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Hoofdstuk 1. Inleiding 

In de eerste helft van de jaren tachtig kenmerkten de arbeidsverhoudingen bij de overheid zich 
door polarisatie. Het regeringsvoorstel om drie en een half procent af te halen van de lonen 
van het overheidspersoneel leidde in 1983 tot grootschalige acties. Het vuilnis werd weken 
achtereen niet opgehaald, het Binnenhof werd vol gespoten met brandweerschuim en er 
vlogen straaljagers over ons parlement om de acties kracht bij te zetten. Trams en bussen 
reden niet of nauwelijks. Leraren trokken en masse naar het Malieveld voor een demonstratie. 
Imponerend en dreigend waren deze acties zeker, hoewel het resultaat niet overhield: van de 
voorgenomen korting op het salaris werd uiteindelijk slechts een half procent afgehaald 
(Windmuller e.a., 1987). 
Sinds het begin van de jaren tachtig zijn de acties van het overheidspersoneel niet meer zo 
massaal en intensief. Als de ambtenaren al staken of actie voeren dan doen zij dat niet meer op 
zo'n grote schaal. Sinds het midden van de jaren tachtig worden deze acties voornamelijk per 
personeelscategorie afzonderlijk gevoerd. Zelden of nooit voeren bijvoorbeeld de politieagen
ten en het gemeentepersoneel actie in dezelfde periode en voor een gezamenlijk doel. 
Aan deze ontwikkeling van afnemende massaliteit en intensiteit van collectieve acties bij de 
overheid ligt de tendens ten grondslag van het verdelen van het arbeidsvoorwaardenoverleg 
met de ambtenarenbonden over acht afzonderlijke sectoren, ook wel aangeduid als sectoralisa-
tie. Deze sectoralisatie heeft ertoe geleid dat bijvoorbeeld de minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen (OC&W) nu zelfde salarisonderhandelingen voert met de bonden van 
onderwijspersoneel. Zijn collega op het departement van Defensie overlegt met de militaire 
vakbonden, enzovoorts. Vroeger voerde de minister van Binnenlandse Zaken het arbeidsvoor
waardenoverleg voor al het overheidspersoneel gezamenlijk. 

De sectoralisatie van het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid heeft voor buitenstaan
ders niet direct geleid tot een overzichtelijker situatie. Iedere overheidssector heeft nu zijn 
eigen werkgever, zijn eigen ambtenarenbonden en zijn eigen onderhandelingstafel. In de 
onderwijssector wordt deze onoverzichtelijkheid versterkt doordat hierin - mede ten gevolge 
van de sectoralisatie - een gelaagd gebouw van arbeidsvoorwaardenregelingen is ontstaan 
(Brekelmans & Van Schoonhoven, 1995a; 1995b). Er is een centrale arbeidsovereenkomst 
voor het grootste deel van het onderwijspersoneel waarin de salarissen worden geregeld.1 

Deze wordt afgesloten tussen de minister en de vakbonden. Daarnaast zijn er diverse specifie
ke collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) voorde verschillende onderwijssectoren, 
zoals het voortgezet onderwijs en de sector voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. 
Deze CAO's worden tussen de vakbonden en de sectorale werkgeversorganisaties afgesloten. 
In het primair en hoger onderwijs gelden weer van deze CAO's afwijkende regelingen. Deze 
gelaagdheid en de - vaak terminologische - complexiteit waartoe dit aanleiding geeft, is voor 
buitenstaanders veelal niet direct te doorgronden (Van der Heijden, 1996). 

De overheid en het onderwijs zijn sectoren van onze economie waarin miljarden guldens 
omgaan. Gelet op de hoge arbeidsintensiteit van deze sectoren is het leeuwendeel van deze 
miljarden gemoeid met de salariskosten van het personeel. Duidelijkheid over de wijze 
waarop deze arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld, is tegen deze achtergrond van groot 
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belang. In ieder geval van groter belang dan de hoeveelheid wetenschappelijke literatuur en 
onderzoek over dit thema doet vermoeden. De arbeidsverhoudingen bij de overheid vormen 
namelijk een thema dat in het arbeidsrecht en in de leer der arbeidsverhoudingen niet uitge
breid aan bod komt. Hiermee wordt geen recht gedaan aan het economisch, noch aan het 
maatschappelijk belang van dit thema. 

In de arbeidsverhoudingen bij de overheid treden zoals gezegd sinds het begin van de jaren 
tachtig belangrijke veranderingen op. Eén ervan betreft de sectoralisatie. In het onderwijs 
treedt daarnaast een tendens op van verdergaande decentralisatie van het arbeidsvoorwaarden
overleg. Het landelijke overleg tussen de minister van OC&W en de ambtenarenbonden 
vermindert in reikwijdte ten gunste van het overleg tussen werkgevers en vakbonden in de 
afzonderlijke onderwijssectoren. Deze decentralisatie oefent invloed uit op de arbeidsverhou
dingen op de werkvloer, op de relaties tussen schoolleiders en het onderwijspersoneel. Zo 
luidt in ieder geval de veronderstelling die aan dit decentralisatiebeleid ten grondslag ligt. 
Maar tot die invloed op de relaties tussen schoolleiders en personeel blijft het niet beperkt. 
Een ander verwacht effect is dat de decentralisatie doorwerkt in de manier waarop in de klas 
aan leerlingen wordt lesgegeven en in de kwaliteit van het onderwijs. 
De arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid en in het onderwijs zijn zo beschouwd niet 
alleen op zichzelf een onderwerp dat nadere aandacht verdient. Zij zijn dat zeker ook in relatie 
tot de inhoud en vorm van een maatschappelijke voorziening als het onderwijs. 

Dit proefschrift handelt over arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs. Meer specifiek 
wordt in dit proefschrift een onderzoek beschreven naar de decentralisatie van arbeidsvoor
waardenvorming in het voortgezet onderwijs. In deze inleiding worden beknopt enkele 
algemene kaders geschetst waarbinnen dit onderzoek wordt verricht. 
In paragraaf 1.1 komt beknopt aan de orde wat onder arbeidsvoorwaardenvorming wordt 
verstaan en hoe deze zich manifesteert in het onderwijs. Paragraaf 1.2 is gewijd aan de alge
mene decentralisatie in de arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland sinds het begin van de 
jaren tachtig. Paragraaf 1.3 geeft een beschrijving van de relatie tussen arbeidsvoorwaarden
vorming, decentralisatie en overheidsbeleid. Deze paragraaf geeft tevens de probleemstelling 
van het onderzoek weer, welke overigens in het vierde hoofdstuk nader wordt onderbouwd. 
Het hoofdstuk wordt in paragraaf 1.4 afgesloten met een beschrijving van de opzet van dit 
proefschrift. 

1.1 Arbeidsvoorwaardenvorming en onderwijs 

Regelmatig worden er in ons land tussen werkgevers en vakbonden collectieve arbeidsover
eenkomsten (CAO's) afgesloten. Een enkele keer gebeurt dat met veel bombarie en pas nadat 
de werknemers een aantal dagen hebben gestaakt. Veel vaker vindt het afsluiten van de CAO 
tamelijk geruisloos plaats en vernemen we dit feit mogelijk alleen via een berichtje van 
hooguit vijf regels in de krant. 
Het CAO-overleg is niet de enige weg waarlangs arbeidsvoorwaarden in ons land worden 
bepaald. Dagelijks onderhandelen vele individuele werknemers met hun aanstaande werkge
ver over het loon, het aantal vakantiedagen enzovoorts, dat zij in ruil voor de verrichte werk-
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zaamheden zullen ontvangen. De afspraken worden vervolgens opgenomen in het arbeidscon
tract. 
Dit zijn twee voorbeelden van de wijze waarop in Nederland arbeidsvoorwaarden totstandko
men, of anders gezegd, arbeidsvoorwaarden worden gevormd. Arbeidsvoorwaardenvorming 
vindt plaats binnen de wettelijke kaders die door de overheid zijn opgesteld. Er is bijvoorbeeld 
een wet die stelt dat het loon niet onder een bepaald minimumniveau mag zakken: de Wet op 
het minimumloon. Een andere wet schrijft voor dat zieke werknemers gedurende een bepaalde 
periode minstens 70% van hun loon doorbetaald krijgen. Weer een andere wet, de Wet op de 
CAO, bevat voorschriften over de afspraken die vakbonden met werkgevers over arbeidsvoor
waarden maken. Arbeidsvoorwaardenvorming is dus niet een zaak van alleen werkgevers en 
werknemers. De overheid heeft een verregaande invloed op in ieder geval de kaders waarbin
nen de arbeidsvoorwaardenvorming in de markt- en zorgsector plaatsvindt. Arbeidsvoorwaar
denvorming omvat kortom al die handelingen en regels van marktpartijen en overheid die zijn 
gericht op het overeenkomen van de voorwaarden waaronder arbeid wordt verricht. 

De wereld van CAO's, vakbonden en werkgevers lijkt op het eerste gezicht ver af te staan van 
spelende kinderen op een schoolplein. Op scholen staan immers de leerlingen centraal, en niet 
zozeer salarissen, werktijden en CAO-bepalingen. Maar is dat ook echt zo? 
In de wereld van het onderwijs draait het inderdaad primair om de leerling en om wat hij of zij 
opsteekt in de periode die binnen de muren van de school wordt doorgebracht. Maar, om dit 
doel te verwezenlijken heeft de school personeel in dienst. Het personeel vormt de cruciale 
schakel in het onderwijzen van de leerling. 
Het geven van onderwijs is geen vrijwilligerswerk, hoewel sommige leraren en schoolleiders 
het vak met een bevlogenheid tegemoettreden die het tegenovergestelde doet vermoeden. Aan 
de baan zijn salaris, vakantiedagen, verlofregelingen en andere arbeidsvoorwaarden gekop
peld. Zo raakt de wereld van scholen en leerlingen toch verbonden met die van CAO's. 

De arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel worden door de overheid vanuit de 
algemene middelen bekostigd. De overheid oefent dan ook grote invloed uit op de vorm en 
inhoud van die arbeidsvoorwaarden. De minister van OC&W bepaalt met hoeveel procent de 
salarissen van het personeel in een bepaald jaar mogen stijgen. De minister bepaalt tevens of 
en hoe de overige arbeidsvoorwaarden van het personeel veranderen, bijvoorbeeld het invoe
ren van competentiebeloning of het veranderen van de afvloeiingsregelingen, dan wel oefent 
grote invloed uit op deze overige arbeidsvoorwaarden. Over deze beslissingen legt de minister 
verantwoording af aan de Tweede Kamer. 
Arbeidsvoorwaardenvorming in de markt- en zorgsector daarentegen vindt in de regel alleen 
plaats tussen werkgevers en vakbonden. Bij de arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs 
is naast werkgevers en vakbonden dus sprake van een expliciete derde partij in de vorm van 
de overheid. Anders dan in de markt- en zorgsector bepaalt de overheid in het onderwijs als 
directe gesprekspartner van vakbonden en/of werkgevers mede de inhoud van de arbeidsvoor
waarden van het personeel. 
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1.2 Decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming 

Zo even is gesteld dat het maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden in de markt- en 
zorgsector grotendeels is voorbehouden aan werkgevers, werknemers en hun organisaties. Dat 
is niet altijd zo geweest. Gedurende enkele decennia na de Tweede Wereldoorlog bepaalde de 
overheid in grote mate met hoeveel procent de lonen mochten stijgen. Ging een CAO over het 
voorgeschreven percentage heen, dan werd deze niet rechtsgeldig verklaard. Dit beleid staat 
ook wel bekend als de 'geleide loonpolitiek'. 
Mede ten gevolge van een groeiende welvaart veranderde dit beleid na de jaren zestig van 
karakter. Enige tijd was sprake van een 'gedifferentieerde loonpolitiek': het landelijke unifor
me percentage verdween en maakte plaats voor een koppeling van de voorgeschreven maxi
male loonstijging aan de winstontwikkeling in een bepaalde bedrijfstak of sector. Maar toen 
het economisch tij aan het eind van de jaren zeventig keerde, bleek de weg terug te zijn 
afgesloten. Hoewel de recessie een greep naar het instrumentarium om dè lonen te beheersen 
uit de jaren vijftig zou rechtvaardigen, werd dit niet meer acceptabel geacht. De vakbonden en 
werkgeversorganisaties kwamen in plaats daarvan in 1982 met een voorstel, dat bekendheid 
kreeg als het 'akkoord van Wassenaar'. In dit akkoord werd voorgesteld af te zien van be
moeienis met de arbeidsvoorwaardenvorming. In ruil daarvoor beloofden de sociale partners 
af te zien van loonstijgingen en te streven naar bevordering van de werkgelegenheid. 
Het akkoord was een succes. De loonpolitiek van de overheid verdween daarmee langzaam 
maar zeker uit beeld. Het primaat van de arbeidsvoorwaardenvorming in de markt- en zorg
sector kwam op het niveau van de CAO-onderhandelingen terecht. Het landelijke niveau, 
zoals belichaamd in organen als de Stichting van de Arbeid en de Sociaal Economische Raad, 
nam sterk in betekenis af. Deze kentering van het landelijke naar het niveau van bedrijfstak
ken en sectoren duidt men ook wel aan als decentralisatie in de arbeidsvoorwaardenvorming. 

Niet lang na 1982 kwam ook de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid in een ander 
vaarwater terecht. De eerste helft van de jaren tachtig kenmerkte zich door grootschalige 
acties van het overheidspersoneel. Duidelijk werd dat ambtenaren net als werknemers in de 
markt- en zorgsector het recht toekwam tot het voeren van dergelijke acties. Tot dat moment 
ging men ervan uit dat het voeren van collectieve actie door ambtenaren een strafbaar feit 
opleverde (Fortuyn, 1985). Na de grootschalige acties uit de eerste helft van de jaren tachtig 
veranderde dit. 
Mede in samenhang met het besef dat een stakingsverbod voor ambtenaren achterhaald was, 
ontstond in de tweede helft van de jaren tachtig een discussie over de schaal waarop de 
arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid plaatsvond. Zou niet meer het accent op sectoraal 
niveau en minder op landelijk niveau moeten worden gelegd, net zoals in de markt- en zorg
sector was gebeurd? Zou de arbeidsvoorwaardenvorming niet aan de te onderscheiden over
heidssectoren zelf moeten worden overgelaten? Deze discussie mondde aan het begin van de 
jaren negentig uiteindelijk uit in het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken, Dales, 
om het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid te sectoraliseren. Het landelijk overleg is 
sindsdien in belang afgenomen. 

Het balletje rolde vervolgens door naar - onder meer - de onderwijssector. Na het besluit van 
minister Dales kon de minister van OC&W in een grote mate van zelfstandigheid het arbeids
voorwaardenoverleg met de organisaties van onderwijspersoneel voeren. Daarmee vond 
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tevens een versterking plaats van het arbeidsvoorwaardenbeleid als component binnen het 
onderwijsbeleid. Anders gezegd: de minister van OC&W verkreeg een nieuw instrumentarium 
om het onderwijsbeleid mede te doen vormgeven. 
Het onderwijsbeleid stond en staat sinds het midden van de jaren tachtig in het teken van 
deregulering. Tekenend voor dit beleidsprogramma is dat de overheid tracht om door middel 
van minder regels afstand te nemen van de onderwijsinstellingen. De instellingen verkrijgen 
daarmee meer ruimte voor het voeren van eigen beleid, hetgeen wordt aangeduid als autono-
mievergroting. Onder dit eigen beleid wordt mede begrepen het voeren van een eigen perso
neelsbeleid door de instellingen. 
De sectoralisatie leverde de minister van OC&W het instrumentarium op om het onderwijsbe
leid mede vorm te geven. Hij besloot in dat kader aan het begin van de jaren negentig om in 
de context van de deregulering de vorming van secundaire arbeidsvoorwaarden te decentrali
seren. In plaats van een allesbepalende overheid zouden de instellingsbesturen in overleg met 
de vakbonden dit deel van de arbeidsvoorwaarden nader kunnen bepalen. 
Deze decentralisatie is in het begin van de jaren negentig allereerst in het hoger onderwijs 
ingevoerd; in 1996 volgden de sectoren voor het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie 
en voor het voortgezet onderwijs. Hiermee werd voor de schoolbesturen op het vlak van 
secundaire arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid een aanzienlijke mate van formele 
autonomievergroting verwezenlijkt. 

1.3 Probleemstelling 

Het onderzoeksonderwerp van dit proefschrift is de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden
vorming in het voortgezet onderwijs. Uit de bovenstaande beschrijving valt af te leiden dat 
deze decentralisatie niet bestudeerd kan worden zonder daarbij het onderwijsbeleid als zoda
nig te betrekken. Tevens is duidelijk dat er op zijn minst parallellen zijn aan te wijzen tussen 
de arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs en ontwikkelingen die in de 
markt- en zorgsector optreden. Het begrip decentralisatie vormt daarbij de schakel. 

Gelet op de verwevenheid van arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs met het onder
wijsbeleid wordt in dit onderzoek gekozen voor een benadering van arbeidsvoorwaardenvor
ming met behulp van begrippenkaders die zijn ontleend aan de beleidswetenschappen. De 
keuze houdt onder meer in dat de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het 
voortgezet onderwijs wordt opgevat als een implementatieproces dat drie niveaus omvat. 
In de eerste plaats is sprake van een invoeringsfase op landelijk niveau, waarbij het ministerie 
van OC&W met werkgevers en vakbonden uit het voortgezet onderwijs overlegt over de 
voorwaarden en omstandigheden waaronder de decentralisatie wordt geïmplementeerd. Deze 
fase wordt in de tweede plaats gevolgd door een toepassingsfase op sectoraal niveau. De 
vakbonden en werkgeversorganisaties passen in deze fase gezamenlijk het beschikbaar 
gestelde instrumentarium toe, hetgeen uiteindelijk leidt tot de beleidsprestatie in de vorm van 
een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst. In de derde plaats is een doorwerkingsfase te 
onderscheiden, gesitueerd op het niveau van de scholen. Op dat niveau zal de beleidsprestatie 
dienen te leiden tot bepaalde beleidseffecten, onder meer in de vormgeving van een eigen 
personeelsbeleid door de scholen. 
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Verondersteld wordt vervolgens dat per implementatieniveau en -fase een groot aantal varia
belen van invloed kan zijn op de implementatie. Deze variabelen kunnen worden ingedeeld in 
drie groepen: variabelen met betrekking tot de beleidstheorie, variabelen met betrekking tot 
het netwerk dat actiefis op het desbetreffende niveau en in de desbetreffende fase, en variabe
len die de organisatie van de uitvoering per fase betreffen. Een en ander leidt tot de volgende 
probleemstelling: 

Zijn de gehanteerde beleidstheorie, het netwerk en de uitvoeringsorganisatie van invloed 
op de implementatie van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voort
gezet onderwijs? 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Allereerst wordt beoogd empirische kennis te verga
ren over een gebied dat tot op heden in wetenschappelijk opzicht relatief weinig in de belang
stelling staat. Over de arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs als zodanig, de partijen 
die hierbij een rol spelen, de processen waarlangs deze vorming geschiedt, is nog maar 
nauwelijks empirisch materiaal voorhanden. Met dit onderzoek wordt in ieder geval een start 
gemaakt met het vullen van die lacune. 
Ten tweede is een doel van dit onderzoek specifieke informatie te verzamelen over de wijze 
waarop de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs 
verloopt. Dit mede tegen de achtergrond van de mogelijkheid dat na het jaar 2000 de arbeids
voorwaardenvorming in het primair onderwijs gedecentraliseerd zou kunnen worden. Daar
naast zijn sinds januari 1999 in het hoger onderwijs ook de primaire arbeidsvoorwaarden 
gedecentraliseerd, terwijl tot dat moment de decentralisatie enkel de secundaire arbeidsvoor
waarden omvatte. Mogelijkerwijs wordt deze stap in de toekomst ook gezet in de sector voor 
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en in het voortgezet onderwijs. Kennis over de 
wijze waarop de decentralisatie van de secundaire arbeidsvoorwaarden in het voortgezet 
onderwijs is verlopen, kan voor beide typen beleidsbeslissingen een waardevolle basis vor
men. 

1.4 Opzet van dit proefschrift 

De eerste twee hoofdstukken van dit proefschrift dragen een inleidend karakter2. Hoofdstuk 2 
beschrijft de hoofdlijnen van de arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland. Deze beschrijving 
is nodig om het veld van onderzoek - het voortgezet onderwijs - in relatie tot andere velden op 
een adequate wijze te positioneren. Teneinde dit te bereiken wordt bij de beschrijving een 
onderscheid aangebracht tussen arbeidsvoorwaardenvorming in de markt- en zorgsector 
enerzijds en die bij de overheid en in het onderwijs anderzijds. Besproken wordt tevens de 
vraag of en in hoeverre in de arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland sprake is van decen
tralisatie in arbeidsvoorwaardenvorming. Ten slotte wordt in dit hoofdstuk recent onderzoek 
besproken naar arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland. 
In hoofdstuk 3 komt de relatie aan bod tussen arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs en 
het onderwijsbeleid. Hierbij wordt duidelijk gemaakt dat de decentralisatie van arbeidsvoor
waardenvorming nauw verweven is met het beleid dat de overheid ten aanzien van het onder
wijs voert. Aan de orde komt een belangrijk beleidsprogramma: de deregulering. In dit 
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hoofdstuk wordt ten slotte een overzicht gegeven van de resultaten die het onderzoek naar 
deregulering in het (voortgezet) onderwijs tot nu toe heeft opgeleverd. 
Na deze inleidende hoofdstukken wordt in hoofstuk 4 de probleemstelling van dit onderzoek 
onderbouwd en uitgewerkt. Onder meer gelet op de verwevenheid van arbeidsvoorwaarden
vorming en beleid in de sector voortgezet onderwijs, wordt in dit onderzoek gekozen voor een 
studie van de decentralisatie met behulp van begrippenkaders die zijn ontleend aan de 
beleidswetenschappen. De decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet 
onderwijs wordt hierbij opgevat als een implementatieproces dat over drie niveaus heen vorm 
krijgt. In hoofdstuk 4 wordt tevens de opzet van het onderzoek uit de doeken gedaan. 

In de vier hoofdstukken die hierop volgen, worden de resultaten van het empirisch onderzoek 
besproken. In hoofdstuk 5 wordt allereerst een reconstructie gegeven van de beleidstheorie 
van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs. Aldus 
ontstaat een goed beeld van de doeleinden van dit beleid en van de middelen die worden 
ingezet. 
In hoofdstuk 6 staat de invoeringsfase van het beleid op landelijk niveau centraal. Beschreven 
worden de besprekingen over het beleid tussen het ministerie van OC&W, de vakbonden en 
de besturenorganisaties alsmede de parlementaire behandeling van het betreffende wetsvoor
stel. De processen worden vervolgens geanalyseerd met behulp van het begrippenkader uit 
hoofdstuk 4. De toepassingsfase op sectoraal niveau, tijdens welke de vakbonden en de 
besturenorganisaties onderhandelingen voeren over de collectieve arbeidsovereenkomst 
voortgezet onderwijs, wordt beschreven en geanalyseerd in hoofdstuk 7. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 8 bestudeerd hoe de decentralisatie uitwerkt in zes scholen voor voortgezet onder
wijs. De resultaten van het onderzoek worden in hoofdstuk 9 teruggekoppeld naar de diverse 
deelvragen en de probleemstelling. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een discussie. 

NOTEN 

1 De inrichting van het arbeidsvoorwaardenoverleg in het onderwijs en de reikwijdte van elk van deze CAO's en akkoorden 
worden besproken in hoofdstuk 2. 

2. Aan dit proefschrift is de laatste hand gelegd in het voorjaar van 1999. Ontwikkelingen die daarna zijn opgetreden in het 
stelsel van arbeidsverhoudingen en in het onderwijsbeleid zijn niet meer meegenomen. 
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Hoofdstuk 2. De vorming van arbeidsvoorwaarden in Nederland 

Aan het einde van de 19e eeuw leidde de toenemende industrialisatie en urbanisatie in ons 
land tot grote sociale problemen in de steden. De slechte omstandigheden waaronder veel 
arbeiders hun werk verichtten en het lage loon dat zij daarvoor kregen, zetten aan tot de 
vorming van vakverenigingen. Deze verenigingen streefden naar betere werkomstandigheden 
en arbeidsvoorwaarden en naar emancipatie van de werkende beroepsbevolking (Bakels, 
1997b). Ten dele als reactie op de vorming van de arbeidersbeweging realiseerde menig 
ondernemer zich in deze periode dat zijn fabriek niet kon draaien zonder de inzet van de 
arbeiders. Vroeg of laat zagen de meesten van hen in dat de arbeiders geaccepteerd moesten 
worden als volwaardige onderhandelingspartner (De Regt, 1986). Rondom de eeuwwisseling 
werden in het verlengde van deze acceptatie dan ook de eerste collectieve afspraken gemaakt 
tussen werkgevers en vakbonden over bescherming bij de arbeid en loondoorbetaling bij 
ziekte (Janssen & Loonstra, 1994). 
De werkgevers zagen aan het begin van deze eeuw tijdig in dat het miserabele bestaan van 
veel van hun arbeiders het protest onder hen deed groeien. De lage lonen waren een gevolg 
van de werking van het marktmechanisme, net als het gegeven dat geen loon werd uitgekeerd 
als wegens ziekte niet was gewerkt. Een groot aantal werkgevers kwam met de vakbonden op 
vrijwillige basis overeen de werking van het marktmechanisme via collectieve arbeidsover
eenkomsten (CAO's) aan banden te leggen. 
Het ontstaan van dergelijke collectieve afspraken wordt ook wel aangeduid als een intern 
institutionaliseringsproces (Van Voorden, 1985). Hierbij komen marktpartijen overeen dat het 
wenselijk is de werking van de markt of de uitkomst daarvan te corrigeren; ze maken daarover 
bindende afspraken. Het gedrag van marktpartijen wordt aan de samen overeengekomen 
regels gebonden. De marktwerking wordt bijgestuurd. 

Een reactie van de overheid op deze interne institutionaliseringsprocessen kon niet uitblijven. 
In het land groeide namelijk een woud aan arbeidsvoorwaardelijke afspraken en regels waarop 
de overheid als centrale regelende instantie geen grip had (Janssen & Loonstra, 1994). Maar 
die houvast was wel gewenst, omdat de economische situatie in ons land steeds afhankelijker 
werd van de afspraken die marktpartijen maakten over lonen, arbeidsomstandigheden, enzo
voorts. Om deze te hervinden was het nodig dat de overheid als een boven de marktpartijen 
ingesteld orgaan een start maakte met het formuleren van wet- en regelgeving op arbeidsvoor
waardelijk terrein. Een voorbeeld hiervan is de Wet op de CAO die in de jaren twintig in 
werking trad. Diverse andere wetten en regels ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en arbeids
verhoudingen volgden, waaronder de Wet op het algemeen (on)verbindend verklaren. De 
overheid verkreeg zo het instrumentarium om de collectieve afspraken bij te sturen die markt
partijen vrijwillig maakten. 
Het proces van interne institutionalisering riep aldus een proces van externe institutionalise
ring in het leven (Van Voorden, 1985). Aan de wet- en regelgeving die werd opgesteld 
dienden alle marktpartijen zich in het vervolg te houden. 

Inmiddels is een omvangrijk instrumentarium voor de overheid ontstaan op sociaal econo
misch terrein. Belangrijke clusters van sociaal-economische instrumenten zijn het arbeids-
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marktbeleid, het beleid ten aanzien van inspraak en personeelsbeleid, het beleid op het vlak 
van sociale zekerheid en het beleid gericht op arbeidsvoorwaardenvorming. 
Onder arbeidsmarktbeleid wordt verstaan het geheel van maatregelen dat zich richt op het 
behoud en de creatie van arbeidsplaatsen en een zo goed mogelijke afstemming van vraag en 
aanbod in de diverse sectoren van de arbeidsmarkt (Bakels, 1997b). Hieronder vallen onder 
meer loonkostensubsidies en scholingsmogelijkheden voor langdurig werklozen. Ook een 
instantie als het Arbeidsbureau behoort hiertoe. 
Een tweede belangrijk cluster binnen het sociaal-economisch overheidsbeleid omvat het 
beleid ten aanzien van inspraak en personeelsbeleid in arbeidsorganisaties. Om te waarborgen 
dat werknemers in ondernemingen en organisaties hun stem kunnen laten horen, treft de 
overheid regelingen. De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is daarvan een voorbeeld. 
Maar ook om te garanderen dat arbeidsorganisaties in hun personeelsbeleid doelstellingen 
formuleren die op één lijn liggen met het overheidsbeleid, vaardigt de overheid wetten en 
voorschriften uit. Bijvoorbeeld regels omtrent het voorkomen van ziekteverzuim, over het 
reïntegreren van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten in het arbeidsproces of over het verhogen 
van het percentage vrouwen in leidinggevende functies. 
Ten derde het cluster van sociale zekerheid. Vergeleken met de twee voorgaande is dit een 
cluster van grote omvang. Het omvat in het algemeen die wetten, regelingen en maatregelen 
die de overheid treft met het oog op het waarborgen van een adequaat inkomensniveau voor 
diegenen die niet of onvoldoende door middel van het verrichten van betaalde arbeid in hun 
levensonderhoud kunnen voorzien. Voorbeelden hiervan zijn de Bijstandswet, de Algemene 
Ouderdomswet, maar ook de Werkloosheidswet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsver
zekering. 

Figuur 2.1 : Vier clusters van beleidsthema's 
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Ten slotte het cluster van de arbeidsvoorwaardenvorming. Arbeidsvoorwaardenvorming 
omvat die handelingen en regels van marktpartijen en overheid die zijn gericht op het over
eenkomen van de voorwaarden waaronder arbeid wordt verricht. Het omvat met andere 
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woorden de structuren en handelingspatronen waarbinnen en waardoor arbeidsvoorwaarden 
ontstaan. Onder het thema arbeidsvoorwaardenvorming vallen bijvoorbeeld het voeren van 
CAO-overleg, het maken van afspraken over de werktijden met een ondernemingsraad, alsook 
de Wet op de CAO en de WOR. Arbeidsvoorwaardenvorming doorsnijdt de drie andere 
genoemde beleidsthema's, omdat deze mede via het beleid gericht op arbeidsvoorwaardenvor
ming kunnen worden gerealiseerd. Het vormt daarmee een telkens terugkerend element in de 
drie andere thema's. 
In figuur 2.1 worden de vier clusters alsook de positionering van arbeidsvoorwaardenvorming 
grafisch weergegeven. 

Het cluster arbeidsmarktbeleid doorsnijdt dat van de arbeidsvoorwaardenvorming bijvoor
beeld op het moment dat CAO-partijen afspraken maken over arbeidsduurverkorting zodat 
banen ontstaan voor nieuwe werknemers. Of als deze partijen omwille van de werkgelegen
heid afspraken maken over werkervaringsplaatsen in de bedrijfstak in kwestie. 
Het cluster van inspraak en personeelsbeleid in arbeidsorganisaties kent ook vele raakvlakken 
met arbeidsvoorwaardenvorming. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een onderneming niet 
onder een CAO valt. De werkgever kan dan op basis van de WOR - welke de inspraak van het 
personeel regelt - afspraken maken met de ondernemingsraad over de arbeidsvoorwaarden. 
Daarnaast is het denkbaar dat de overheid door nieuwe regels met betrekking de reïntegratie 
van (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten de agenda van het CAO-overleg mede bepaalt. Derge
lijke regels geven vakbonden een handvat om tijdens CAO-onderhandelingen aandacht te 
vragen voor de desbetreffende personeelscategorie (extra verlofdagen, arbeidstijden) en meer 
in het algemeen de arbeidsomstandigheden van het personeel. 

Ook tussen de clusters van sociale zekerheid en arbeidsvoorwaardenvorming bestaan diverse 
relaties. Een voorbeeld daarvan is het uitkeringsniveau dat in veel CAO's wordt gegarandeerd 
bij arbeidsongeschiktheid. Dit wordt ook wel het 'bovenwettelijke deel' van een uitkering 
genoemd. Op het moment dat de wetgever besluit het wettelijk uitkeringsniveau te verlagen, 
ontstaat een probleem voor de CAO-onderhandelingen. Het gat dat valt tussen het wettelijk 
uitkeringsniveau en het niveau dat de CAO voorschrijft, zal immers moeten worden afgedekt. 
Daarmee kan een groot deel van de beschikbare ruimte voor loonsverhoging zijn gemoeid. 

In haar sociaal-economisch beleid tracht de overheid een balans te vinden en te behouden 
tussen marktwerking aan de ene en overheidsinterventie aan de andere kant. De marktpartijen 
- werkgevers en werknemers - zijn in beginsel vrij om afspraken te maken. Maar zij dienen 
zich wel aan de kaders te houden die de overheid aan hun bewegingsvrijheid stelt. Aldus 
wordt een evenwicht bereikt tussen overheidsinterventie en marktwerking. 
Het bereiken van dit evenwicht is echter alleen mogelijk als bij het treffen van de nodige 
overheidsmaatregelen in overleg wordt getreden met die vrije marktpartijen. Zonder dergelijk 
overleg is het bereiken van de balans die het poldermodel kenmerkt, niet denkbaar. Bovendien 
bestaat de arbeidsvoorwaardenvorming zelf ook grotendeels uit het voeren van overleg tussen 
organisaties van werkgevers en werknemers. 
Op de vier genoemde deelterreinen treden kortom veelvuldig interacties op tussen werkgevers, 
werknemers en overheid. Deze interacties, de regels die daaraan ten grondslag liggen alsook 
de regels die hiervan het resultaat zijn, duidt men ook wel aan met de term arbeidsverhouding
en (Albeda & Dercksen, 1994; Nagelkerke, 1992; Windmuller e.a., 1987). Onder arbeidsver-
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houdingen wordt, anders geformuleerd, verstaan de verzameling van regels en interacties op 
het terrein van de vier bovengenoemde thema's: arbeidsmarkt, sociale zekerheid, inspraak en 
personeelsbeleid en arbeidsvoorwaardenvorming. 

Dit proefschrift handelt zoals gezegd over arbeidsvoorwaardenvorming in één specifieke 
sector: het voortgezet onderwijs. Om de specifieke plaats van deze sector in de arbeidsverhou
dingen in het algemeen nader te bepalen, is een beschrijving nodig van de hoofdlijnen van de 
arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland. Het onderwijs en meer specifiek de sector voortge
zet onderwijs wordt beschreven in het volgende hoofdstuk. 
Bij de beschrijving van deze hoofdlijnen wordt een onderscheid aangebracht tussen arbeids
voorwaardenvorming in de markt- en zorgsector (paragraaf 2.1) en arbeidsvoorwaardenvor
ming bij de overheid (paragraaf 2.2). Dit onderscheid is nodig, omdat de arbeidsvoorwaarden
vorming in de markt- en zorgsector op een aantal punten fundamenteel verschilt van die bij de 
overheid. Zo kent de arbeidsvoorwaardenvorming in de markt- en zorgsector de arbeidsover
eenkomst naar burgerlijk recht als basis, terwijl de arbeidsvoorwaardenvorming bij de over
heid in overwegende mate stoelt op de ambtelijke aanstelling. Dit onderscheid leidt tot ver
schillende systemen van arbeidsvoorwaardenvorming. Reden waarom een aparte bespreking 
in twee paragrafen op haar plaats is. 

2.1 Arbeidsvoorwaardenvorming in de markt- en zorgsector 

2.1.1 Schets van enkele hoofdlijnen 
Onder arbeidsvoorwaardenvorming wordt verstaan het geheel van handelingen en regels van 
marktpartijen en overheid gericht op het overeenkomen van de voorwaarden waaronder arbeid 
wordt verricht. Met arbeid wordt gedoeld op arbeid in loondienst, ook wel genoemd de arbeid 
die door de onzelfstandige beroepsbevolking oftewel door werknemers wordt verricht: de 
personen die krachtens een arbeidsverhouding tot een ander een bijdrage leveren aan het 
productieproces in ruil voor een financiële contraprestatie (Bakels, 1997b). 
Werknemers zijn in te delen in drie categorieën: werknemers in de marktsector, in de zorgsec
tor en bij de overheid. 

Tabel 2.1: Werkzame beroepsbevolking in personen, 1995* 

Aantal personen In % totaal aantal werknemers 

Zelfstandigen 706.000 

Werknemers - marktsector 3.376.000 63% 

- zorgsector** 1.055.000 20% 

- overheid*** 926.000 17% 

Totaal 6.063.000 

Bron: CBS, Enquête beroepsbevolking 1995. CBS, Voorburg/Heerlen, 1996. 
Omvattende gezondheids- en welzijnszorg, cultuur en overige dienstverlening, huishoudelijk personeel 
Omvattende openbaar bestuur, onderwijs 
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Om een indruk te krijgen van de relatieve omvang per categorie is in tabel 2.1 een overzicht 
opgenomen van de desbetreffende aantallen in het midden van de jaren negentig. 

Onder het begrip marktsector wordt in dit proefschrift verstaan het geheel van privaatrechtelij
ke instellingen die grotendeels door private middelen worden gefinancierd en die ten doel 
hebben goederen en/of diensten voort te brengen met het oog op het realiseren van winst dan 
wel een nader bepaalde particuliere doelstelling. Voorbeelden van instellingen in de marktsec
tor zijn supermarkten, koekjesfabrieken, uitzendbureaus, particuliere secretaresse-opleidingen, 
autorijscholen, voetbalverenigingen, kerkelijke organisaties en vakbonden (ook de vakbonden 
voor ambtenaren zoals de ABVAKABO-FNV). 
De zorgsector kan worden omschreven als het geheel van privaatrechtelijke instellingen die 
grotendeels, direct of indirect door middel van overheidssubsidies worden gefinancierd en/of 
uit premies en/of bijdragen die op basis van regelgeving worden vastgesteld, met het doel 
diensten te verlenen die door de overheid van algemeen belang worden ge'acht (Plessen, 
1996). De zorgsector omvat organisaties zoals bejaardenoorden, ziekenhuizen en instellingen 
voor thuiszorg.1 De aard van de financiering en de koppeling aan de doelstelling van algemeen 
belang doen deze organisaties verschillen van organisaties in de marktsector, alwaar sprake is 
van overwegend private bekostiging en de expliciete koppeling aan overheidsdoelstellingen 
ontbreekt. 

Een werknemer die in dienst treedt bij een nieuwe werkgever in de markt- of zorgsector sluit 
hierbij een overeenkomst. De overeenkomst wordt opgevat als arbeidsovereenkomst in de zin 
van artikel 7:610 Burgerlijk Wetboek (BW) indien deze aan de definitie genoemd in datzelfde 
artikel voldoet: 'de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst 
van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.' 
Voor werknemer en werkgever is het al dan niet voldoen van de overeenkomst aan deze 
omschrijving van belang, omdat talloze rechten en plichten hiermee samenhangen. Is er geen 
sprake van een arbeidsovereenkomst in de zin van het BW dan kan men zich ook niet beroe
pen op daaraan gekoppelde rechten en plichten. Dat geldt niet alleen voor rechten en plichten 
in de zin van het BW, maar ook voor andere wet- en regelgeving op het terrein van arbeid die 
aan deze omschrijving is gebonden. De Wet op de CAO die verderop in dit hoofdstuk wordt 
toegelicht, bouwt bijvoorbeeld voort op het bestaan van de arbeidsovereenkomst.2 

Bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst wordt tussen werknemer en werkgever afgespro
ken wat de voorwaarden zijn waaronder de werknemer de arbeid zal verrichten. Belangrijke 
voorwaarden hierbij zijn uiteraard het loon, maar ook zaken als de arbeidsduur, het vakantie
verlof en de pensioenregeling. Wordt de arbeidsovereenkomst gesloten, dan gaat men ervan 
uit dat de werknemer met de hem geboden arbeidsvoorwaarden akkoord is gegaan. Er wordt 
uitgegaan van wilsovereenstemming tussen beide partijen. Een werkgever kan in deze beteke
nis de arbeidsvoorwaarden niet eenzijdig voorschrijven aan de werknemer. Dat geldt overi
gens niet alleen op het moment van het afsluiten van de arbeidsovereenkomst, maar ook 
daarna. Wil de werkgever de overeengekomen arbeidsvoorwaarden later veranderen, dan is 
dat alleen mogelijk met instemming van de betrokken werknemer (Bakels, 1997b). 

Arbeidsvoorwaarden omvatten vele zaken, variërend van het brutosalaris tot de regeling van 
de inspraak in de onderneming. Veelal wordt een onderscheid gemaakt tussen primaire en 
secundaire arbeidsvoorwaarden. 
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Onder primaire arbeidsvoorwaarden worden de elementen verstaan die direct in geld worden 
uitgedrukt, zoals het brutosalaris, het vakantiegeld en de premies voor sociale zekerheid. Ook 
elementen die eenvoudig in termen van geld kunnen worden vertaald, vallen onder de primai
re arbeidsvoorwaarden, zoals de arbeidsduur en het vakantieverlof. 
Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn minder eenvoudig in financiële termen uit te drukken, 
maar maken toch deel uit van de arbeidsverhoudingen. Onder deze categorie vallen bijvoor
beeld de arbeidsomstandigheden, de werktijden, het personeelsbeleid en de scholingsmoge-
lijkheden. 

In theorie onderhandelen de werkgever en de werknemer bij het aangaan van de arbeids
overeenkomst als vrije marktpartijen over de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
Maar in de praktijk zijn deze contractbesprekingen gebonden aan reeds bestaande kaders. 
Bijvoorbeeld aan het personeelsbeleid dat in overleg met de ondernemingsraad is vastgesteld 
en dat mede de werktijden omvat. En aan de CAO die voor het bedrijf geldt en die door de 
werkgever dient te worden toegepast. De werkgever kan bij de contractbesprekingen met de 
nieuwe werknemer vaak nauwelijks van dergelijke kaders afwijken. Arbeidsvoorwaarden die 
voor al het personeel in een beleidsplan en/of in een CAO zijn vastgelegd, zijn dus mede 
bepalend voor de inhoud van het individuele contract. Processen en producten van arbeids
voorwaardenvorming op niveaus die liggen boven het individuele arbeidscontract, beïnvloe
den de inhoud van de arbeidsovereenkomst. 

In de regel onderscheidt men naast het individuele niveau van arbeidsvoorwaardenvorming 
drie niveaus: dat van het bedrijf of de instelling (instellingsniveau), dat van de sector waarin 
het bedrijf of de instelling is te situeren (sectoraal niveau) en dat van het landelijke niveau. 
Onder het instellingsniveau wordt verstaan het niveau van de afzonderlijke ondernemingen en 
instellingen. Het sectoraal niveau betreft de categorie van instellingen of ondernemingen die 
in hun product of dienstverlening aan elkaar verwant zijn. Onder het landelijk niveau wordt 
verstaan het niveau van de gehele markt- en zorgsector. Hierna worden de niveaus verder 
uitgewerkt. 

Instellingsniveau 
Op het niveau van de instelling of het bedrijf'voert de werkgever ten eerste met het personeel 
overleg over onder meer het ondernemingsbeleid in de ondernemingsraad of personeelsverga
dering. Dit gebeurt op grond van de WOR. In de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoor
diging of personeelsvergadering worden de hoofdlijnen van het ondernemingsbeleid bespro
ken. Ook secundaire arbeidsvoorwaarden zoals de arbeidsomstandigheden kunnen in de raad 
aan de orde komen. 

Ten tweede kan overleg op instellingsniveau aan de orde zijn tussen de werkgever en de 
vakbonden. Dat vindt bijvoorbeeld plaats als een onderneming in financiële problemen komt 
en collectief ontslag van een groot deel van de werknemers onvermijdelijk is geworden. De 
werkgever is namelijk verplicht een dergelijke toestand tijdig te melden aan de belanghebben
de verenigingen van werknemers. Deze organisaties - veelal de vakbonden - treden vervolgens 
in overleg met de werkgever om het dreigend ontslag te vermijden en/of over de inhoud van 
het sociaal plan en de afvloeiingsregeling. Dit is geregeld in de Wet melding collectief ont
slag. 
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Wet op de Ondernemingsraden 
De zeggenschap van werknemers over het ondernemingsbeleid is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden 
(WOR). Volgens deze wet heeft elke onderneming van meer dan 50 werknemers verplicht een ondernemingsraad.3 

Deze raad heeft het recht om met de ondernemer te overleggen over aangelegenheden de onderneming betreffende. 
De raad kan hierbij voorstellen doen aan de ondernemer. De ondernemer moet de ondernemingsraad regelmatig van 
algemene basisinformatie voorzien. 
De raad heeft adviesrecht over onder meer: overdracht van de onderneming, belangrijke inkrimping, uitbreiding of 
wijziging in de werkzaamheden van de onderneming, reorganisaties en investeringen en kredietaanvragen. Instem
mingsrecht heeft de ondernemingsraad onder andere ten aanzien van: het beleid ten aanzien van arbeidsomstandighe
den, het belonings- of functiewaarderingssysteem, de werktijd- en vakantieregeling en de pensioenregeling en 
spaarloonregeling. 
In de regel wordt aangenomen dat de primaire arbeidsvoorwaarden tot het domein van de CAO en de vakbonden 
behoren en dat overige arbeidsvoorwaarden worden geregeld in overleg met de ondernemingsraad. 

Wet melding collectief ontslag 
In deze wet is bepaald dat de werkgever die zich genoodzaakt ziet 20 of meer werknemers te ontslaan wegens 
bedrijfseconomische redenen, dit moet melden aan de directeur van het arbeidsbureau en aan de vakorganisaties. Na 
de melding dient de werkgever met de vakbonden overleg te voeren over maatregelen om het dreigend ontslag af te 
wenden, dan wel over de criteria die aan de afvloeiingsvolgorde ten grondslag worden gelegd. Een maand na de 
melding neemt de directeur van het arbeidsbureau de aanvraag van ontslagvergunning in behandeling. De vakbonden 
hebben kortom één maand de tijd om in overleg met de werkgever een sociaal plan en afvloeiingsregeling overeen te 
komen, alvorens de aanvragen tot ontslagvergunning in behandeling worden genomen. 

Sectoraal niveau 
Vakorganisaties voeren op sectoraal niveau regelmatig overleg met individuele werkgevers of 
hun werkgeversorganisatie(s) over de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Wordt in dat 
overleg overeenstemming tussen beide partijen bereikt, dan wordt de nieuwe CAO afgesloten 
of wordt de bestaande CAO aangepast. 
Er worden twee typen CAO's onderscheiden: bedrijfstak-CAO's en ondernemings-CAO's. 
Bedrijfstak-CAO's worden afgesloten tussen vakbonden en werkgevers(organisaties) en 
beogen de arbeidsvoorwaarden vast te leggen voor de meerderheid van het personeel in één 
bedrijfstak. Ondernemings-CAO's worden afgesloten tussen vakbonden en de werkgever -
dan wel diens werkgeversorganisatie - van één onderneming. Hiermee wordt beoogd de 
arbeidsvoorwaarden van de meerderheid van het personeel in de betreffende onderneming te 
regelen. 
De ondememings-CAO kan overigens ook op instellingsniveau worden gesitueerd, daar het 
arbeidsvoorwaardenvorming betreft op het niveau van één onderneming of instelling. Omdat 
deze CAO's echter vallen onder dezelfde wet- en regelgeving als de bedrijfstak-CAO en in 
Nederland de bedrijfstak-CAO nog steeds het meest voorkomt (zie hieronder), wordt de 
ondernemings-CAO in deze paragraaf vermeld. 
Centraal in het CAO-overleg staan de primaire arbeidsvoorwaarden zoals loon, vakantiever
lof, regelingen voor vervroegd uittreden en pensioenen, alsook zaken als arbeidsduurverkor
ting en behoud van werkgelegenheid. Onderhandelingspartijen zijn vrij om ook andere zaken 
vast te leggen in de CAO, bijvoorbeeld afspraken over de preventie van ziekteverzuim. 
Wanneer vakbonden en een aantal werkgevers(organisaties) een akkoord bereiken over een 
bedrijfstak-CAO, dan wel over aanpassing van een bestaande bedrijfstak-CAO, dan kunnen 
zij deze voordragen bij de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor algemeen 
verbindend verklaring. Alleen als het akkoord een meerderheid van de in een bedrijfstak 
werkzame personen bindt, wordt het als geldend voor alle werkgevers en werknemers in die 

27 



bedrijfstak verklaard. De bedoeling hiervan is partijen die niet betrokken zijn geweest bij de 
onderhandelingen, te verplichten de CAO toe te passen. Hiermee wordt, naar men aanneemt, 
loonconcurrentie in de bedrijfstak voorkomen en de arbeidsrust bevorderd (Van der Heijden, 
1992; Jacobs, 1994a; Van Voorden, 1991). 
Meestal wordt algemeenverbindendverklaring alleen in verband gebracht met bedrijfstak-
CAO's. Het voordragen van een ondernemings-CAO voor algemeenverbindendverklaring 
heeft immers niet zoveel zin, omdat de ondernemings-CAO zelden of nooit een meerderheid 
van de in een bedrijfstak werkzame personen zal binden. 
Het CAO-overleg wordt gereguleerd door de Wet op de CAO en de Wet op het algemeen 
verbindend en onverbindend verklaren. Daarnaast is er nog steeds de Wet op de loonvorming. 
Lange tijd is dit in de arbeidsvoorwaardenvorming een belangrijke wet geweest, omdat hierin 
het instrumentarium van de overheid was geformuleerd om in te grijpen in de loonvorming. 
De overheid kon een loonmaatregel afkondigen en daarmee de loonsverhogingen die in 
CAO's werden afgesproken aan een bepaald maximum binden. Sinds 1987 is het instrumenta
rium danig beperkt. Ingrepen in de loonvorming zijn nog slechts mogelijk bij een 'plotseling 
voordoende noodsituatie van de nationale economie, veroorzaakt door één of meer schoksge
wijze optredende externe factoren' (artikel 10 Wet op de loonvorming). Met andere woorden, 
bij zeer incidentele, onvoorziene calamiteiten die een grote doorwerking hebben op de natio
nale economie. Loonmaatregelen zijn sinds 1987 niet meer afgekondigd. 

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst 
De huidige Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst dateert van 1927. Volgens deze wet is een CAO: een 
overeenkomst aangegaan door een of meer werkgevers of een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid 
van werkgevers en een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, waarbij voornamelijk 
of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen. Een CAO is een 
privaatrechtelijke overeenkomst, die wordt gesloten tussen een werkgever dan wel meer werkgevers of diens 
belangenorganisatie(s) en vakorganisaties. De overeenkomst wordt schriftelijk aangegaan en heeft meestal overwe
gend betrekking op de arbeidsvoorwaarden van werknemers. De maximumduur van een CAO bedraagt vijfjaar. 
In de regel worden drie soorten bepalingen in CAO's onderscheiden (Bakels, 1997b): 
* obligatoire bepalingen dit zijn afspraken tussen de CAO-partijen zelf, meestal de werkgeversorganisatie en de 

vakbond; bijvoorbeeld: 'partijen zullen tijdens de looptijd van de CAO het vraagstuk 
van functiewaardering verder uitwerken'; 

* diagonale bepalingen dit zijn afspraken die betrekking hebben op de relaties tussen vakbonden en individue
le werkgevers in de bedrijfstak; bijvoorbeeld: 'in dat geval pleegt de werkgever met de 
vakbonden overleg over de werkdruk van het personeel'; 

* normatieve bepalingen deze bepalingen hebben betrekking op de relatie tussen individuele werkgevers en 
individuele werknemers in de bedrijfstak en betreffen derhalve veelal de arbeidsvoor
waarden die de werkgever dient toe te kennen aan de werknemer; bijvoorbeeld: 'de 
werkgever verleent de werknemer vakantieverlof met behoud van bezoldiging'. 

De normatieve bepalingen werken bij het afsluiten van een CAO direct door in de arbeidsovereenkomsten van 
werknemers die door hun vakbondslidmaatschap bij de onderhandelingen betrokken zijn geweest. Zij kunnen direct 
recht ontlenen aan de afgesloten CAO's. 
Werknemers die geen lid zijn van de vakbond krijgen in de regel toch met de CAO te maken, omdat de werkgever 
vaak verplicht is de CAO op alle werknemers, inclusief de ongeorganiseerden, toe te passen. Formeel hebben deze 
werknemers altijd de vrijheid om de CAO wel of niet te volgen. Of het moet zo zijn dat de CAO algemeen verbin
dend is verklaard. 
CAO's en bepalingen daarin opgenomen kunnen een minimumkarakter dan wel een standaardkarakter dragen. Een 
minimumkarakter houdt in, dat van de bepalingen in positieve zin ten gunste van de werknemer mag worden 
afgeweken. Een standaardkarakter houdt in, dat geen enkele afwijking van de CAO-bepalingen is toegestaan. 
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Wet op het algemeen (on)verbindend verklaren van CAO-bepalingen 
Om het CAO-overleg te bevorderen is aan het eind van de jaren dertig de Wet op het algemeen verbindend en het 
onverbindend verklaren van CAO-bepalingen tot stand gekomen. De wet schept de mogelijkheid dat de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid een CAO - of onderdelen daarvan - die voor een belangrijke meerderheid van de 
in een bedrijfstak werkzame personen geldt, algemeen verbindend verklaart. De normatieve en, indien aanwezig, 
diagonale CAO-bepalingen gelden daarna voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak, dus ook voor 
diegenen die niet via werkgeversorganisatie of vakbond bij het afsluiten van de CAO betrokken zijn geweest. 

Voor wat betreft de zorgsector moet nog een aanvullende opmerking worden gemaakt. Tot 1 
januari 1995 was in de zorgsector de Wet arbeidsvoorwaardenontwikkeling gepremieerde en 
gesubsidieerde sector van toepassing, afgekort als WAGGS. Met behulp van deze wet stelde 
de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid jaarlijks de maximale arbeidsvoorwaar
denruimte vast. CAO-partijen mochten vervolgens samen afspraken maken over de besteding 
van de voorgeschreven ruimte. Met hun afspraken mochten ze echter niet boven die ruimte 
uitkomen. Vond die overschrijding toch plaats, dan kon de minister bepalen dat de overschrij
ding eenjaar later in mindering werd gebracht op de nieuw vast te stellen arbeidsvoorwaar
denruimte en dat het niveau van de CAO-bepalingen vanaf dat moment werd bevroren (Ples-
sen, 1996; Bakels, 1997b). 
Op deze wet is herhaaldelijk kritiek uitgeoefend door sociale partners in de zorgsector en door 
de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Dit omdat de zeggenschap van de minister over 
de CAO-afspraken in strijd zou zijn met de vrijheid van onderhandelen. Deze kritiek heeft 
uiteindelijk geleid tot het intrekken van de wet. 
De overheid stelt nu jaarlijks een integraal budget ter beschikking aan de instellingen in de 
zorgsector en heeft geen instrumenten meer om achterafin te grijpen in de arbeidsvoorwaar
denvorming die tussen werkgevers en vakbonden plaatsvindt. In het integrale budget is echter 
wel een component opgenomen voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden van het perso
neel. Over de omvang van deze component wordt overleg gevoerd tussen de overheid en de 
werkgevers in de sector. Dit overleg is gericht op het bereiken van overeenstemming. Komen 
partijen er niet uit, dan kan het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke adviescom
missie. Het CAO-overleg vindt plaats tussen de werkgevers en de vakbonden en is formeel 
strikt gescheiden van het overleg tussen overheid en werkgevers over de omvang van de 
component tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden in het integrale budget (Plessen, 1996). 

Landelijk niveau 
Op het sectoroverstijgende landelijke niveau van arbeidsvoorwaardenvorming ontmoeten 
vakcentrales en centrale werkgeversorganisaties elkaar in organen als de Stichting van de 
Arbeid en de Sociaal Economische Raad. 
De Stichting van de Arbeid is een overlegorgaan dat door vakcentrales en werkgeversorgani
saties net na de Tweede Wereldoorlog is opgericht. Doel van dit orgaan is het bemiddelen 
tussen overheid en bedrijfsleven, het dienen van raad en advies, het totstandbrengen van 
regelmatig overleg en het bevorderen van duurzame goede sociale verhoudingen (Reynaerts & 
Nagelkerke, 1986). Door de jaren heen is het tevens een adviesorgaan van de regering gewor
den. De Stichting van de Arbeid is vooral bekend als orgaan waarin het georganiseerde 
bedrijfsleven onderhandelt over de loonontwikkeling en het sociaal-economisch beleid in het 
algemeen. 
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De Sociaal Economische Raad (SER) is een publiekrechtelijk overlegorgaan, ingesteld in 
1950 bij de Wet op de bedrijfsorganisatie. De SER dient op de eerste plaats toezicht uit te 
oefenen op de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie van productschappen en bedrijfschappen. 
Op de tweede plaats fungeert de SER als een adviescollege van de regering. Deze adviesfunc
tie is door de tijd heen meer en meer uitgebouwd, terwijl de primaire taak door het niet tot 
volle wasdom komen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie enigszins naar de achter
grond is verdwenen (Van Waarden e.a., 1995). 

Organen en partijen op drie niveaus 
Op de drie onderscheiden niveaus van arbeidsvoorwaardenvorming treffen diverse partijen 
elkaar in de genoemde organen. De partijen vallen uiteen in twee geledingen, te weten werk
nemers met hun organisaties en werkgevers met hun organisaties. 

Aan werknemerszij de zijn de vakbonden actief. Zij zijn het die op sectoraal niveau de CAO-
onderhandelingen voeren. De vakbonden voeren indien nodig ook het overleg met individuele 
werkgevers op instellingsniveau. Er zijn drie soorten vakorganisaties te onderscheiden (Albe-
da & Dercksen, 1994): 
a) vakorganisaties waarbij het beroep reden van organisatie en aansluiting vormt; het zijn 

organisaties die het vak, het beroep centraal stellen en vanuit die invalshoek ook hun 
belangenbehartiging en activiteiten organiseren; men noemt dit ook wel de 'categorale' 
organisaties 

b) vakorganisaties waarbij het niveau waarop de werknemer werkt de reden van organisatie en 
aansluiting is; ook dit noemt men 'categorale' organisaties, nu verwijzend naar de categorie 
werknemers die is aangesloten; het kunnen bijvoorbeeld organisaties zijn die enkel hoger 
personeel, of juist enkel lager personeel organiseren 

c) vakorganisaties die het personeel in een bedrijfstak organiseren, dus ongeacht niveau of 
vakgebied, bijvoorbeeld de 'dienstenbond' of de 'industriebond'. 

In Nederland behoren de meeste en grootste vakbonden tot de categorie van de bedrijfstak
bonden. Hierin treden recentelijk echter belangrijke veranderingen op ten gevolge van groot
schalige fusieprocessen. 

Vakbonden in Nederland zijn voor de belangenbehartiging op landelijk niveau aangesloten bij 
één van de drie landelijk opererende vakcentrales: de Federatie Nederlandse Vakbeweging 
(FNV), het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) en de Vakcentrale voor Middelbaar en 
Hoger Personeel (MHP). Deze vakcentrales verzorgen de belangenbehartiging op de overleg-
niveaus die de afzonderlijke bedrijfstakken overstijgen. De vakcentrales zorgen bovendien 
waar mogelijk voor coördinatie van de beleidslijnen tussen de aangesloten vakbonden. 

Binnen de vakbeweging in Nederland is al enige jaren een fusie- en schaalvergrotingsproces 
gaande. Een voorbeeld hiervan is het ontstaan van de nieuwe vakbond FNV Bondgenoten. 
Begin 1998 zijn de Industrie-, Diensten-, Vervoers- en Voedingsbond van de FNV opgegaan 
in deze nieuwe vakbond. De fusie is mede ingegeven door het afnemend belang van de 
industriesector in onze economie en de gelijktijdig optredende groei van de dienstensector. 
Daarnaast worden de grenzen van de voorheen afzonderlijke sectoren door een toenemend 
aantal ondernemingen steeds vaker en eenvoudiger overschreden. Grote havenbedrijven 
worden bijvoorbeeld opgesplitst in een kleine onderneming met gespecialiseerd personeel die 
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nog onder de (dure) haven-CAO valt, en een grote onderneming met veel administratief 
personeel die onder de (goedkopere) diensten-CAO valt. Beide factoren samen, de rolwisse
ling tussen industrie en diensten en de afnemende betekenis van sectorgrenzen, hebben ten 
slotte geleid tot het ontstaan van de nieuwe fusiebond (Leenders, 1997). 
Naast de fusie van de drie bonden tot FNV Bondgenoten speelt aan het eind van de jaren 
negentig binnen FNV-gelederen nog een ander fusieproces. De ambtenarenbond 
ABVAKABO-FNV en de Nederlandse Politiebond (NPB) hebben in deze periode de intentie 
een federatie te vormen.4 

Dergelijke processen van fusie en samenwerking laten de inrichting van de dienstverlening 
door de afzonderlijke vakbonden niet ongemoeid. De bedoeling is de dienstverlening aan 
vakbondsleden, nu nog ondergebracht bij de diverse vakbonden, onder te brengen in één 
landelijk ledenservicebedrijf FNV (Blanken & Drijver, 1997). 

• 
Aan werkgeverszijde is reeds enkele jaren terug een vergelijkbaar fusie- en schaalvergrotings
proces in gang gezet. Inmiddels heeft dit voor wat betreft de marktsector een vooralsnog 
voorlopige afronding gevonden in de totstandkoming van drie centrale werkgeversorganisa
ties: de Vereniging VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO-Nederland. De Vereniging VNO-
NCW betreft de bundeling van beleidsactiviteiten en belangenbehartiging van het Verbond 
van Nederlandse Ondernemingen (VNO) en het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond 
(NCW). Individuele werkgevers dan wel werkgeversorganisaties kunnen zich bij VNO of 
NCW aansluiten. Bij MKB-Nederland zijn werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf aan
gesloten. LTO-Nederland organiseert werkgevers in de land- en tuinbouw. Om de belangen
behartiging in organen op landelijk niveau zoals de Stichting van de Arbeid en de Sociaal 
Economische Raad te coördineren, werken de drie centrale werkgeversorganisaties samen in 
de Raad van Centrale Ondernemingsorganisaties (RCO). 

In de zorgsector aan het einde van de jaren negentig de Nederlandse Zorgfederatie (NZF) de 
belangrijkste werkgeversorganisatie. Bij deze organisatie zijn de meeste instellingen in de 
gezondheidszorg aangesloten. De NZF is aangesloten bij de Vereniging VNO-NCW en is via 
die lijn tevens in een aantal commissies van de Sociaal Economische Raad vertegenwoordigd 
(Plessen, 1996). Binnen de NZF bestaat echter een sterke neiging tot sectoralisatie. Dit komt 
in 1999 tot uiting in het besluit dat de vier leden van de federatie zelfstandig CAO-onderhan
delingen voor 'hun' sector gaan voeren. Het betreft de volgende vier organisaties: de Neder
landse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), de vereniging voor Geestelijke Gezondheids
zorg Nederland (GGZ - Nederland), de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en 
de Nederlandse Vereniging voor Verpleeghuiszorg (NVVZ). 
De tweede werkgeversorganisatie in deze sector is de Federatie van Werkgeversverenigingen 
in de welzijnssector (FW). Hierbij zijn diverse organisaties aangesloten die de belangen 
behartigen van werkgevers van onder andere kinderdagverblijven, bibliotheken, instellingen 
voor gehandicaptenzorg en rechtshulp. Naast NZF en FW is er een aantal zelfstandige werk
geversorganisaties, zoals de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden (VNB) en het 
Verenigd Streekvervoer Nederland. 
De werkgeversorganisaties in de zorgsector maken derhalve niet als afzonderlijke werkgevers
organisaties deel uit van de Stichting van de Arbeid en de Sociaal Economische Raad. De 
Federatie van Werkgeversverenigingen (FW) en de Vereniging van Nederlandse Bejaarden
oorden (VNB) hebben in de jaren negentig een verzoek tot toelating tot de SER ingediend, 
maar dit is afgewezen omdat de SER van mening was dat zij lid kunnen worden van één van 
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de centrale werkgeversorganisaties die reeds zitting hebben in de raad (Plessen, 1996). Zo is 
een andere werkgeversorganisatie in deze sector, de Nederlandse Zorgfederatie, lid geworden 
van de centrale werkgeversorganisatie VNO-NCW. Via deze lijn bezet de NZF, zoals hiervoor 
gesteld, enkele zetels in commissies die thema's behandelen die voor de zorgsector relevant 
zijn. 
Voor specifieke, aan één sector gekoppelde werkgeversorganisaties is kortom geen plaats in 
de Sociaal Economische Raad. Werknemers in de zorgsector kunnen overigens in de Sociaal 
Economische Raad en in de Stichting van de Arbeid worden vertegenwoordigd via hun 
vakorganisatie, indien deze vakbond tenminste lid is van één van de drie vakcentrales die er 
deel van uitmaken. 

Internationaal 
Diverse organisaties en organen op internationaal niveau hebben invloed op de arbeidsvoor
waardenvorming in Nederland. Die invloed loopt via verdragen en conventies. Enkele van 
deze organisaties en organen zijn: de Europese Gemeenschap, de Raad van Europa en de 
Internationale Arbeidsorganisatie. De verwachting is dat de invloed van internationale orga
nen de komende jaren aanmerkelijk zal toenemen. Dit mede in verband met de Europese Unie 
en de ontwikkeling die de wereldhandel doormaakt, in samenhang met de daarbij behorende 
toename van mobiliteit en communicatie. Voor een uitgebreid overzicht van de doelstellingen, 
structuren en het functioneren van deze internationale organisaties wordt verwezen naar 
Bakels (1997b). 

Tabel 2.2: Arbeidsvoorwaardenvorming in markt- en zorgsector naar niveau 

Orgaan Partijen Thema's 

Landelijk niveau: 
Sociaal Economische Raad centrale werkgeversorganisaties 

vakcentrales 
onafhankelijke kroonleden 

* adviseren aan het kabinet over 
sociaal-economische aangelegenhe
den 

Stichting van de Arbeid centrale werkgeversorganisaties 
en vakcentrales 

* 

* 

onderhandelen over loonontwikke
ling en sociaal economisch beleid 
adviseren aan het kabinet 

Sectoraal niveau: 
CAO-overleg werkgever(s) en/of hun werkge

versorganisatie^) en vakbonden 

* 
* 

primaire arbeidsvoorwaarden 
alle overige thema's waarover partij
en afspraken willen maken 

Instellingsniveau: 
Overleg over 
gedwongen ontslag 

werkgever en vakbonden * sociaal plan, afvloeiing 

Ondernemingsraad werkgever en personeelsleden * 
* 
* 

hoofdlijnen ondernemingsbeleid 
personeelsbeleid 
secundaire arbeidsvoorwaarden voor 
zover mogelijk conform CAO 

In tabel 2.2 zijn enkele hoofdlijnen samengevat van de structuren waarbinnen de arbeidsvoor
waarden in Nederland worden gevormd. Enkele specifieke aspecten van de arbeidsvoorwaar
denvorming in de zorgsector zijn daarbij buiten beschouwing gelaten. 
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2.1.2 Ontwikkelingen: decentralisatie en differentiatie 
De arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland zoals hierboven beschreven en zoals schema
tisch weergegeven in tabel 2.2 is niet statisch van aard. De hoofdlijnen van de arbeidsvoor
waardenvorming in Nederland kenmerken zich aan het einde van de jaren negentig door een 
relatief hoge mate van vrijheid van handelen van de deelnemende partijen. Dat is niet altijd zo 
geweest. Vanaf de Tweede Wereldoorlog tot aan het begin van de jaren tachtig kenmerkte de 
arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland zich namelijk door een relatief grote mate van 
gebondenheid (Fase, 1980, Windmuller e.a., 1987). 

Na de Tweede Wereldoorlog besloot de Nederlandse regering dat het, gelet op de staat waarin 
de economie en het land verkeerde, wenselijk was de loonvorming aan banden te leggen. Door 
vrije loonvorming zou het economisch herstel minder voorspoedig verlopen. De arbeidsvoor
waardenvorming werd gebonden aan de eisen die de regering eraan stelde? Dit gebeurde door 
middel van het toetsen van CAO-afspraken. Alle afgesloten CAO's werden in dit verband ter 
goedkeuring voorgelegd aan een aantal deskundigen, te weten het College van Rijksbemidde-
laars. Het College gebruikte criteria die waren opgesteld door de minister van Sociale Zaken; 
deze minister had op zijn beurt over de criteria de Stichting van de Arbeid geraadpleegd. 
Concreet gesteld kwam de toetsing op het volgende neer. De regering schreef verplicht voor 
met hoeveel procent de lonen in alle bedrijfstakken maximaal mochten stijgen. Deze zoge
noemde uniforme loonronde werd in alle CAO's opgenomen. Alleen CAO's die zich aan dit 
percentage hielden werden door het College goedgekeurd. 
Deze situatie van geleide loonpolitiek duurde voort tot in de jaren vijftig. Gestegen welvaart 
gaf in die jaren de aanzet tot een overgang naar een gedifferentieerde loonpolitiek. Dit hield in 
dat de toegestane loonstijgingen werden gekoppeld aan de economische ontwikkeling van de 
bedrijfstak of de sector in kwestie. Maar aan het beginjaren zestig bleek deze aanpassing van 
het stelsel niet voldoende te zijn. De druk op de systematiek liep hoog op, zeker toen bepaalde 
sectorale arbeidsmarkten krap werden. In toenemende mate zochten werkgevers naar even
wicht in de vraag- en aanbodverhoudingen door middel van het bieden van lonen aan hun 
werknemers buiten de CAO-kaders om (Kraal, 1967). 
Om de druk te verminderen besloot de regering in de loop van de jaren zestig de toetsingsbe-
voegdheid weg te halen bij het College van Rijksbemiddelaars en bij de sociale partners neer 
te leggen in de Stichting van de Arbeid. Dat bleek geen goede oplossing. Ondanks alle voor
schriften en regels bleken de sociale partners niet in staat te zijn de loonstijgingen beperkt te 
houden. Er ontstond een loonexplosie. De regering greep in en legde de toetsing opnieuw neer 
bij het College van Rijksbemiddelaars. 
Maar deze stap terug viel bij sociale partners niet in goede aarde. Zij kwamen met een voor
stel voor een aanzienlijk beperktere invloed van de overheid. Dit stelsel werd uiteindelijk 
neergelegd in de Wet op de loonvorming uit 1970. Daarmee verkreeg de regering enkel nog 
de instrumenten om in te grijpen als de arbeidsvoorwaardenvorming zich in ongunstige zin 
zou ontwikkelen. Het bleek een meer werkbaar traject te zijn. In de jaren na 1970 werd dit 
instrumentarium herhaaldelijk gebruikt. In de jaren tussen 1970 en 1983 greep de overheid 
zeven maal in (Van der Heijden, 1993b). 

In de jaren zeventig veranderde het arbeidsvoorwaardenoverleg langzaam maar zeker van 
karakter. In de voorgaande jaren waren het de materiële onderwerpen geweest die onaantast
baar bovenaan de overlegagenda prijkten. In de jaren zeventig kregen ze echter concurrentie 
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van de meer immateriële thema's, zoals het vakbondswerk in ondernemingen, werkgelegen
heid en verbetering van de arbeidsomstandigheden (Van den Toren, 1996). 
Aan het einde van de jaren zeventig nam de economische malaise echter toe. Sociale partners 
zagen in dat er zonder een fundamentele verandering wederom diverse overheidsinterventies 
in de loonvorming zouden optreden. Tegen deze achtergrond werd door de partijen vertegen
woordigd in de Stichting van de Arbeid op 24 november 1982 een akkoord gesloten. In dit 
'akkoord van Wassenaar' werden de uitgangspunten van arbeidsvoorwaardenvorming voor 
wat betreft de marktsector beschreven, zoals de sociale partners deze voor verscheidene jaren 
achtereen wenselijk achtten. 
In het akkoord wordt allereerst gesteld dat herstel van de economische groei noodzakelijk is 
voor het verbeteren van werkgelegenheid. Daarnaast zal de bestaande werkgelegenheid onder 
meer door middel van arbeidsduurverkorting en deeltijdarbeid beter moeten worden verdeeld. 
Vervolgens verklaren de sociale partners dat het gelet op de zwakke financiële positie van 
veel bedrijven niet verstandig is te streven naar hogere kosten (loonsverhogingen) voor 
ondernemingen. Ten slotte stellen de partijen dat zij tegen deze achtergrond CAO-afspraken 
zullen maken en roepen zij de overheid op af te zien van verdere looningrepen. 
Met het akkoord werd het belang van vrije arbeidsvoorwaardenvorming op sectoraal niveau 
benadrukt en werd werkloosheidsbestrijding met instemming van de sociale partners op de 
agenda van het CAO-overleg geplaatst (Van den Toren, 1996). Het akkoord luidde een 
belangrijke wending in de arbeidsvoorwaardenvorming in, van landelijk naar sectoraal niveau 
oftewel van centraal naar decentraal (Reynaerts, 1985; Nagelkerke, 1994). Deze wending uitte 
zich onder meer in het na 1982 achterwege blijven van de looningrepen door de overheid. Een 
belangrijk deel van het instrumentarium zoals neergelegd in de Wet op de loonvorming werd 
bovendien in 1987 uit deze wet geschrapt. 

De hiervoor beschreven ontwikkeling kan worden omschreven in termen van decentralisatie 
en differentiatie: het (doen) overlaten en het (doen) toekennen van bevoegdheden en verant
woordelijkheden van een hoger niveau aan een lager niveau, waarbij als resultaat wordt 
beoogd het mogelijk maken van een eigen beleid voor een toenemend aantal personen (Nagel
kerke, 1994). Door de decentralisatie van bevoegdheden van een hoger naar een lager niveau 
ontstaat meer differentiatie in de arbeidsvoorwaardenvorming. 
Dit proces van decentralisatie en differentiatie heeft zich in twee fasen voltrokken. In de eerste 
fase is aan het begin van de jaren tachtig afstand genomen van de sterke invloed en controle 
van de overheid en de centrale organisaties op de arbeidsvoorwaardenvorming. "Thema's die 
vroeger op het bordje van de overheid werden gelegd, met een pleidooi voor uitbreiding van 
wet- en regelgeving, of door de overheid zelf werden geïnitieerd, worden nu door sociale 
partners zelf opgepakt." (Van den Toren, 1996, p. 68). Otten spreekt op gelijkluidende wijze 
over ingrijpende wijzigingen in het Nederlandse stelsel van arbeidsverhoudingen: "Gelijktij
dig en in samenhang met de terugtredende overheid heeft het accent in het stelsel van arbeids
verhoudingen zich in de jaren tachtig verplaatst van het centrale naar het decentrale niveau." 
(Otten, 1994, p. 407). 

De tweede fase begint aan het begin van de jaren negentig met de roep om verdergaande 
decentralisatie van sectoraal niveau naar dat van de bedrijven en instellingen. Als voorbeeld 
van zo'n pleidooi kan gewezen worden op de arbeidsvoorwaardennota van de werkgeversve
reniging VNO-NCW in het midden van de jaren negentig. Hierin wordt gesteld dat er sprake 
is van een samenloop van nieuwe ontwikkelingen zoals individualisering, flexibilisering en 
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differentiatie. "Voor de arbeidsverhoudingen is het brandpunt van al deze ontwikkelingen: 
decentralisatie. De arbeidsverhoudingen worden opnieuw vormgegeven van onderop." (VNO-
NCW, 1996, p. 6). In dit verband constateren Schilstra en Smit (1996) dat de individuele 
keuzemogelijkheden in CAO's toenemen. De mogelijkheid ontstaat bijvoorbeeld dat werkne
mers kunnen kiezen voor arbeidsduurverkorting of een extra loonuitbetaling. 'CAO à la carte' 
is in die context een veel gebruikte term. Genoemde auteurs constateren tevens dat steeds 
meer CAO's gelaagd van karakter worden: het worden kaderafspraken, die op ondernemings-
en/of afdelingsniveau nog verder uitgewerkt kunnen worden in overleg met de ondernemings
raad. 
Overigens kan worden opgemerkt dat de ontwikkeling in het arbeidsvoorwaardenoverleg van 
centraal naar decentraal samenvalt met de inzet van het overheidsstreven naar deregulering 
(Van der Heijden, 1990). In hoofdstuk 3 wordt aan deze parallelle ontwikkeling, voorzover 
deze optreedt in de sector onderwijs, aandacht besteed. 

De rol van de overheid bij de arbeidsvoorwaardenvorming is sinds het begin van de jaren 
tachtig zowel feitelijk als formeel aanmerkelijk teruggedrongen. De arbeidsvoorwaardenvor
ming in ondernemingen en bedrijfstakken is minder aan centrale richtlijnen gebonden. In de 
loonontwikkeling treden sindsdien meer dan voorheen verschillen op tussen bedrijven en 
bedrijfstakken. Dat in deze zin sprake is van decentralisatie en differentiatie in de arbeidsvoor
waardenvorming wordt door de meeste auteurs onderschreven. Sommige auteurs plaatsen 
echter kanttekeningen bij deze constatering, mede op basis van door hen verricht onderzoek. 
In paragraaf 2.1.3 wordt empirisch onderzoek naar de arbeidsvoorwaardenvorming in Neder
land beschreven. De genoemde kanttekeningen komen daarbij ook aan de orde. 

2.1.3 Empirisch onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland 
Het empirisch onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland is in te delen naar 
instellingsniveau, sectoraal niveau en landelijk niveau. Er wordt met andere woorden onder
zoek verricht naar arbeidsvoorwaardenvorming in en rondom ondernemingen, naar arbeids
voorwaardenvorming door middel van CAO-overleg en naar processen en instituties op 
landelijk niveau. Hieronder worden volgens deze indeling beknopt enkele onderzoeken naar 
de Nederlandse arbeidsvoorwaardenvorming besproken. 

a) arbeidsvoorwaardenvorming op instellingsniveau 
De arbeidsvoorwaardenvorming op instellingsniveau wordt recentelijk overwegend langs één 
van de twee volgende lijnen empirisch onderzocht. In de eerste plaats zijn er onderzoekers die 
zich primair richten op het functioneren van de arbeidsvoorwaardenvorming in onderne
mingen. Met name het functioneren van de ondernemingsraad wordt daarbij onder de loep 
genomen. Ten tweede richten onderzoekers hun aandacht op het vraagstuk van de relatie 
tussen arbeidsvoorwaardenvorming in de onderneming enerzijds en organisatorische proces
sen en structuren anderzijds. 
Een voorbeeld van de eerste stroming is het onderzoek van Looise.5 Aan het eind van de jaren 
tachtig onderzoekt hij samen met De Lange het functioneren van de ondernemingsraad 
(Looise & De Lange, 1987). Zij constateren dat de raad in toenemende mate door werkgevers 
als medezeggenschapsinstituut wordt erkend. De ondernemingsraad functioneert beter dan in 
voorgaande jaren. Looise combineert dit onderzoek enkele jaren later met een analyse van het 
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functioneren van vakorganisaties in Nederland (Looise, 1989). Hij concludeert daarbij dat er 
sprake is van een scheefgroei: de vakbeweging zakt verder weg voor wat betreft de uitgeoe
fende feitelijke en formele bevoegdheden, terwijl daartegenover het vertegenwoordigend 
overleg zoals de ondernemingsraad een sterke groei doormaakt. Tussen vakbeweging en 
ondernemingsraad doen zich dan ook in toenemende mate spanningen voor. 
Een voorbeeld van de tweede stroming is het onderzoek van Van Hees. Hierin wordt nage
gaan wat de effecten zijn van vakbonden en ondernemingsraden op de bedrijfssituatie, het 
bedrijfsproces en het bedrijfsresultaat (Van Hees, 1993). Uit het overigens sterk analytisch
theoretisch getinte onderzoek komt onder meer naar voren dat de effecten op de drie genoem
de afhankelijke variabelen van de sterke gelaagdheid in ons stelsel van arbeidsvoorwaarden
vorming tot nu toe nauwelijks onderwerp van onderzoek zijn geweest. 
De relatie tussen organisatorische veranderingen en de arbeidsvoorwaardenvorming in onder
nemingen is onderwerp van onderzoek bij Vos & Buitelaar (1996). Op basis van een studie bij 
negen organisaties concluderen de onderzoekers dat er nauwelijks relaties bestaan tussen 
genoemde variabelen. Bij ingrijpende organisatieveranderingen zoals fusie of reorganisatie, 
wordt de arbeidsvoorwaardenvorming tamelijk geruisloos aan de nieuwe constellatie aan
gepast. De onderzoekers duiden dit proces aan als 'reregulering'. 

Het aangehaalde onderzoek is karakteristiek voor de stand van zaken van het empirisch _ 
onderzoek naar de arbeidsvoorwaardenvorming op instellingsniveau in Nederland. Dit type 
onderzoek concentreert zich primair op het functioneren van de ondernemingsraad. Daarbij 
betrekken sommige onderzoekers de invloed van de vakbeweging op dit functioneren. Andere 
onderzoekers gaan na wat de invloed is van het functioneren van de ondernemingsraad op 
organisatorische processen en structuren. Niet of nauwelijks is empirisch onderzocht wat de 
effecten zijn van de decentralisatie en differentiatie van arbeidsvoorwaardenvorming op de 
arbeidsvoorwaardenvorming op instellingsniveau. 

b) arbeidsvoorwaardenvorming door middel van CAO-overleg 
Naar arbeidsvoorwaardenvorming op sectoraal niveau in Nederland zijn recentelijk twee 
empirische onderzoeken voltooid. 
Van den Toren (1996) neemt in zijn onderzoek het CAO-overleg onder de loep. Onderzocht 
wordt op welke wijze via het CAO-overleg een bijdrage kan worden geleverd aan het realise
ren van kwalitatieve doelstellingen en wat daarbij mogelijkerwijs de rol van de vakbeweging 
kan zijn. Met kwalitatieve doelstellingen worden doelen bedoeld als scholings- en doelgroe
penbeleid, ouderschapsverlof, arbeidsomstandigheden en milieuzorg in bedrijven, enzovoorts. 
Voor het onderzoek is een schriftelijke enquête gehouden onder CAO-onderhandelaars, welke 
is aangevuld met interviews. 
De conclusie is dat loonmatiging de laatste jaren veruit de meest kenmerkende uitkomst van 
de CAO-onderhandelingen vormt. Daarnaast constateert de onderzoeker een opkomst van 
CAO-resultaten in de sfeer van arbeidstijden en zwakke groepen op de arbeidsmarkt. Beide 
verschijnselen worden verklaard door te stellen dat de responsiviteit van het CAO-overleg 
gedurende het laatste decennium is toegenomen. "De maatschappelijke oriëntatie heeft zich 
genesteld op het meso-niveau. Onderdeel van de Nederlandse arbeidsverhoudingen is een 
cultuur waarbij maatschappelijke ontwikkelingen worden betrokken in het CAO-overleg." 
(Van den Toren, 1996, p. 211). Er zijn volgens de onderzoeker wel grenzen aan deze responsi
viteit. Bij onderhandelingen zijn immers altijd personen betrokken waarvan de percepties, 
doelstellingen en belangen uiteenlopen. "Antagonisme in de relatie tussen werkgevers en 
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vakbonden vormt vaak een belemmering voor het maken van kwalitatieve CAO-afspraken. 
Arbeidsvoorwaardenvorming is geen voorspelbaar en logisch, rationeel proces." (idem). 
Naarmate het onderhandelingsklimaat killer wordt, maken kwalitatieve thema's minder kans 
de onderhandelingen te overleven. 

Van den Toren onderzoekt de CAO-onderhandelingen in Nederland en betrekt daarbij de 
vraag of en in hoeverre deze onderhandelingen effecten hebben voor de maatschappij. Hij 
trekt als het ware een ruime cirkel om het CAO-overleg en bestudeert de relaties tussen de 
kern in die cirkel en datgene wat zich verder van die kern af bevindt. In het tweede recente 
empirische onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvorming op sectoraal niveau wordt een 
dergelijke ruime cirkel niet getrokken. Rojer concentreert zich namelijk op datgene wat zich 
in de kern afspeelt, tijdens de CAO-onderhandelingen zelf (Rojer, 1996a; J996b). 
Hij onderzoekt de stelling dat arbeidsvoorwaardenvorming een logisch, rationeel verlopend 
proces is. Op basis van de veronderstelling dat de onderhandelende actoren rationeel handelen 
op basis van preferenties, belangen en macht, worden twee modellen ontwikkeld waarmee 
computersimulaties worden uitgevoerd. Het eerste model gaat uit van actoren die primair 
streven naar ruil: in dit ruilmodel wordt nutsmaximalisatie bereikt door te streven naar weder
zijdse nutsverbetering door middel van het afruilen van standpunten. Het tweede model gaat 
uit van actoren die primair streven naar conflict: het uitdagen van opponerende standpunten 
staat centraal. 

Met behulp van interviews met onderhandelaars en documentenanalyses worden computersi
mulaties gemaakt van de onderhandelingen van tien CAO's. De uitkomsten van de simulaties 
worden vervolgens vergeleken met de werkelijke uitkomsten. Hieruit blijkt dat het ruilmodel 
in veruit de meeste gevallen de uitkomst van de onderhandelingen goed voorspelt. Het con
flictmodel scoort iets minder: in gemiddeld driekwart van de gevallen is de uitkomst goed 
voorspeld. Tezamen genomen voorspellen beide modellen, die rationeel gedrag veronderstel
len, om en nabij de 88% van de uitkomsten op de juiste wijze. "Onderhandelaars blijken dan 
in hoge mate rationeel te handelen, in de zin dat ze hun meest gewenste uitkomsten nastreven 
en hun keuzen in het onderhandelingsproces baseren op ingeschatte opbrengsten en kansen op 
succes of falen van strategieën van ruil of uitdaging." (Rojer, 1996a, p. 84). 
Zoals uit bovenstaande voorbeelden blijkt, gaat in het recente onderzoek naar arbeidsvoor
waardenvorming op sectoraal niveau in Nederland de aandacht uit naar opstellingen en 
strategieën van onderhandelingspartijen in relatie tot de uitkomsten van het overleg. In 
secundaire zin bestaat er aandacht voor de relaties tussen deze CAO-onderhandelingen en 
maatschappelijk getinte doelstellingen, bijvoorbeeld in termen van het streven naar loonmati
ging. Empirisch onderzoek naar de gevolgen van de decentralisatie en differentiatie op de 
arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland op dit sectorale niveau is niet voorhanden. 

c) arbeidsvoorwaardenvorming onderzocht vanuit een macro-perspectief 
Onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvorming op landelijk niveau wordt in Nederland niet of 
nauwelijks verricht. In retrospectieve zin vinden zo nu en dan nog wel beschrijvingen en 
analyses plaats van de geschiedenis van de arbeidsverhoudingen in Nederland (Hemerijck, 
1994). Maar empirisch onderzoek van processen en structuren op landelijk niveau is in 
Nederland in de jaren negentig niet ondernomen. Als verklaring hiervoor kan gewezen wor
den op het verlies aan betekenis van organen als de Sociaal Economische Raad en de Stichting 
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van de Arbeid in de sfeer van arbeidsvoorwaardenvorming sinds het begin van de jaren 
tachtig.6 De arbeidsvoorwaardenvorming vindt sindsdien primair op sectoraal niveau plaats. 
Wat wel wordt uitgevoerd zijn empirische onderzoeken naar deelprocessen en instituties op 
het vlak van arbeidsvoorwaardenvorming, waarbij als invalshoek het landelijke niveau wordt 
genomen. Niet zelden vormen daarbij politieke debatten over de wenselijkheid van bepaalde 
instituties de aanleiding voor het verrichte onderzoek. 
Zo wordt in de jaren negentig bijvoorbeeld het politieke debat geopend over de wenselijkheid 
van het algemeen verbindend verklaren van CAO's. Het algemeen verbindend verklaren zou 
niet meer passen in een tijd waarin marktwerking en deregulering voorop dienen te staan. De 
marktwerking zou verbeteren als de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indien 
nodig CAO's of onderdelen daarvan niet meer algemeen verbindend zou verklaren (Zalm, 
1990; Van Voorden, 1991 ; Van der Heijden, 1992; Jacobs, 1994a; Freeman e.a., 1997). 
Teulings heeft in dit verband onderzocht of de verschillen in lonen tussen bedrijfstakken in 
landen met minder regulering van de arbeidsvoorwaardenvorming kleiner zijn dan in landen 
met meer regulering (Teulings, 1996). Hij gaat daarbij uit van de stelling dat daar waar minder 
regulering is, er minder toonverschillen tussen bedrijfstakken voorkomen. De markt werkt in 
die landen immers beter. Op basis van statistisch materiaal toont Teulings echter aan dat 
landen met meer regulering in de arbeidsvoorwaardenvorming - meer corporatistisch ingestel
de landen -juist kleinere niet-marktconforme loonsverschillen kennen. Hij verklaart dit door 
te wijzen op het beginsel dat in landen als de onze de loononderhandelingen meestal worden 
losgekoppeld van de directe werksituatie en naar het CAO-overleg worden getild. Op dat 
niveau worden generieke afspraken gemaakt en neergelegd in de CAO. Op ondernemingsni
veau is het mogelijk om van de CAO in positieve zin af te wijken, maar dat gebeurt niet zo 
vaak omdat ondernemers dergelijke besprekingen niet wensen te voeren met hun medewer
kers. Zij verwijzen naar en steunen op de CAO-afspraken. Teulings illustreert deze verklaring 
met enkele interviews. 

De Beer onderzoekt net als Teulings de overeenkomsten en verschillen in arbeidsvoorwaar
denvorming tussen landen (De Beer, 1997). Met name is hij op zoek naar een verklaring voor 
een aan het eind van de jaren negentig typisch Nederlands verschijnsel: de relatief hoge 
economische groei en de spectaculaire daling van de werkloosheid. Dit verschijnsel wordt ook 
wel toegeschreven aan het poldermodel. Maar, zo vraagt De Beer zich af, wat houdt dat 
poldermodel dan precies in? Om die vraag te beantwoorden wordt Nederland door hem op een 
aantal economische kerngegevens vergeleken met enerzijds andere West-Europese landen en 
anderzijds de Verenigde Staten. Vergeleken worden loonflexibiliteit, gemiddelde loonstijging 
en de groei van deeltijdwerk. Hieruit blijkt dat de loonflexibiliteit - dit is de mate van aanpas
sing van de lonen aan werkgelegenheidsontwikkeling - in ons land net zo laag ligt als in 
andere Europese landen; in de VS ligt deze flexibiliteit aanmerkelijk hoger. Op de punten 
loonontwikkeling en deeltijdwerk verschilt Nederland wel met de andere Europese landen: de 
loonontwikkeling is hier erg gematigd en deeltijdwerk heeft hier meer dan elders een groei 
doorgemaakt. De Beer koppelt hier zijn verklaring aan: de Nederlandse samenleving heeft een 
relatief snelle overgang doorgemaakt van het traditionele kostwinnersmodel naar het model 
van de geïndividualiseerde en geëmancipeerde werknemer. De vakbeweging heeft zich lang 
achter het belang van de mannelijke kostwinner geschaard en vanuit dat perspectief loonmati
ging verdedigd met het oog op behoud van werkgelegenheid. De economische groei die 
voortvloeide uit de loonmatiging is vooral omgezet in deeltijdbanen, waarmee de werkgele
genheid is gegroeid en waarmee met name vrouwen actief konden worden op de arbeidsmarkt. 

38 



Met deze deeltijdbanen is het gezinsinkomen aangevuld, zodat de vakbeweging het streven 
naar loonmatiging lang heeft kunnen volhouden. 

Onder dezelfde categorie van empirisch onderzoek vanuit een macro-perspectief valt ook het 
onderzoek van Nagelkerke naar de decentralisatie en differentiatie van arbeidsvoorwaarden
vorming in Nederland (Nagelkerke, 1992; 1994). Op drie deelterreinen heeft hij met behulp 
van literatuuronderzoek, documentenanalyse en statistisch materiaal een antwoord gevonden 
op de vraag of en in hoeverre in de jaren tachtig decentralisatie optreedt in de arbeidsvoor
waardenvorming. 
Op de eerste plaats heeft hij onderzocht in hoeverre partijen op landelijk en sectoraal niveau 
decentralisatie en differentiatie als norm onderschrijven. Hij concludeert dat de nadruk sinds 
1982 ligt op loonmatiging en het bevorderen van werkgelegenheid. Decentralisatie wordt door 
dat streven erg voor de hand liggend, omdat loon en werk het beste in onderhandelingen op 
sectoraal niveau op elkaar kunnen worden afgestemd. De werkgevers krijgen zo de kans om 
op sectoraal niveau loonontwikkeling als belangrijke kostenpost uit te ruilen voor behoud en 
bevordering van werkgelegenheid. Voor de overheid komt via decentralisatie loonmatiging op 
landelijk niveau binnen handbereik. Werkgevers en overheid zijn dan ook sterke pleitbezor
gers voor decentralisatie, maar eerder vanuit economisch dan vanuit principieel oogpunt. De 
vakbeweging twijfelt volgens Nagelkerke sterk aan het belang van decentralisatie als norm; 
deze twijfel wordt niet gecompenseerd door de aanwezigheid van een economisch motief om 
decentralisatie te omarmen. 
Op de tweede plaats onderzoekt Nagelkerke de kwantitatieve omvang van de decentralisatie. 
Het aantal werknemers dat onder een ondernemings-CAO valt, is in de jaren tachtig met 45% 
gestegen; het aantal mensen onder een bedrijfstak-CAO steeg in diezelfde periode met 15%. 
Het aantal werknemers onder een bedrijfstak-CAO bedraagt in 1990 in totaal 2,7 miljoen, 
tegenover 600.000 werknemers onder ondernemings-CAO's in hetzelfde jaar. Er is kortom 
zeker sprake van een decentralisatietendens, al is deze volgens Nagelkerke minder vergaand 
dan veel auteurs doen vermoeden. Bovendien valt het met de differentiatie in CAO-resultaten 
ook wel mee. Er worden meer thema's dan voorheen in CAO's opgenomen waarvoor nader 
overleg op ondernemingsniveau nodig is. Maar deze thema's omvatten vaak alleen secundaire 
arbeidsvoorwaarden. 
Op de derde plaats veranderen de overlegstructuren en instituties volgens Nagelkerke wel 
enigszins van kleur, maar niet fundamenteel van karakter. De lagere niveaus krijgen iets meer 
gewicht en de coördinatie van de onderhandelingen aan vakbondszijde verloopt wat moeiza
mer dan voorheen. De prominente rol van de Sociaal Economische Raad is bovendien wat 
meer naar de achtergrond gedrongen. In lijn met het onderzoek van Nagelkerke constateren 
De Gier en anderen dat de veronderstelde decentralisatietendens niet direct waarneembaar is 
(DeGiere.a., 1991). 
Naar aanleiding van de kanttekeningen die Nagelkerke en De Gier en anderen plaatsen bij de 
veronderstelde decentralisatietendens kan men stellen dat een onderscheid gemaakt dient te 
worden tussen de situatie voor en na 1982. Diverse auteurs zijn het erover eens dat het ak
koord van Wassenaar een kentering in de arbeidsvoorwaardenvorming in Nederland heeft 
opgeleverd. De situatie voor 1982 kenmerkte zich door een grote invloed van het landelijke 
niveau op de sectorale arbeidsvoorwaardenvorming; daarna verminderde de centrale invloed 
op de sectorale onderhandelingen. In deze betekenis is zeker sprake geweest van decentralisa
tie. Ofen in hoeverre deze tendens zich na het begin van de jaren tachtig heeft voortgezet, is 
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nog onduidelijk. Op het oog treedt in ieder geval slechts een lichte decentralisatietendens op. 
De ondernemings-CAO heeft de bedrijfstak-CAO zeker nog niet verdrongen. 

In het algemeen kan worden gesteld dat het recente empirische onderzoek naar arbeidsvoor
waardenvorming in Nederland primair gericht is op processen, structuren en organen die op 
één en hetzelfde niveau van arbeidsvoorwaardenvorming zijn te situeren. Als de relaties met 
andere niveaus van arbeidsvoorwaardenvorming al aan bod komen, dan is dat in de marge van 
de hoofdvragen van het desbetreffende onderzoek. Empirisch onderzoek onbreekt naar de 
wijze waarop de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming over de drie overlegniveaus 
heen vorm krijgt. 

2.2 Arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid en in het onderwijs 

2.2.1 Schets van enkele hoofdlijnen 
De arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid en in het onderwijs verloopt langs andere 
lijnen dan in de markt- en zorgsector. De verschillen zijn dusdanig dat een bespreking van de 
hoofdlijnen van de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid en in het onderwijs in een 
aparte paragraaf nodig is. 
In tabel 2.1 is vermeld dat bijna 20% van de beroepsbevolking in Nederland bij de overheid of 
in het onderwijs werkt. 

Tabel 2.3: Werkzame personen en arbeidsvolume per overheidssector* 

sector: 

Personen Volume 

sector: aantal personen in% aantal voltijders in% 

Onderwijs en wetenschappen** 340.386 43,4% 269.902 39,8% 

Gemeenten 173.305 22,1% 154.214 22,7% 

Rijk 106.066 13,5% 98.370 14,5% 

Defensie 75.450 9,6% 74.625 11,0% 

Politie*** 44.203 5,6% 42.238 6,2% 

Gemeenschappelijke regelingen 21.992 2,8% 18.143 2,7% 

Provincies 12.203 1,6% 11.143 1,6% 

Waterschappen 8.748 1,1% 8.051 1,2% 

Rechterlijke macht 2.151 0,3% 2.034 0,3% 

Totaal 784.504 100,0% 678.720 100,0% 

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kerngegevens overheidspersoneel 1996 
Excl. academische ziekenhuizen, hogeschool van Amsterdam 
Incl. Korps landelijke politiediensten en Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie, excl. aspiranten 

In tabel 2.3 is aangegeven hoe dit deel van de beroepsbevolking over de verschillende over
heidssectoren is verdeeld. Hieruit blijkt dat de onderwijssector veruit de grootste is: in deze 
sector werkt ruim 40% van al het overheidspersoneel. 
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Aan het begin van de voorgaande paragraaf zijn de marktsector en zorgsector omschreven. In 
aanvulling hierop kan de overheid als sector worden omschreven als het geheel van publiek
rechtelijke instellingen die grotendeels, direct of indirect door middel van overheidssubsidies 
worden gefinancierd, met het doel diensten te verlenen die door de overheid van algemeen 
belang worden geacht. Van belang is dat de instelling een publiekrechtelijk karakter draagt in 
tegenstelling tot een privaatrechtelijk karakter. Het publiekrechtelijk karakter hangt samen 
met de doelstelling van algemeen belang die via de instelling wordt verwezenlijkt. De grond
slag van de instelling is gelegen in een wet of een algemene maatregel van bestuur (AMvB). 
Politici dragen verantwoordelijkheid voor het realiseren van de in die wet of AMvB vervatte 
doelstelling, via onder meer het functioneren van de betreffende overheidsinstelling. Onder 
deze omschrijving van de overheidssector vallen onder meer het gemeentehuis, de politie en 
een ministerie. 
De overheid onderscheidt zich van onder meer de zorgsector, omdat in de zorgsector sprake is 
privaatrechtelijke instellingen. Een bewindspersoon in de zorgsector kan mede daardoor niet 
direct over het functioneren van de betrokken instelling politiek ter verantwoording worden 
geroepen. Bij publiekrechtelijke instellingen is dat - deels theoretisch - wel het geval. De 
overheid onderscheidt zich van de marktsector in het gegeven dat in de marktsector niet 
primair sprake is van het realiseren van doelstellingen van algemeen belang. 

Bovenstaande omschrijving van de overheid schept in de grootste overheidssector, het onder
wijs, geen onoverkomelijke problemen voorzover het het openbaar onderwijs betreft. Openba
re onderwijsinstellingen vallen onder de gestelde definitie, daar deze publiekrechtelijk van 
aard zijn en grotendeels - zo niet geheel - door de overheid financieel in stand worden gehou
den. Lastiger wordt het echter indien het bijzonder onderwijs in de beschouwing wordt 
betrokken. Bijzonder onderwijs wordt immers verzorgd door schoolbesturen van privaatrech
telijke aard, waarmee deze niet onder bovenstaande definitie zouden vallen. Eerder zouden 
deze instellingen ondergebracht moeten worden bij de zorgsector. 
Strikt genomen is dat een juiste conclusie. Maar de meeste mensen associëren zowel het 
openbare als het bijzondere onderwijs met 'overheid' en in het verlengde daarvan al het 
onderwijspersoneel met 'ambtenaar'. De achtergrond hiervan is wellicht dat het personeel in 
het bijzonder onderwijs tot voor kort onder de wet op het Algemeen Burgerlijke Pensioen
fonds viel en daarmee was gelijkgesteld aan rijksambtenaren (Schaink, 1997). Mede daardoor 
vertoont de arbeidsvoorwaardenvorming in het bijzonder onderwijs meer overeenkomsten met 
de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid dan met die in de zorgsector. 
Om deze redenen bespreken we de arbeidsvoorwaardenvorming in het bijzonder onderwijs in 
het onderstaande onder de noemer overheid. 

In paragraaf 2.1 is uiteengezet dat werkgever en werknemer in de markt- en zorgsector een 
arbeidsovereenkomst sluiten naar burgerlijk recht. Gegeven het publiekrechtelijke karakter 
van de instellingen in de overheidssector is dat voor het gros van het personeel in deze sector 
niet mogelijk.7 De werknemer bij de overheid kan volgens de heersende leer geen arbeidscon
tract naar burgerlijk recht met zijn werkgever afsluiten, daar de laatste is belast met bepaalde 
publieke taken en bevoegdheden (Rood, 1993a; 1993b; Van Peijpe & Riphagen, 1994; 
Sprengers, 1998). De werknemer bij de overheid wordt in plaats daarvan 'aangesteld in 
ambtelijke dienst'. Dit overeenkomstig de omschrijving van artikel 1 van de Ambtenarenwet. 
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Een belangrijk inhoudelijk verschil tussen een ambtelijke aanstelling en een arbeidsovereen
komst, is dat de eerste tot stand komt door middel van een eenzijdige rechtshandeling van een 
bestuursorgaan en de tweede door middel van een tweezijdige overeenkomst. Door het 
eenzijdige karakter van de ambtelijke aanstelling is het in theorie mogelijk dat de overheid de 
ambtenaar bij indiensttreding bepaalde arbeidsvoorwaarden dwingend oplegt. Bij het afsluiten 
van een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is zoiets ondenkbaar. Desondanks wordt 
over het algemeen aangenomen dat "uit een aanstelling geen rechten en verplichtingen voor 
de ambtenaar kunnen voortvloeien wanneer hij niet zelf met de aanstelling heeft ingestemd" 
(Van Peijpe & Riphagen, 1994, p. 30). Ook bij de ambtelijke aanstelling moet kortom sprake 
zijn van wilsovereenstemming. 
Het eenzijdig karakter van de aanstelling werkt echter wel door op andere aspecten van de 
arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer bij de overheid. Zo valt door de eenzijdige 
aard het afgesloten contract niet onder de omschrijving van een arbeidsovereenkomst: 'de 
overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere 
partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.' Deze omschrij
ving gaat immers uit van twee in beginsel gelijkwaardige contractpartijen. Het reguliere 
arbeidsrecht is dan ook niet van toepassing op de relatie werknemer-werkgever bij de over
heid. 
De Grondwet formuleert tegen deze achtergrond in artikel 109 de opdracht aan de wetgever 
om de rechtspositie van de ambtenaren te regelen en regels te stellen omtrent hun bescherming 
van de arbeid en omtrent hun medezeggenschap. De hoofdlijnen van de rechtspositieregeling 
zijn op hun beurt neergelegd in de Ambtenarenwet. Voor elke categorie ambtenaren - bijvoor
beeld militairen, rijksambtenaren, onderwijspersoneel - worden de details van de rechtspositie 
nader geregeld in AMvB's, namelijk in de specifieke rechtspositiebesluiten of-regelingen. 
Een bekend voorbeeld daarvan is het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Zowel 
werkgever als werknemer bij de overheid dienen zich in de arbeidsverhouding te houden aan 
de rechten en plichten die in dergelijke reglementen zijn opgenomen. 

In het onderwijs gaat dit ook op voor openbare schoolbesturen en hun personeelsleden. Deze 
personeelsleden zijn ambtenaar in de zin van de Ambtenarenwet en kennen een eenzijdige 
aanstelling. De opdracht uit de Grondwet om de rechtspositie van het personeel te regelen 
wordt in de diverse generieke onderwijswetten herhaalt. Vervolgens zijn zeer gedetailleerde 
rechtspositiebesluiten van toepassing, waaronder het zogeheten Rechtspositiebesluit Onder
wijspersoneel (RPBO). Het openbare schoolbestuur dient zich aan dergelijke besluiten te 
houden en het personeelslid kan aan het besluit direct individuele rechten ontlenen. Rondom 
deze gedetailleerde rechtspositiebesluiten zijn overigens de laatste jaren fundamentele veran
deringen gaande. Dit komt in paragraaf 2.2.2 aan de orde. 
In het bijzonder onderwijs ligt het anders. Hierboven kwam al aan de orde dat bijzondere 
schoolbesturen privaatrechtelijk van aard zijn. Deze schoolbesturen sluiten dan ook met hun 
werknemers in principe tweezijdige arbeidsovereenkomsten af naar burgerlijk recht (Beurs-
kens, 1991; Schaink, 1997). Werknemers op een bijzondere school zijn daardoor geen ambte
naar in de zin van de Ambtenarenwet. Op indirecte wijze krijgen zij echter toch te maken met 
grotendeels dezelfde rechtspositiebesluiten als hun collega's in het openbaar onderwijs. Dat 
komt omdat de wetgever deze besluiten vanuit het oogpunt van de gelijkheid van openbaar en 
bijzonder onderwijs als bekostigingsvoorwaarde oplegt aan de bijzondere schoolbesturen 
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(Tijbosch, 1998). De schoolbesturen dienen zich in de arbeidsverhouding met werknemers aan 
de rechtspositiebesluiten te houden op straffe van inhouding van de bekostiging. 
Anders dan in het openbaar onderwijs kunnen werknemers in het bijzonder onderwijs aan 
deze rechtspositiebesluiten hooguit indirect recht ontlenen. Daar staat tegenover dat grote 
delen van het regulier arbeidsrecht via hun tweezijdige arbeidsovereenkomst wel op hen van 
toepassing zijn, hetgeen niet geldt voor werknemers in het openbaar onderwijs. 

Ambtenaren hebben een eenzijdige aanstelling in tegenstelling tot een tweezijdige arbeids
overeenkomst. Hun arbeidsvoorwaarden en rechtspositie zijn neergelegd in wet- en regelge
ving en worden niet zoals in de markt- en zorgsector in private contracten vastgelegd. Er is 
nog een derde verschil tussen ambtenaren en werknemers in de markt- en zorgsector en dat 
betreft de rechtsbescherming (Van Peijpe & Riphagen, 1994). 
Eenvoudig gesteld komt dit erop neer dat werknemers en werkgevers in de markt- en zorgsec
tor hun geschillen uiteindelijk kunnen voorleggen aan de burgerlijke rechter. In de overheids
sectoren moeten de geschillen worden voorgelegd aan de sector bestuursrecht van de recht
bank, voorheen 'ambtenarenrechter' geheten. In inhoudelijk opzicht komt dit verschil erop 
neer dat de werknemer bij de overheid in gerechtelijke procedures in beginsel een sterkere 
positie heeft dan zijn collega uit de markt- of zorgsector. De bestuursrechter wordt namelijk 
toegankelijker geacht dan de gewone rechter, hoeft zich niet te beperken tot de strikte inhoud 
van het geschil in kwestie en dient een geschil in breed opzicht te toetsen, onder meer aan 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Daarnaast geldt dat de ambtenaar zelf nauwelijks 
kan worden veroordeeld in de proceskosten. 
Hier kan nog aan worden toegevoegd dat in de markt- en zorgsector bij arbeidsgeschillen de 
werkgever (en werknemer) de rechter kan verzoeken om ontbinding van de arbeidsovereen
komst. Hiervan wordt veelal gebruik gemaakt indien de arbeidsrelatie is blijvend verstoord. 
Bij de overheid is een dergelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet mogelijk en 
dient altijd een ontslag een einde te maken aan de arbeidsverhouding. 
Het openbaar onderwijs is in dit verband wederom te scharen onder de algemene lijn zoals 
deze voor de gehele overheidssector geldt. Voor het bijzonder onderwijs geldt een andere lijn. 
In eerste aanleg kunnen werknemers en werkgevers in het bijzonder onderwijs hun arbeidsge
schillen voor te leggen aan speciale Commissies van Beroep. Deze commissies zijn ontstaan 
vanuit de idee dat gewone rechters niet dienen te treden in zaken betreffende de vrijheid van 
onderwijs, in verband met artikel 23 uit de Grondwet (Beurskens, 1991; De Leede e.a., 1996; 
Schaink, 1997). Omdat hieruit een lacune in de rechtsbescherming van het personeel zou 
kunnen resulteren, is elk bijzonder schoolbestuur (vooralsnog) als bekostigingsvoorwaarde 
verplicht aangesloten bij een Commissie van Beroep. 
Elke levensbeschouwelijke richting in het onderwijs heeft een eigen Commissie van Beroep. 
Bij deze commissies kunnen personeelsleden in beroep gaan tegen besluiten inzake schorsing, 
ontslag, disciplinaire maatregelen en onthouden van bevordering. De procedures bij de 
Commissie van Beroep en de criteria die in de uitspraken worden gehanteerd vertonen over 
het algemeen veel overeenkomsten met die van de bestuursrechter (Schaink, 1997). De 
uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend voor het schoolbestuur. Indien de werkne
mer het niet met de uitspraak eens is, kan deze in tweede aanleg het geschil voorleggen aan de 
burgerlijk rechter. Tot het midden van de jaren negentig wordt aangenomen dat die rechter 
niet meer treedt in de inhoud van het geschil en de zaak enkel marginaal toetst. Een uitspraak 
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van de Hoge Raad heeft die veronderstelling onlangs in een ander daglicht geplaatst (zie 
hierna). 
De Commissie van Beroep heeft als instituut aan het einde van de jaren negentig kritiek te 
verduren. In de eerste plaats omdat drie rechtsgeleerden aan minister Ritzen adviseren de 
aansluitingsplicht niet in de huidige vorm te handhaven, daar dit in strijd is met het grondwet
telijk principe dat een ieder een vrije toegang moet hebben tot de rechter die hem of haar 
toekomt (De Leede e.a., 1996; het betreft hier artikel 17 van de Grondwet). In de tweede 
plaats heeft de Hoge Raad in 1996 uitspraak gedaan in een geschil omtrent het ontslag van een 
leerkracht. De laatste was het niet eens met de uitspraak van een Commissie van Beroep die 
hem in het ongelijk stelde. De kantonrechter stelde hem ook in het ongelijk, waarbij deze 
marginaal toetste. De Hoge Raad is echter van mening dat de kantonrechter alleen dan margi
naal kan toetsen als ondubbelzinnig vaststaat dat werkgever én werknemer de bindendheid 
van het advies van de Commissie van Beroep accepteren. Bijvoorbeeld blijkend uit een 
schriftelijke verklaring die door hen beiden wordt ondertekend alvorens het geschil aan de 
commissie wordt voorgelegd. Het advies van de rechtsgeleerden en de uitspraak van de Hoge 
Raad hebben in het onderwijs een discussie doen ontstaan over de zin en juridische juistheid 
van procedures bij de Commissies van Beroep (Beurskens, 1997; Veugelers, 1997). 

De arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid verloopt over het algemeen niet langs de 
lijnen van de Wet op de CAO, de Wet op het algemeen (on)verbindend verklaren en de Wet 
op de loonvorming zoals deze in de vorige paragraaf zijn besproken. Het verschil in aard van 
de rechtsbetrekking tussen werknemer en werkgever bij de overheid respectievelijk in de 
markt- en zorgsector ligt hieraan in juridische zin ten grondslag (Van der Heijden, 1996). 
De arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid en in het onderwijs voltrekt zich binnen eigen 
overlegorganen en circuits, die naast die in de marktsector tot ontwikkeling zijn gekomen. 
Voor een historisch getinte uiteenzetting over de totstandkoming van deze aparte instituties 
wordt verwezen naar anderen (Brekelmans & Van Schoonhoven, 1996b; Sprengers, 1998). 
Hieronder wordt een schets van de instituties gegeven zoals deze aan het eind van de jaren 
negentig functioneren, waarbij net als in de voorgaande paragraaf het onderscheid naar 
instellingsniveau, sectoraal niveau en landelijk niveau wordt aangehouden. Omdat verderop in 
dit proefschrift de arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs centraal staat, wordt per 
onderdeel specifiek aandacht besteed aan deze sector. 

Instellingsniveau 
In 1995 is in grote delen van de overheidssector de WOR ingevoerd (Sprengers, 1998). 
Daarvoor kenden de overheden aparte medezeggenschapsregelingen. Op basis hiervan functi
oneerden medezeggenschapscommissies en dienstcommissies. Met de invoering van de WOR 
zijn deze organen vervangen door de ondernemingsraden. In de ondernemingsraden praten de 
personeelsvertegenwoordigers met de bestuurder net als in de markt- en zorgsector over het 
personeelsbeleid, arbeidsomstandigheden en over reorganisatieprocessen. 
Drie overheidssectoren zijn uitgezonderd bij de invoering van de WOR, te weten defensie, de 
rechterlijke macht en het onderwijs. In deze sectoren zijn aparte medezeggenschapsregelingen 
instandgehouden. In het primair en voortgezet onderwijs en in de sector voor beroeps- en 
volwasseneneducatie betreft het de Wet medezeggenschap onderwijs (WMO), welke voorziet 
in met ouders en leerlingen gedeelde medezeggenschap voor het personeel in een medezeg
genschapsraad. In het hoger en wetenschappelijk onderwijs is de medezeggenschap geregeld 
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in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Deze regeling 
voorziet voor de hbo-instellingen in een medezeggenschapsregeling die overeenkomsten 
vertoont met de WMO (ongedeelde medezeggenschap). De universiteiten kunnen kiezen uit 
een stelsel van ongedeelde medezeggenschap of toepassing van de WOR. 
In 1994 hebben twee onderwijsbonden een initiatief-wetsvoorstel geschreven om te komen tot 
invoering van de WOR in het onderwijs (Brekelmans e.a., 1994). Hierbij is betoogd dat de 
gedeelde medezeggenschap van het onderwijspersoneel niet spoort met de tendens van 
normalisatie van de arbeidsverhoudingen bij de overheid (zie paragraaf 2.2.2.). In 1997 wordt 
dit pleidooi overgenomen door enkele werkgevers- en instellingsorganisaties. Wederom wordt 
gepleit voor invoering van de WOR, nu ook omdat deze wet een stimulans zou betekenen 
voor de onderwijsvernieuwing in het primair en voortgezet onderwijs. Beide pleidooien vallen 
bij de diverse ouder- en leerlingorganisaties in het onderwijs niet in goede aarde. Zij wensen 
vast te houden aan het beginsel van ongedeelde medezeggenschap, dat wil zeggen een orgaan 
waarin ouders, personeel én leerlingen in zijn vertegenwoordigd. De minister van OC&W 
heeft nog geen uitspraak gedaan in dit debat tussen de onderwijsorganisaties. 
Naast de medezeggenschap treft men op het instellingsniveau bij de overheid het 'georgani
seerd overleg' aan, dat kan plaatsvinden tussen het bestuur van de instelling en de vakorgani
saties. De momenten waarop en onderwerpen waarover dit overleg plaatsvindt, zijn van 
oudsher vastgelegd in de betreffende onderwijswetten en rechtspositiebesluiten. Meestal 
betreft het onderwerpen die van 'algemeen belang zijn voor de bijzondere rechtstoestand' van 
het personeel, inclusief het personeelsbeleid dat de werkgever voert (Ros, 1990; Oostenbrink, 
1991). Anders gezegd: het betreft de rechtspositionele gevolgen van fusies, reorganisaties en 
andere zaken die direct raken aan de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van het personeel 
zoals beloningsdifferentiatie en de te hanteren promotiecriteria. De toegang tot dit georgani
seerd overleg op instellingsniveau is voorbehouden aan een beperkt aantal vakorganisaties. 
Voorgeschreven is veelal dat tot het georganiseerd overleg op instellingsniveau alleen die 
organisaties zijn toegelaten die zijn aangesloten bij één van de vier landelijke koepels van 
ambtenarenbonden.8 In het geval van het onderwijs wordt het georganiseerd overleg aang
eduid als 'decentraal georganiseerd overleg' (DGO) of'instellingsgeorganiseerd overleg' 
(IGO). 

Sectoraal en landelijk niveau 
Lange tijd is het sectoraal niveau in de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid een 
vrijwel onbenutte schakel geweest. Decennia achtereen vond er enkel op landelijk niveau 
arbeidsvoorwaardenoverleg plaats tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de vier 
ambtenarenkoepels. Dit gebeurde in het zogeheten Centraal Georganiseerd Overleg in Ambte
narenzaken (CGOA). Voor al het overheids- en onderwijspersoneel werd in dit orgaan gepraat 
over de salarissen, pensioenen, sociale zekerheid en andere arbeidsvoorwaarden. De minister 
onderhandelde daarbij niet met de ambtenarencentrales, maar stelde hen in de gelegenheid 
met hem in overleg te treden over de voorgenomen wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden van 
het personeel. De hieruit voortvloeiende afspraken werden opgenomen in de rechtspositiebe
sluiten van de afzonderlijke categorieën overheidspersoneel, ook als de ambtenarencentrales 
het niet met de wijzigingen eens waren (Brekelmans & Van Schoonhoven, 1995a; 1995b). 
In 1988 treedt hierin verandering op. Besloten wordt om twee fundamentele wijzigingen in dit 
centrale arbeidsvoorwaardenoverleg aan te brengen. In de eerste plaats dient de minister van 
Binnenlandse Zaken met de centrales overeenstemming te bereiken over de wijzigingen in 
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primaire arbeidsvoorwaarden, alvorens deze in de rechtspositiebesluiten worden opgenomen. 
In de tweede plaats wordt het mogelijk in het landelijk overleg financiële ruimte aan te wijzen 
en door te schuiven naar de afzonderlijke overheidssectoren. Deze ruimte kan dan op dat 
sectoraal niveau in overleg met de ambtenarencentrales een juiste bestemming krijgen in de 
sfeer van secundaire arbeidsvoorwaarden. Als overheidssectoren worden aangewezen: defen
sie, gemeenten, onderwijs, politie, provincies, rechterlijke macht, rijk en waterschappen.9 

Hiermee is het sectoraal niveau in arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid geboren. In het 
onderwijs krijgt het sectorale niveau vorm in de Sectorcommissie Onderwijs en Wetenschap
pen (SCOW). In dit overlegorgaan wordt door de minister van OC&W overleg gevoerd met 
de centrales van overheids- en onderwijspersoneel over wijzigingen in de arbeidsvoorwaarden 
van het personeel. Dit overleg wordt gevoerd op basis van het hierboven genoemde overeen-
stemmingsvereiste. 
In 1993 wordt de inhoud van het sectorale arbeidsvoorwaardenoverleg verder uitgebouwd. In 
het 'Protocol sectoralisatie overleg' wordt een nieuwe taakverdeling vastgelegd tussen de 
sectorale overlegtafels en het centraal georganiseerd overleg. Pensioenen, de VUT en sociale 
zekerheid blijven landelijke overlegthema's. Al het overige gaat naar de afzonderlijke over
heidssectoren. Het overleg in de sectoren vindt plaats op basis van het overeenstemmingsver-
eiste.10 Sindsdien praat de minister van OC&W dus ook met de ambtenarencentrales over de 
primaire arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel. 

In deze verdeling van overlegbevoegdheden ontstaan echter problemen. In het midden van de 
jaren negentig is in het centraal georganiseerd overleg op landelijk niveau bijvoorbeeld 
overleg gaande over de voorgenomen bezuinigingen op de VUT-regeling van het overheids-
en onderwijspersoneel. Het kabinet streeft hierbij naar een bezuiniging van enkele miljarden 
guldens. Indien niet tot overeenstemming wordt gekomen in het centrale overleg zal het 
kabinet de bezuinigingsdoelstelling doorschuiven naar de afzonderlijke sectoren. Minister 
Ritzen weigert in 1995 dan ook gedurende ruim een halfjaar om met de centrales in de 
Sectorcommissie in overleg te treden over de primaire arbeidsvoorwaarden van het personeel. 
Hij weet immers niet of in het CGOA tot overeenstemming wordt gekomen over de bezuini
gingen op de VUT (Brekelmans & Van Schoonhoven, 1995a). 
In dezelfde periode wordt besloten de wachtgeldregelingen van het overheidspersoneel anders 
in te richten. Net als in de markt- en zorgsector moet namelijk een splitsing in de regelingen 
worden aangebracht tussen het wettelijke deel van de aanspraken (de Werkloosheidswet) en 
de bovenwettelijke delen (aanvullingen op hoogte en duur van de uitkering) die sociale 
partners afspreken. Deze afspraak wordt in het centraal georganiseerd overleg gemaakt, maar 
moet in het sectoroverleg verder worden uitgewerkt. Minister Ritzen grijpt dit overleg aan om 
tevens inhoudelijke wijzigingen door te voeren in de wachtgeldregeling van het onderwijsper
soneel. De centrales zijn het hier niet mee eens, omdat de inhoud van de regelingen naar hun 
mening een overlegonderwerp is in het CGOA. Via een geschillenprocedure wordt de minister 
in het gelijk gesteld: hij mag inhoudelijke wijzigingen in de regelingen voorstellen en deze 
met de centrales bespreken. De reikwijdte van het overleg in het CGOA komt hiermee onder 
zware druk te staan. 

Deze en andere afstemmingsproblemen leiden ertoe dat in 1996 een definitief einde komt aan 
de koppeling tussen de centrale en sectorale arbeidsvoorwaardenvorming. De acht afzonderlij
ke overheidssectoren gaan vanaf dat moment namelijk zelfstandig verder. Het centraal georga
niseerd overleg in ambtenarenzaken wordt opgeheven. Alleen over de pensioenen wordt nog 
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op centraal niveau overleg gevoerd. Dit gebeurt in een nieuw opgericht overlegorgaan, te 
weten de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (ROP). 
De arbeidsvoorwaardenvorming in de afzonderlijke overheidssectoren omvat sindsdien de 
volgende onderwerpen: algemene salarisontwikkeling, arbeidsduur, sociale zekerheid en 
overige arbeidsvoorwaarden. In dit overleg wordt uitgegaan van het overeenstemmingsvereis-
te. Het overleg wordt gevoerd tussen de werkgever(s) in de desbetreffende sector en de 
ambtenarencentrales. 

In de literatuur en media wordt het sectorale overleg sindsdien bestempeld als CAO-overleg. 
Het vertoont daarmee dan ook vele overeenkomsten: het betreft overleg tussen werkgevers en 
werknemers over arbeidsvoorwaarden, waarbij partijen er samen moeten zien uit te komen. Er 
kan sprake zijn van collectieve acties en stakingen. Er wordt gewerkt met persberichten, 
voorlichters en mobiele telefoons. Desondanks zijn er fundamentele verschillen tussen CAO-
overleg in de markt- en zorgsector en het arbeidsvoorwaardenoverleg op sectoraal niveau bij 
de overheid (Van der Heijden, 1996; Wilke, 1996a). Deze zijn als volgt samen te vatten. 
- De Wet op de CAO, de Wet op het algemeen (on)verbindend verklaren en de Wet op de 

loonvorming zijn niet van toepassing op het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid. 
- Indien overeenstemming wordt bereikt tussen een overheidswerkgever en de ambtenaren-

centrales, stelt de overheidswerkgever de wijzigingen in arbeidsvoorwaarden eenzijdig 
vast. De minister dient daartoe wel de instemming van het parlement te krijgen." Als het 
parlement dat weigert, zal de overheidswerkgever opnieuw overleg moeten voeren met de 
ambtenarencentrales. 

- De arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel veranderen niet zolang geen overeen
stemming wordt bereikt. CAO's in de markt- en zorgsector kennen daarentegen een eind
datum. Na die datum staat het de individuele werkgever en werknemer vrij om nieuwe 
arbeidsvoorwaarden af te spreken. Bij de overheid zijn de arbeidsvoorwaarden vastgelegd 
in eenzijdige vastgestelde rechtspositiebesluiten, welke in beginsel geen einddatum ken
nen. 

- De centrales hebben een wettelijk verankerde positie aan de onderhandelingstafel. Van 
rechtswege hebben zij een plaats aan deze tafel. Het representativiteitscriterium zoals dit in 
de markt- en zorgsector geldt, is niet van toepassing. Dit criterium houdt in dat een werk
gever de toegang van een bepaalde vakbond tot de onderhandelingstafel mag weigeren, als 
de desbetreffende vakbond een relatief gering aantal leden bij de onderneming heeft en 
door vertegenwoordiging van de vakbond aan de onderhandelingstafel waarschijnlijk geen 
nieuwe standpunten naar voren zullen komen. De centrales van overheidspersoneel daaren
tegen hebben een zetel aan de onderhandelingstafel die door middel van wetgeving is 
gegarandeerd. Ook als zij niet voldoen aan het representativiteitscriterium zoals dat in de 
markt- en zorgsector geldt, dienen de onderhandelingen met deze centrales te worden 
gevoerd. Overigens kan de stelling worden betrokken dat deze wettelijk gegarandeerde 
positie voor de centrales in het geval van het bijzonder onderwijs in strijd is met het IAO-
verdrag nummer 98, waarin voor werkgevers en werknemers het beginsel is vastgelegd van 
vrijheid van organisatie en onderhandeling. 

De sector-CAO's bij de overheid, zoals de 'politie-CAO' en de 'onderwijs-CAO' zijn kortom 
geen gewone CAO's zoals in de markt- en zorgsector. Zij worden slechts als zodanig aan
geduid (Van der Heijden, 1996). Binnen de onderwijssector komen overigens wel CAO's voor 
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die voldoen aan dezelfde vormvoorschriften en inhoud als de CAO's in de markt- en zorgsec
tor. Daarop wordt in het volgende hoofdstuk nader ingegaan. 

Het ontstaan van het sectorale overlegniveau bij de overheid en het verdwijnen van het 
centraal georganiseerd overleg in ambtenarenzaken betekent nog niet dat op landelijk niveau 
bij de overheid geen arbeidsvoorwaardenvorming meer plaatsvindt. Er is, zoals reeds gesteld, 
sinds het midden van de jaren negentig een Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. Deze 
raad heeft onder meer tot taak aan de regering standpunten kenbaar te maken over aangelegen
heden die het overheidspersoneel betreffen en het doen van aanbevelingen aan de overheids
sectoren. Tevens worden in deze Raad de onderhandelingen gevoerd over de pensioenen en de 
regeling voor vervroegd uittreden (FPU) voor al het overheidspersoneel. 
In de Raad zijn de vier ambtenarencentrales vertegenwoordigd alsook de acht sectorwerkge
vers bij de overheid. De Raad is in functioneel opzicht te beschouwen als een combinatie van 
de Stichting van de Arbeid (onderhandelen) en de Sociaal Economische Raad in de markt- en 
zorgsector (adviseren). 

Organen en partijen op drie niveaus 
Net als in de markt- en zorgsector vindt de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid tussen 
twee partijen plaats: werkgevers en werknemers. 

Overlegpartij aan werkgeverszijde zijn op sectoraal niveau de afzonderlijke overheidswerkge
vers. Voorbeelden hiervan zijn de minister van OC&W waar het het onderwijspersoneel 
betreft en de minister van Binnenlandse Zaken waar het de politie en het rijkspersoneel 
betreft. Op instellingsniveau treffen we bij de werkgevers aan het bevoegde gezag, bijvoor
beeld het schoolbestuur. 
Op landelijk niveau, dat wil zeggen in de Raad voor Overheidspersoneelsbeleid, treden de 
acht overheidswerkgevers gezamenlijk op onder de vlag van Verenigde Sectorwerkgevers 
Overheid (VSO). Hoewel de naamgeving anders doet vermoeden bezit dit samenwerkingsver
band geen rechtspersoonlijkheid: het is bijvoorbeeld geen vereniging of stichting. Vorming 
van een dergelijke organisatie zou betekenen dat overheidswerkgevers als de minister van 
Binnenlandse Zaken of die van OC&W een deel van hun budgetverantwoordelijkheid daaraan 
zouden overdragen. Mede omdat dit juridisich en politiek gezien niet mogelijk wordt geacht, 
vindt binnen dit verband enkel coördinatie plaats van standpunten aan werkgeverszijde. 
Overigens is door het ontbreken van rechtspersoonlijkheid de toetreding tot organen als de 
Sociaal Economische Raad en/of de Stichting van de Arbeid voor de Verenigde Sectorwerk
gevers Overheid vooralsnog uitgesloten. 

Aan werknemerszij de treden bij de overheid als gesprekspartner op, de reeds genoemde 
centrales van overheids- en onderwijspersoneel. Dit zijn koepels van ambtenarenbonden. Zij 
hebben op basis van wet- en regelgeving een vaste plaats aan de overlegtafels. Het betreffen 
de volgende koepels: 
- deACOP de afkorting staat voor: algemene centrale van overheids- en onderwijsperso

neel; deze centrale verenigt de ambtenarenbonden die zijn aangesloten bij de 
Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), waaronder de Algemene Onder
wijsbond (AOb); 
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• de CCOOP de afkorting staat voor: christelijke centrale voor overheids- en onderwijsperso
neel; deze centrale verenigt de bonden van overheidspersoneel die zijn aan
gesloten bij het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV); lid van deze centrale 
zijn onder meer de Onderwijsbonden CNV. 
de afkorting staat voor: centrale van middelbare en hogere functionarissen bij 
overheid en onderwijs; deze centrale vertegenwoordigt vele relatief kleine 
vakorganisaties voor overheids- en onderwijspersoneel, waaronder de KVLO 
(Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding); de CMHF is één van de 
drie leden van de Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP). 
de afkorting staat voor: ambtenarencentrum; aangesloten bij deze centrale zijn 
diverse bonden van overheidspersoneel, waaronder de Algemene Vereniging 
van Schoolleiders (AVS); tot 1 januari 1997 was bij deze centrale tevens aan
gesloten de Onafhankelijke Onderwijsvakvereniging NGL, die door fusie met 
de ABOP is opgegaan in de Algemene Onderwijsbond (AOb); het Ambtena
rencentrum was tot diezelfde datum één van de drie leden van de Algemene 
Vakcentrale (AVC); deze vakcentrale is mede in verband met deze fusie opge
houden te bestaan. 

de CMHF 

-het AC 

Internationaal 
Verdragen van internationale organisaties en organen beïnvloeden net als in de markt- en 
zorgsector de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid.Voor een beschrijving van deze 
verdragen wordt verwezen naar anderen (Rood, 1993c; Loonstra, 1994;Van Peijpe & Ripha-
gen, 1994). 

Tabel 2.4: Arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid naar niveau 

Orgaan Partijen Thema's 

Landelijk niveau: 
Raad voor het * centrales van overheids- & on * adviseren: algemene onderwerpen 
Overheidspersoneelsbeleid derwijspersoneel die het overheidspersoneel betreffen 

* verenigde sectorwerkgevers 
overheid 

* onderhandelen: pensioenen, VUT 

Sectoraal niveau: 
Sectorcommissie Onder * centrales van overheids- & on * salarissen 
wijs en Wetenschappen derwij spersoneel * arbeidsduur 

* minister van OC&W * 
* 

sociale zekerheid 
overige rechtspositionele onderwer
pen 

Instellingsniveau: 
Georganiseerd overleg * centrales van overheids- & on * reorganisatie, fusie 

derwijspersoneel * overige aangelegenheden die de bij

* schoolbestuur zondere rechtstoestand betreffen 

Medezeggenschapsraad * personeel, ouders, leerlingen * onderwerpen conform WMO, o.a. 

* schoolbestuur personeelsbeleid, formatiebeleid 
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De besproken niveaus en partijen in de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid zijn in 
tabel 2.4 samengevat. Hierbij zijn het sectoraal en instellingsniveau uitgewerkt naar het 
voorbeeld van de onderwijssector. 

2.2.2 Ontwikkelingen: normalisatie en sectoralisatie 
Uit bovenstaande beschrijving van overlegniveaus valt af te leiden dat de laatste tien jaar 
fundamentele veranderingen zijn opgetreden in de arbeidsvoorwaardenvorming bij de over
heid. Deze veranderingen zijn in twee termen samen te vatten: normalisatie en sectoralisatie 
(Van Berckel, 1993; Becking, 1996; Wilke, 1996a). Normalisatie betekent in deze context dat 
de arbeidsverhoudingen bij de overheid meer en meer overeenkomsten vertonen met die in de 
markt- en zorgsector, onder meer door middel van het van toepassing verklaren van dezelfde 
wetten als in laatstgenoemde sectoren gelden. Sectoralisatie houdt in dat het centrale, landelij
ke niveau van arbeidsvoorwaardenvorming wordt opgesplitst in acht afzonderlijke overlegni
veaus. Als belangrijkste elementen van het normalisatieproces worden in de literatuur de 
ontwikkelingen op de terreinen onderscheiden: pensioenen, sociale zekerheid, medezeggen
schap en arbeidsvoorwaardenvorming (Rood, 1993a; 1993b; 1993c; Wilke, 1996a; Brekel-
mans & Van Schoonhoven, 1996b). Over normalisatie in de sfeer van arbeidsvoorwaarden
vorming kunnen nog de volgende opmerkingen worden gemaakt. 
In de vorige paragraaf is reeds uiteengezet hoe in de jaren tachtig het overeenstemmingsver
eiste is ingevoerd in de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid. Sindsdien dient de 
overheidswerkgever eerst met de ambtenarencentrales in het overleg overeenstemming te 
bereiken alvorens de voorgenomen wijzigingen in de rechtspositieregelingen kunnen worden 
doorgevoerd. "In vele opzichten is dit een essentiële stap geweest. In de eerste plaats is 
hiermee een meer 'contract-achtige' benadering geïntroduceerd. Een wijziging van rechtsposi
tie en arbeidsvoorwaarden komt enkel tot stand als beide partijen instemmen, en dus iets te 
'winnen' moeten hebben. Een zeker niet onbelangrijk punt is dat het een start is geweest voor 
een andere overlegcultuur." (Wilke, 1996a, p. 10). De overlegcultuur is sindsdien minder 
gericht op het realiseren van generieke regels en op de juiste interpretatie ervan en meer op het 
onderhandelen over de belangrijke aspecten van het arbeidsvoorwaardenpakket. 

Een belangrijk element van de arbeidsverhoudingen bij de overheid blijft bij de normalisatie 
vooralsnog buiten schot. Het betreft de ambtelijke aanstelling zelf, met andere woorden: het 
onderscheid tussen arbeidsovereenkomst en ambtelijke aanstelling. Dit onderscheid is on
danks alle normalisatie nog steeds aanwezig. Daardoor kan voorlopig geen sprake zijn van een 
volledig aan de markt- en zorgsector identieke arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid. 
De tweezijdigheid respectievelijk eenzijdigheid van de contractvormen werkt immers door in 
de arbeidsvoorwaardenvorming (Van der Heijden, 1996). 
De laatste tijd gaan er wel stemmen op de ambtelijke aanstelling te schrappen, zodat de 
arbeidsverhoudingen bij de overheid volledig identiek worden aan die in de markt- en zorg
sector. Het voordeel hiervan zou onder meer zijn, dat bij het wijzigen van algemene arbeids
rechtelijke wetten voor de vertaling daarvan naar het overheidspersoneel geen apart overleg 
meer hoeft te worden gevoerd. Bovendien zouden de arbeidsverhoudingen bij de overheid 
daarmee in alle opzichten vergelijkbaar worden met die in de markt- en zorgsector, waardoor 
wellicht ook de idee zou kunnen worden gecorrigeerd als zou 'de ambtenaar' gelet op zijn 
arbeidsvoorwaarden en rechtspositie het ten alle tijden beter hebben dan een 'gewone' werk-
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nemer (Wilke, 1996a; Sprengers, 1998). Anderen brengen hier tegenin dat de overheid de 
werkgeversrol nooit volledig zal kunnen scheiden van de rol als behartiger van het algemeen 
belang. In dat opzicht kan van twee gelijkwaardige contractpartijen dan ook geen sprake zijn. 
Wat dat betreft is er een grens aan de normalisatie (Rood, 1993a; 199b). Bovendien wijzen 
sommigen erop dat arbeidsrechtelijk gezien niet enkel nadelen kleven aan de ambtelijke 
status, maar ook vele voordelen. Het reguliere arbeidsrecht zou juist meer elementen van het 
ambtenarenrecht moeten overnemen, in plaats van andersom (Schipper, 1996). 
In de loop van 1998 heeft de regering aan de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid advies 
gevraagd over de mogelijke consequenties van afschaffing van de ambtelijke status.12 Eind 
1998 is het advies gepubliceerd en aan de minister van Binnenlandse Zaken aangeboden. Het 
rapport bevat een inventarisatie van de verschillen in rechtspositionele status tussen ambtena
ren en werknemers in de markt- en zorgsector. 

2.2.3 Empirisch onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid 
De arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid wordt vergeleken met de arbeidsvoorwaar
denvorming in de markt- en zorgsector minder vaak onderzocht. Toch vindt ook in deze sector 
empirisch onderzoek plaats naar de arbeidsvoorwaardenvorming op instellingsniveau. Een 
voorbeeld hiervan is het onderzoek uit 1987 naar het functioneren van de medezeggenschap in 
de vorm van dienstcommissies bij de rijksoverheid (Van der Schaaf & Dekkers, 1987). 
Geconstateerd wordt dat de regeling dienstcommissies nogal wat knelpunten kent. Zo functio
neert het instemmingsrecht van de commissie in de praktijk gebrekkig, zijn er te weinig 
faciliteiten voor de commissieleden en ontbreken er (gezamenlijke) dienstcommissies op de 
hogere hiërarchische niveaus van de ministeries (directeur-generaal, secretaris-generaal). In de 
loop van de jaren negentig verdwijnen de dienstcommissies overigens ten gevolge van de 
invoering van de WOR bij de overheid. 
De invoering van deze wet bij de overheid heeft als gevolg dat het onderzoek naar het functio
neren van de medezeggenschap op instellingsniveau bij de overheid nu onder hetzelfde type 
onderzoek valt dat in de markt- en zorgsector wordt verricht. In het onderzoek van Oeij en 
Stoppelenburg (1998) naar de naleving van de WOR bijvoorbeeld wordt nu tevens de over
heidssector onder de loep genomen. 
De sector onderwijs blijft zoals gezegd (vooralsnog) buiten het formele bereik van de WOR. 
Het functioneren van de bijzondere organen in deze sector, de medezeggenschapsraden, is met 
enige regelmaat onderwerp van empirisch onderzoek. Zo wordt in de jaren tachtig de invoe
ring van de WMO door Smit en Pelkmans (1986) onderzocht. In de jaren negentig nemen 
Smit en Claessen (1995) het functioneren van de medezeggenschapsraden onder de loep. Uit 
dit laatste onderzoek blijkt onder meer dat er tussen de geledingen van de raad (ouders, 
personeel, leerlingen) verschillen bestaan op het vlak van de informatie. Personeelsleden zijn 
doorgaans beter op de hoogte van de thema's die in de raad worden besproken dan ouders en 
leerlingen. Toch zijn de verhoudingen tussen de geledingen goed en staan de geledingen 
positief ten opzichte van hun onderlinge samenwerking. 

Empirisch onderzoek naar de arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid op sectoraal en 
landelijk niveau is nog nauwelijks verricht. Het onderzoek dat wel empirisch materiaal 
oplevert, zoals dat van Smit, Claessen en Pelkmans, is sterk beschrijvend van aard. Het betreft 
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onderzoek waaraan een duidelijk conceptueel schema en een indeling in termen van afhan
kelijke en onafhankelijke variabelen ontbreken. De theoretische oriëntatie is afwezig. 
Empirisch, variabelen- en theorie-gestuurd onderzoek naar de wijze waarop de onderhande
lingen bij de overheid verlopen, naar hoe men binnen de overheidsinstellingen met de sectora-
lisatie en decentralisatie wordt geconfronteerd en naar welke wijzigingen de overlegniveaus 
als gevolg van diezelfde processen ondergaan, blijft tot nu toe achterwege. Wat dat betreft kan 
worden gesteld dat onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvorming bij de overheid een onont
gonnen terrein vormt. 

NOTEN 

1. Strikt genomen vallen ook de instellingen voor bijzonder onderwijs onder deze omschrijving; aangezien het onderwijsper
soneel echter lange tijd als ambtenaar is beschouwd en behandeld, wordt in dit proefschrift gekozen voor beschrijving van 
dit bijzonder onderwijs onder de noemer 'overheid' (zie verderop in dit hoofdstuk). De academische ziekenhuizen vallen niet 
onder deze omschrijving daar het publiekrechtelijke instellingen betreffen. 

2. De arbeidsovereenkomst is overigens niet de enige mogelijke contractvorm. De twee andere vormen die vaak voorkomen 
zijn de overeenkomst tot het aannemen van werk en de opdracht. Het belangrijkste onderscheidend criterium tussen de 
arbeidsovereenkomst en deze andere twee contractvormen is, dat bij de arbeidsovereenkomst sprake is van een hiërarchisch 
ondergeschikte positie van de werknemer ten opzichte van de werkgever (Bakels, 1997b). In dit onderzoek komt overigens 
alleen de arbeidsvoorwaardenvorming in het kader van de arbeidsovereenkomst en overeenkomstige aanstellingsvormen bij 
de overheid aan de orde. 

3.Bij minder dan 50 maar meer dan 10 werknemers is een personeelsvertegenwoordiging verplicht indien de meerderheid 
van de personeelsleden daar om vraagt. Is dat niet het geval, dan is de werkgever verplicht ten minste tweemaal per jaar in 
overleg te treden met de personeelsvergadering. 

4. Tot begin 1999 neemt ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) aan de besprekingen over federatie vorming deel. Begin 
1999 verlaat de AOb de besprekingen. 

5. In deze stroming valt tevens het onderzoek naar het functioneren van ondernemingsraden te plaatsen dat sinds het begin 
van de jaren tachtig vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt verricht (zie onder andere Oeij & 
Stoppelenburg, 1998). 

6. Gesteld wordt hier niet dat genoemde organen in het huidige stelsel van minder betekenis zijn. Gesteld wordt slechts dat 
de rol van genoemde organen in de arbeidsvoorwaardenvorming voor 1982 sterker was dan in de jaren erna. 

7. In bepaalde overheidssectoren waaronder de gemeenten zijn arbeidsovereenkomsten naar burgerlijk recht wel mogelijk; 
het dient dan te gaan om specifieke contracten van tijdelijke duur, bijvoorbeeld in de sfeer van het onderhoud van parken en 
plantsoenen. 

8. Verderop in dit hoofdstuk wordt nog gesteld dat dit voorschrift voorzover van toepassing in het bijzonder onderwijs in 
strijd is met het in internationale verdragen vastgelegde beginsel van vrijheid van onderhandelen. 

9. Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 402, nr. 1,30 december 1987; nr. 2, 28 juni 1988; nr. 3, 26 oktober 1989. 

10. Staatsblad 313, 28 mei 1993; Staatsblad 184, 9 maart 1995. 

11 .Dit geldt indien de onderhandelaar aan werkgeverszijde een minister betreft. Dit is het geval in de sectoren: rijksperso
neel, politie, onderwijs, defensie en rechterlijke macht. Dit is niet het geval indien de onderhandelingen aan werkgeverszijde 
worden gevoerd door vertegenwoordigers van de lagere publiekrechtelijke lichamen, zoals de gemeenten, provincies en 
waterschappen. De onderhandelingen over de salarissen van het gemeentepersoneel worden aan werkgeverszijde bijvoor
beeld gevoerd door het College voor Arbeidszaken, hetgeen is gelieerd aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). 

12. Dit op basis van een motie van Zijlstra c.s.; Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, 25 282, nr. 8. 
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Hoofdstuk 3. Arbeidsvoorwaarden in het onderwijs: deregulering en decentralisatie 

In dit hoofdstuk wordt het verband tussen arbeidsverhoudingen in het onderwijs en het 
onderwijsbeleid onder de loep genomen. Hiertoe wordt in paragraaf 3.1 eerst een algemene 
beschrijving gegeven van enkele hoofdlijnen van het onderwijsbeleid in Nederland en wordt 
de plaats van arbeidsverhoudingen daarbinnen nader bepaald. Paragraaf 3.2 is gewijd aan 
enkele belangrijke veranderingen die de laatste jaren in het onderwijsbeleid zijn opgetreden. 
Het streven naar deregulering ligt daaraan ten grondslag. Deregulering krijgt in het onderwijs 
onder meer vorm door middel van decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming. Deze 
paragraaf bevat dan ook een beschrijving van deze decentralisatie. In paragraaf 3.3 wordt 
stilgestaan bij het onderzoek dat is verricht naar decentralisatie en autonomievergroting in het 
onderwijs. Ten slotte wordt in paragraaf 3.4 beschreven hoe veranderend onderwijsbeleid van 
invloed kan zijn op schoolorganisaties. 

3.1 Arbeidsverhoudingen en onderwijsbeleid 

3.1.1 Beleidsprogramma 's en besturen 
Het onderwijsbeleid in Nederland houdt zich bezig met twee vragen (Verhoeff & Van Wie-
ringen, 1993). De eerste vraag is die naar de onderwijsinhoud: welk onderwijs wordt verzorgd 
en voor welke doelgroepen is dit bestemd? Dit wordt ook wel de 'wat voor wie' vraag ge
noemd: wat is de aard van het onderwijsaanbod, welke doelgroepdefiniëringen worden 
gehanteerd, wat beoogt het onderwijs voor de samenleving op te leveren (Meijnen, 1977; 
1986)? Voorbeelden van deze vormen van onderwijsbeleid zijn de invoering van leerwegen en 
van de basisvorming in het voortgezet onderwijs (De Jong & De Jong, 1990). 
De tweede vraag die in het onderwijsbeleid beoogt te beantwoorden betreft de 'hoe door wie' 
vraag: met welke instrumenten voert men het beleid, welke actoren zijn daarbij betrokken, wat 
is de doorwerking hiervan op het schoolbestuurlijk stelsel? Deze lijn kan worden aangeduid 
als de organisatorische lijn. Voorbeelden hiervan zijn de invoering van lumpsumbekostiging, 
het streven naar schaalvergroting van instellingen en schoolbesturen, veranderingen in de 
planningssystematiek van scholen, enzovoorts. 
Beide lijnen, zowel de onderwijsinhoudelijke als de organisatorische, zijn gericht op het 
verwezenlijken van de educatieve functie in de samenleving. Met het onderwijsbeleid wordt 
beoogd het onderwijzen in de samenleving vorm en inhoud te geven. Een vorm en inhoud die 
zijn afgestemd op de wensen en vereisten die de samenleving hieraan stelt. 

Het geven van vorm en inhoud aan het onderwijs en het tijdig aanbrengen van de nodige 
veranderingen daarbinnen, gebeurt door middel van beleidsprogramma's. Dit zijn clusters van 
onderling samenhangende beleidsmaatregelen, die in het geval van het onderwijsbeleid veelal 
worden gecoördineerd door departementale projectgroepen en extern coördinerende instanties 
(Van Wieringen, 1995). Een voorbeeld van zo'n beleidsprogramma is het traject Weer Samen 
Naar School (WSNS) in het primair onderwijs. Dit beleidsprogramma wordt sinds het begin 
van de jaren negentig uitgevoerd en is in eerste instantie gericht op het terugdringen van de 
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toestroom van leerlingen naar het speciaal onderwijs. Inmiddels omvat het beleidsprogramma 
het streven het basisonderwijs en het speciaal onderwijs grotendeels te integreren, hetgeen met 
behulp van diverse beleidsinstrumenten wordt vormgegeven. Eén van de belangrijkste daar
van is de Wet op het primair onderwijs, die op 1 augustus 1998 is ingevoerd. Ten behoeve van 
het beleidsprogramma is als coördinerende instantie het Projectmanagement Primair Onder
wijs (PMPO) in het leven geroepen. Dit projectmanagement draagt zorg voor onder meer 
informatieoverdracht vanuit het ministerie van OC&W naar organisaties en instellingen en 
vice versa. 
Voor een andersoortig voorbeeld van een beleidsprogramma kan worden gewezen op het 
streven om het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering (wachtgelders) in het onderwijs 
terug te dringen. In de jaren tachtig wordt door middel van diverse beleidsmaatregelen ge
tracht het aantal wachtgelders te reduceren. Onder meer door het voeren van de Intensieve 
Bemiddelingscampagne, waarmee wachtgelders door arbeidsbureaus intensief begeleid en 
teruggeleid moeten worden naar de onderwijsarbeidsmarkt. Een ander element van dit pro
gramma is de Tijdelijke wet arbeidsbemiddeling onderwijs (TWAO) welke voorschrijft dat bij 
vacatures wachtgelders met voorrang moeten worden benoemd. Eén van de laatste maatrege
len uit dit programma is de oprichting van het Participatiefonds, waarin de organisaties van 
werkgevers- en werknemerszij de gezamenlijk de middelen beheren die met de wachtgelduit
gaven zijn gemoeid. 

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleidsprogramma's krijgt het ministerie van OC&W te 
maken met drie hiërarchisch bestuurlijke lagen: het directe, het hogere en het uitvoerende 
bestuur (Idenburg, 1964; Van Wieringen, 1996). 
Onder het directe bestuur wordt het schoolbestuur verstaan. Bij openbare scholen is dat de 
gemeente of een van de gemeente verzelfstandigde bestuursvorm, bijvoorbeeld een bestuurs
commissie of een stichting voor openbaar onderwijs. Bij een bijzondere school is het de 
rechtspersoon in kwestie: een vereniging of stichting. Daarnaast zijn er nog enkele rijksinstel
lingen, met name in het hoger en wetenschappelijk onderwijs, waarvan het Rijk het directe 
bestuur is. 
Het hogere bestuur betreft het Rijk, te onderscheiden in de Kroon en Staten-Generaal en de 
minister van OC&W. De Kroon en de Staten-Generaal gezamenlijk worden aangemerkt als 
wetgevende macht, de minister van OC&W als uitvoerende macht. De minister dient zijn 
beleidsvoornemens voor te leggen aan de Staten-Generaal alvorens deze kunnen worden 
uitgevoerd. 
Onder het uitvoerende bestuur worden in de regel schoolleiders en personeelsleden verstaan 
(Idenburg, 1964). Deze laag is lange tijd de primaire focus geweest van het onderwijsbeleid in 
Nederland. In de volgende paragraaf wordt beschreven dat hierin het laatste decennium een 
verandering is opgetreden. 
De directe besturen en de uitvoerende besturen zijn veelal aangesloten bij een organisatie die 
hun belangen behartigt en de leden van adviezen en diensten voorziet. Eén van de functies van 
dergelijke organisaties is gelegen in het verkrijgen en behouden van toegang tot de beleidsont
wikkeling en tot de totstandkoming van beleidsprogramma's. 

De overheid heeft bij de totstandkoming en uitvoering van beleidsprogramma's met de 
organisaties van directe en uitvoerende besturen te maken. Het ontwikkelen en uitvoeren van 
onderwijsbeleid gebeurt in samenspraak met en met behulp van deze organisaties (Leune, 
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1994). In deze context valt wel eens de term corporatisme: vertegenwoordigers van de organi
saties komen onderling en met vertegenwoordigers van de overheid door middel van een ruil 
van wensen, eisen en verlangens tot overeenkomsten voor wat betreft de richting en inhoud 
van het overheidsbeleid (Arendsen & Geul, 1983). De organisaties van directe en uitvoerende 
besturen hebben op deze wijze zeggenschap over de inhoud en richting van de programma's 
in het onderwijsbeleid. 

3.1.2 Onderwijsbeleid en arbeidsverhoudingen 
Beleidsprogramma's worden uitgevoerd met behulp van diverse instrumenten, welke in drie 
groepen zijn in te delen. In de eerste plaats is er de categorie van de juridische beleidsinstru
menten (wet- en regelgeving). De tweede categorie van instrumenten betreft het sturen met 
behulp van economische middelen (subsidies, beloningen). Een derde categorie omvat de 
communicatieve middelen (voorlichting) (Van den Heuvel, 1998). 
In het onderwijsbeleid neemt het instrument van wet- en regelgeving een prominente plaats in 
(Bagchus e.a., 1994). Daarbij wordt de wet- en regelgeving over het algemeen als instrumen
teel beschouwd aan de doelstellingen van de centrale overheid. Instrumenteel wil in dit 
verband zeggen dat de wet- en regelgeving in het onderwijs veelal is gebaseerd op de bevels
werking van de wet, hetgeen een gezagsrelatie tussen de zender van de boodschap (de centrale 
overheid) en de ontvanger (i.e. het schoolbestuur) veronderstelt. Naleving van de wet is 
welhaast de enige passende reactie. Dergelijke instrumentele benadering en inzet van wetge
ving staat overigens haaks op een benadering waarbij communicatie, interpretatie en sociale 
werking van wetgeving meer op de voorgrond staat. Daarbij wordt de wet- en regelgeving niet 
opgesteld als een gedetailleerd geheel van voorschriften, maar wordt in de wet een open 
geformuleerde norm opgenomen. De wet krijgt vervolgens een nadere betekenis door middel 
van sociale werking, interpretatie en dialoog door en in het betreffende maatschappelijke veld 
(Van Schooten, 1998). 

Beleidsprogramma's in het onderwijs zijn veelal gekoppeld aan netwerken van besturen en 
organisaties. Deze netwerken hebben in meer of mindere mate een vaste vorm aangenomen en 
zijn in deze zin meer of minder geïnstitutionaliseerd. Via netwerken kan de precieze inzet van 
beleidsinstrumenten worden bepaald en worden uitgevoerd. Naarmate een netwerk sterker is 
geïnstitutionaliseerd, is het over het algemeen beter in staat de inzet van instrumenten mede te 
bepalen. Daarmee verkrijgt het netwerk kenmerken van medebestuurder van het onderwijs 
(Van Wieringen, 1996). 

In het onderwijsbeleid kunnen vier redelijk sterk geïnstitutionaliseerde netwerken worden 
aangewezen. Het betreft de netwerken rondom de beleidsprogramma's scholenstructuur, 
programmastructuur, afsluitingenstructuur en arbeidsverhoudingen (Van Wieringen, 1996). 
De scholenstructuur betreft de aard en omvang van de onderwijsinstellingen. Via beleidsmaat
regelen in de diverse sectoren is het beleid de laatste jaren gericht op schaalvergroting van de 
instellingen, het verhogen van de oprichtingsnormen en het verlagen van de opheffingsnor
men. De programmastructuur betreft de onderwijsinhoudelijke opbouw van het onderwijs 
(primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs, enzovoorts). De afsluitingen
structuur omvat einddoelen, exameneisen en kwalificatiestructuren. Arbeidsverhoudingen als 
beleidsprogramma in het onderwijs omvatten vier aspecten, te weten: arbeidsvoorwaardenvor-
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ming, onderwijsarbeidsmarkt, sociale zekerheid en personeelsbeleid en inspraak in schoolor
ganisaties. 

Onder arbeidsvoorwaardenvorming wordt net als in het voorgaande hoofdstuk verstaan de 
handelingen en regels van marktpartijen en overheid die gericht zijn op het overeenkomen van 
de voorwaarden waaronder de arbeid wordt verricht. Voorbeelden van onderwerpen die onder 
de noemer arbeidsvoorwaardenvorming zijn te scharen, zijn de salarissen van het onderwijs
personeel, de werkdruk en het taakbeleid, de regels die gelden ten aanzien van het voeren van 
overleg met de vakbonden, enzovoorts. 
De onderwijsarbeidsmarkt is een tweede belangrijk onderdeel van arbeidsverhoudingen in het 
onderwijs. Overschotten dan wel tekorten op deze markt bepalen in grote mate de richting die 
het beleid aanneemt. Tot voor kort was in dat kader alle aandacht gericht op het terugdringen 
van het enorme aantal mensen dat een beroep deed op een werkloosheidsuitkering. Sinds 1997 
is sprake van een kentering: er dreigen tekorten aan personeel, mede ten gevolge van maatre
gelen die de overheid op andere fronten ten aanzien van het onderwijs heeft genomen. Zo leidt 
de verkleining van klassen in het basisonderwijs tot een aanzienlijke werkgelegenheidscreatie, 
evenals het doorvoeren van arbeidsduurverkorting in het gehele onderwijs. Maatregelen op het 
vlak van de scholenstructuur respectievelijk de arbeidsvoorwaardenvorming kunnen zo een 
grote doorwerking hebben op het terrein van de onderwijsarbeidsmarkt. Om het dreigende 
tekort aan onderwijzend personeel af te wenden wordt nu geprobeerd meer jongeren te interes
seren voor een loopbaan in het onderwijs. In dit kader worden grootschalige publiciteitscam
pagnes gevoerd. 
Een derde aspect van de arbeidsverhoudingen in het onderwijs betreft de sociale zekerheid van 
het onderwijspersoneel. Voor een deel valt dit personeel onder de algemene wetten die ook 
voor werknemers in de markt- en zorgsector gelden. Daarnaast gelden diverse specifieke 
regelingen. Een voorbeeld hiervan is de al genoemde werkloosheidsuitkering voor onderwijs
personeel (wachtgeld). Over deze regelingen wordt net als over de overige arbeidsvoorwaar
den regelmatig overleg gevoerd met de vakbonden van onderwijspersoneel. 
Het vierde cluster dat binnen de arbeidsverhoudingen in het onderwijs is te onderscheiden 
betreft dat van personeelsbeleid en inspraak in onderwijsorganisaties. Het beleid van het 
directe bestuur ten aanzien van de mensen die het onderwijs feitelijk verzorgen, is een cruciale 
schakel in het onderwijsbeleid. Zorgen voor gemotiveerd personeel, voor goede arbeidsom
standigheden, voor een stimulerende werksfeer, dat alles kan leiden tot goed en beter onder
wijs. Vandaar dat de overheid het personeelsbeleid in onderwijsorganisaties als één van de 
centrale aangrijpingspunten van het onderwijsbeleid hanteert. Onderdeel daarvan is ook de 
medezeggenschap in onderwijsorganisaties, welke wordt geregeld door de WMO. 

Beleidsprogramma's komen in het onderwijs door en met behulp van geïnstitutionaliseerde 
netwerken tot stand. Een belangrijk netwerk in het onderwijs is aan te wijzen rondom de 
arbeidsverhoudingen. Binnen en door initiatieven van dit netwerk komen arbeidsverhouding
en op één van de drie volgende wijzen ter sprake. 

a) als component van andere beleidsprogramma 's 
De ontwikkeling en uitvoering van beleidsprogramma's die buiten het terrein van arbeids
verhoudingen zijn gelegen, kunnen elementen bevatten die binnen dit terrein aan de orde 
komen. Bij Weer Samen Naar School bijvoorbeeld is het de bedoeling dat scholen voor 
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speciaal onderwijs worden geïntegreerd met scholen voor basisonderwijs. Het personeel op 
een speciale school wordt in bepaalde gevallen anders ingeschaald dan het personeel op de 
basisschool. Aangezien het de bedoeling is beide schooltypen grotendeels te integreren, 
dient overleg binnen het cluster van arbeidsverhoudingen te worden gevoerd over de 
integratie van salarisinschaling. 
In verband met de relatief hoge mate van institutionalisering van het netwerk rondom 
arbeidsverhoudingen heeft het raakvlakken met nagenoeg elke andere beleidsmaatregel. In 
de ontwikkeling en uitvoering van onderwijsbeleid kan men bijna niet om de arbeidsver
houdingen heen. Dit dan nog naast de zelfstandige betekenis en reikwijdte ervan. 

b) als onderdeel of geheel van een zelfstandig beleidsprogramma 
De ontwikkeling en uitvoering van een zelfstandig beleidsprogramma of onderdeel daarvan 
binnen het netwerk van arbeidsverhoudingen vergt het nodige overleg met de belangrijkste 
gesprekspartners binnen dit veld. Een voorbeeld hiervan is het reeds genoemde overleg 
over het terugdringen van de wachtgelduitgaven. Dit overleg wordt gevoerd tussen ministe
rie, vakbonden en besturenorganisaties. 

c) als uitwerking of vertaling van exogene ontwikkelingen 
Onderwijs en de arbeidsverhoudingen daarbinnen ondergaan als elke andere maatschappe
lijke sector invloeden van buitenaf. Deze invloeden kunnen uitgaan van dichtbij gelegen 
sectoren, zoals andere overheidssectoren, of van algemene ontwikkelingen die relevant zijn 
voor alle werknemers en werkgevers in Nederland. 
Om met de eerste te beginnen: arbeidsverhoudingen in het onderwijs hebben lange tijd in 
het teken gestaan van arbeidsverhoudingen bij de overheid, zoals ook al in hoofdstuk 2 ter 
sprake is gekomen. Afspraken en wet- en regelgeving die op landelijk niveau voor alle 
ambtenaren zijn gemaakt, werden lange tijd vrijwel direct opgenomen in de rechtspositie 
van het onderwijspersoneel. Desondanks dienden de vakorganisaties nog gehoord te 
worden over opname van deze exogene ontwikkelingen in de rechtspositieregelingen. 
Er is nog steeds een verband tussen maatregelen voor al het overheidspersoneel en de 
rechtspositieregeling voor het onderwijspersoneel, hoewel deze band zwakker wordt door 
de sectoralisatie van het overleg bij de overheid. 
Ten tweede kan ook van de zijde van de marktsector sprake zijn van een exogene invloed. 
Bijvoorbeeld met de invoering van de nieuwe Wet op het ouderschapsverlof in de zomer 
van 1997. In de rechtspositieregeling van het onderwijspersoneel is namelijk een eigen 
regeling voor ouderschapsverlof opgenomen. Daar waar de regeling in de eigen rechtsposi
tie in strijd is met de nieuwe wet, dient deze eigen regeling te worden aangepast. Dat vergt 
nader overleg met vak- en besturenorganisaties. 

3.1.3 Organen en partijen 
Welke partijen maken nu deel uit van dit netwerk van arbeidsverhoudingen, hebben toegang 
tot de ontwikkeling en uitvoering van het beleidsprogramma? De kern van het netwerk in het 
primair en voortgezet onderwijs bestaat uit het ministerie van OC&W, de personeelsvakorga
nisaties en de organisaties voor schoolbesturen. 
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Tabel 3.1: Overzicht belangrijkste organisaties primair en voortgezet onderwijs 

Organisaties voor bestuur en management Organisaties voor personeel 

BPCO Besturenraad protestants christelijk 
onderwijs 

AOb 
(ACOP) 

Algemene onderwijsbond 

VBKO Vereniging van besturenorganisaties 
van katholieke onderwijsinstellingen 

AVS 
(AC) 

Algemene vereniging van school
leiders 

VBS Verenigde bijzondere scholen KVLO 
(CMHF) 

Koninklijke vereniging leraren 
lichamelijke opvoeding 

VOS/ABB Vereniging van openbare en algemeen 
toegankelijke scholen 

O-CNV 
(CCOOP) 

Onderwijsbonden CNV 

VVO Vereniging voor voortgezet onderwijs 

O-CNV 
(CCOOP) 

Onderwijsbonden CNV 

In tabel 3.1 is een opsomming gegeven van de organisaties die deel uitmaken van dit netwerk. 
Hierbij kunnen drie kanttekeningen worden geplaatst. 
Ten eerste: de besturenorganisaties presenteren zichzelf in de tweede helft van de jaren 
negentig, onder druk van de opkomst van de instellingsorganisaties, in toenemende mate als 
'organisaties voor bestuur en management' (zie hieronder). Ten tweede hebben deze besture
norganisaties in 1997 afspraken gemaakt over het gezamenlijk behartigen van hun belangen, 
onder meer door het onderling afstemmen van standpunten en beleidslijnen. Dit vindt plaats 
onder de noemer 'Verenigde Samenwerkende Werkgeversorganisaties Onderwijs', afgekort 
als VSWO. Ten derde kan, voor wat betreft de vakorganisaties, onderscheid worden gemaakt 
tussen de vakbonden en de centrales van overheidspersoneel. Afhankelijk van het orgaan 
waarin zij zitting hebben of afhankelijk van het standpunt dat zij innemen, kunnen deze 
organisaties optreden onder hun vakbondsidentiteit dan wel als representant van de centrale 
van overheidspersoneel. 

In de tabel is aan de linkerzijde ook de instellingsorganisatie VVO opgenomen. Deze organi
satie maakt geen deel uit van de structurele overlegorganen waar de andere besturenorganisa
ties wel lid van zijn (zie hierna). Deze aparte positie is gemarkeerd met een stippellijn. Ver
derop in dit hoofdstuk wordt nog bij de positie van de VVO stilgestaan. 
Net buiten de kern van het netwerk in het primair en voortgezet onderwijs treffen we uitvoe
ringsgerichte organisaties aan zoals de administratiekantoren, het Agentschap Centrale 
Financien Instellingen en rechtsprekende instanties zoals de Commissies van Beroep voor het 
bijzonder onderwijs. Voor deelaspecten binnen de arbeidsverhoudingen nemen ook diverse 
uitvoeringsorganisaties en fondsen aan dit netwerk deel. De Uitvoeringsorganisatie Sociale 
Zekerheid Overheids- en onderwijspersoneel (USZO) is bijvoorbeeld een belangrijke schakel 
binnen het stelsel van arbeidsverhoudingen in het onderwijs. Dat geldt tevens voor de Stich
ting Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het VUT-fonds, en voor de nog in opbouw 
zijnde Sectorraad voor het Onderwijs (voorheen Sectorbestuur Onderwijs & Arbeidsmarkt). 
Daarnaast zijn zeker in het primair en voortgezet onderwijs het Vervangingsfonds en Partici
patiefonds belangrijke gesprekspartners. 
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Genoemde organisaties treffen elkaar regelmatig in overlegorganen. Dat geldt met name voor 
het ministerie van OC&W, de vakbonden en de besturenorganisaties. 
De arbeidsverhoudingen worden met de vakbonden besproken in de Sectorcommissie Onder
wijs en Wetenschappen (SCOW). De vakbonden treden in dit orgaan op onder de naam van 
hun centrale. De centrales hebben in de SCOW instemmingsrecht ten aanzien van wijzigingen 
die de minister wil aanbrengen in de arbeidsvoorwaarden. De arbeidsverhoudingen zijn ook 
gespreksonderwerp tussen het ministerie en de besturenorganisaties in het zogeheten Werkge-
versoverleg Onderwijs (WGO), dat tot voor kort nog de Commissie Besturenorganisaties 
(CB) werd genoemd. In het WGO is sprake van overleg gericht op het bereiken van overeen
stemming. Deelname van de vakbonden en besturenorganisaties aan deze structurele overleg
organen is in officiële documenten vastgelegd, zoals het RPBO en het Protocol van het 
Werkgeversoverleg. 
Naast deze structurele overlegorganen worden regelmatig ad hoe-overlegorganen ingericht. 
Zo is bijvoorbeeld rondom de oprichting van het Participatiefonds in het midden van de jaren 
negentig een tripartiete werkgroep bijeengekomen, bestaande uit het ministerie, vakorganisa
ties en besturenorganisaties. De werkgroep begeleidde de oprichting van het fonds en is 
daarna opgeheven. Deelname van organisaties aan deze ad hoe-overlegorganen wordt meestal 
afgeleid van de wijze waarop deelname aan de structurele overlegorganen is geregeld. Hierd
oor nemen veelal dezelfde netwerkorganisaties aan beide typen overleg deel. 

Twee ontwikkelingen geven in de loop van de jaren negentig de aanzet tot belangrijke wijzi
gingen in de arbeidsverhoudingen in het onderwijs. Het betreft de normalisatie van arbeids
verhoudingen bij de overheid en de voortschrijdende deregulering in het onderwijs. 
Normalisatie van arbeidsverhoudingen bij de overheid houdt in dat de betrekking tussen 
overheidswerkgever en ambtenaar in zoveel mogelijk opzichten ingericht moet worden 
overeenkomstig de betrekking tussen werkgever en werknemer in de markt- en zorgsector. 
Het omvat onder meer de introductie van het beginsel van gelijke overlegpartners in het 
arbeidsvoorwaardenoverleg, de invoering van de WOR, de invoering van werknemersverzeke
ringen bij de overheid, enzovoorts. Door deze en andere elementen nemen exogene, marktcon
forme overlegonderwerpen en overlegvormen in het onderwijs in aantal en betekenis toe. 
In de tweede plaats staat het onderwijsbeleid sinds het midden van de jaren tachtig in het 
teken van deregulering. De deregulering leidt tot dusdanige veranderingen in de beleidsstruc-
tuur van scholen en schoolbesturen dat alleen daarom al het beleidsprogramma rondom 
arbeidsverhoudingen niet ongewijzigd kan blijven. Maar deregulering krijgt ook een zelf
standige vertaling binnen de arbeidsverhoudingen, onder meer in de vorm van de decentralisa
tie van arbeidsvoorwaardenvorming. De volgende paragraaf gaat nader in op de relatie tussen 
deregulering en arbeidsverhoudingen in het onderwijs. 

3.2 Deregulering en decentralisatie 

3.2.1 Deregulering in het onderwijs 
Het streven naar deregulering heeft een herkomst die buiten het onderwijs zelf is gelegen. Dit 
kan inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van een beknopte schets van het overheidsoptre
den sinds de Tweede Wereldoorlog (Bekke, 1994). 

59 



Zo kan allereerst een periode worden onderscheiden van centrale sturing in een verzuilde 
samenleving, die duurt van het midden van de jaren veertig tot ongeveer het midden van de 
jaren zestig. Nederland is in wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog en maakt daarna een 
economische opgang door. De verzuilde maatschappelijke verhoudingen van voor de oorlog 
worden zoveel mogelijk hersteld en waar mogelijk verder uitgebouwd. De rol van de overheid 
als centrale bestuurder van de samenleving is nagenoeg onomstreden. 
In de hierop volgende periode wordt meer en meer nadruk gelegd op de maakbaarheid van de 
samenleving. De overheid dient in het kader van die maakbare samenleving een prominente 
rol te spelen, op een zichtbare en door de maatschappij gecontroleerde manier. Democratise
ring en politisering zijn de trefwoorden van deze periode, die loopt van het midden van de 
jaren zestig tot het einde van de jaren zeventig. In deze periode groeit de economie aanvan
kelijk fors door, hetgeen tevens een aanzet is tot het verlaten van de geleide loonpolitiek (zie 
hoofdstuk 2). De groeiende welvaart maakt het realiseren van vele maatschappelijke wensen 
en deelbelangen mogelijk. De overheid kan in deze periode worden gekenschetst als belang
encoalitie. 
In het midden van de jaren zeventig keert het economisch tij. Dit leidt niet direct tot ombui
gingen in de sfeer van overheidsuitgaven, mede in verband met de hechte verbondenheid van 
politiek bestuur, bureaucratie en belangengroepen. Vanaf circa 1980 doen echter de eerste 
bezuinigingsoperaties hun intrede en dient de periode van de overheid als heroverweger zich 
aan. In deze periode krijgt de overheid in het algemeen en de ambtelijke organisatie in het 
bijzonder veel kritiek te verduren. De overheid opereert te centraal, met te veel ambtenaren. Er 
wordt een terugtred van de overheid gewenst; bezuinigingen op grote schaal zijn nodig om het 
financieringstekort terug te brengen. In dit kader worden door het eerste kabinet Lubbers zes 
grote operaties op stapel gezet: decentralisatie, heroverweging, deregulering, reorganisatie van 
de rijksdienst, vermindering van het aantal rijksambtenaren en privatisering. De operaties zijn 
gericht op het herijken van het overheidsoptreden gelet op de veranderde maatschappelijke 
context. 
Vanaf het begin van de jaren negentig treedt individualisering in maatschappij en cultuur op 
de voorgrond. Oude structuren, waarden en normen worden minder gehanteerd; nieuwe 
leefwijzen en subculturen zijn in opkomst. Het geloof in de maakbaarheid van de samenleving 
is weggeëbd. Overheidsoptreden wordt kritisch bekeken en gevolgd. Vaak is men van mening 
dat overheidsinterventie überhaupt niet nodig is. Tegelijkertijd dienen ook nieuwe problemen 
zich aan, zoals de milieuproblematiek en orde en veiligheid. Dit zijn thema's waarop een 
meerderheid van de Nederlandse bevolking uitdrukkelijk wél overheidsinterventie wenst. Op 
het ene beleidsterrein treedt de selectieve overheid dus verregaand terug, terwijl op het andere 
beleidsterrein grootschalige beleidsprogramma's worden ontwikkeld. 

Het sinds het midden van de jaren tachtig breed aanwezige streven naar deregulering krijgt al 
snel een vertaling in het onderwijsbeleid. Het startpunt van de deregulering in het onderwijs 
wordt gevormd door de nota 'Hoger onderwijs: autonomie en kwaliteit' (HOAK-nota). Dit 
document wordt in eerste aanleg geschreven voor het hoger onderwijs, maar krijgt kort daarop 
in verschillende onderwijssectoren een vervolg. Zoals in de nota 'De school op weg naar 
2000', die handelt over de deregulering in het primair en voortgezet onderwijs (In 't Veld, 
1989; Karsten, 1990; Ritzen, 1994). 
De filosofie uit de HOAK-nota komt op hoofdlijnen op het volgende neer. Maatschappelijke, 
culturele en technologische veranderingen leiden ertoe dat in toenemende mate andere eisen 
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aan het stelsel van hoger onderwijs worden gesteld. Er moet daarom meer diversiteit in het 
onderwijsaanbod worden aangebracht en bestaande onderwijsprogramma's moeten worden 
vernieuwd. Maar tegelijkertijd realiseert de overheid zich dat zij niet (meer) alles kan regelen. 
Om de gewenste variëteit en vernieuwing in het onderwijsaanbod te realiseren is dan ook een 
nieuwe besturingsfilosofie noodzakelijk. 
Deze nieuwe opvatting van sturing houdt in, dat de eigen verantwoordelijkheid van instel
lingen een zwaarder accent krijgt en dat de wijze van aansturing algemener van aard wordt. 
Beide aspecten krijgen vorm door middel van het vergroten van de ruimte voor de instellingen 
om een eigen beleid te voeren, oftewel door hun autonomie te vergroten. De veronderstelling 
daarbij is dat aan het eigen beleid dat de instellingen ontwikkelen, pluriforme en decentrale 
besluitvormingsprocessen ten grondslag liggen, die ervoor zullen zorgen dat het onderwijs
aanbod gevarieerder wordt en dat de kwaliteit ervan toeneemt. 
Deregulering vergroot volgens de nota de beleidsruimte van de instellingen, waardoor deze tot 
een betere afstemming ten opzichte van hun omgeving kunnen komen. De kwaliteit van het 
onderwijs neemt hierdoor toe, terwijl de overheidsinspanningen en de wet- en regelgeving 
evenredig kunnen afnemen. 
Zoals gezegd krijgt de filosofie uit de HOAK-nota een vertaling voor het voortgezet en 
primair onderwijs in de nota 'De school op weg naar 2000'. In de nota wordt gesteld dat er 
meer beleidsruimte en autonomie voor de scholen moet komen. Dit stelt de scholen in staat 
een eigen beleid te voeren. Hierdoor kan de school zich beter aanpassen aan de eisen die de 
omgeving aan de school stelt en kan wellicht worden gekomen tot een meer optimale inzet 
van financiële middelen in de school. Tevens maakt autonomie en beleidsruimte volgens de 
nota concurrentie mogelijk in het primair en voortgezet onderwijs, iets dat ook positief kan 
werken op de kwaliteit van het onderwijs. 
Volgens beide nota's hebben wet- en regelgeving als primair bestuursinstrumentarium afge
daan. Het convenant wordt gezien als nieuw instrument om de nieuwe sturingsfilosofie in te 
voeren (Ritzen, 1994; Berveling, 1995). Door middel van het maken van afspraken met de 
betreffende netwerkorganisaties, die in een convenant worden neergelegd, worden de gewen
ste vernieuwingen aan het onderwijsveld gepresenteerd. Deze weg wordt bijvoorbeeld bewan
deld bij de vernieuwing van bestuurlijke relaties in het primair en voortgezet onderwijs. In dat 
kader wordt onder de noemer van het Schevenings Beraad vastgelegd dat arbeidsvoorwaarde
lijke en rechtspositionele regels moeten verminderen om de autonomie van schoolbesturen te 
vergroten (zie ook Vogels & Van Antwerpen, 1994).1 

Het is wellicht opvallend dat het dereguleringsstreven redelijk kritiekloos in het onderwijs 
ingang vindt. Leune stelt bijvoorbeeld dat het streven naar meer schoolautonomie zich mani
festeert in de gedaante van een ideologie, van een waarde waarvan de juistheid niet meer ter 
discussie staat (Leune, 1994). Hij voert drie mogelijke verklaringen aan voor de groeiende 
populariteit van het streven naar meer autonomie voor de school. 
In de eerste plaats is sprake van een herdefiniëring van de positie van de staat in de samenle
ving. De staat treedt niet alleen terug, de staat dient ook volgens de meeste mensen een flinke 
stap terug te doen. In de tweede plaats treedt aan het einde van de jaren tachtig een aanzienlij
ke welvaartsgroei op. De minder krappe budgetten bij burgers, bedrijven en lokale overheden 
maken centrale overheidsinterventie minder noodzakelijk. Ten derde wordt mede in het 
verlengde hiervan meer nadruk gelegd op efficiëntie en is er in het algemeen sprake van een 
afkeer van regels, wetten en voorschriften. Leune voegt hieraan toe, dat in het onderwijs ook 
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de veronderstelling een rol speelt dat de autonomievergroting tot meer onderwijskwaliteit 
leidt. Bovendien is men er in het onderwijs van overtuigd dat op deze wijze de idee van 'de 
school als professionele organisatie' meer ruimte kan krijgen en dat de pijn van ingrijpende 
bezuinigingsoperaties zo op zijn minst gedeeltelijk tot de verantwoordelijkheid van de afzon
derlijke schoolbesturen gaat behoren. Ten slotte is volgens Leune niet onbelangrijk dat met 
deregulering in de vorm de autonome school nieuwe status- en machtsposities voor een 
(groeiende) schoolbestuurlijke elite worden gecreëerd. 

In het onderwijs wordt een direct verband gelegd tussen vermindering van het aantal wetten 
en regels van overheidswege en een toename van de beleidsruimte en autonomie van de 
school. Karsten stelt dan ook dat in het onderwijs deregulering vooral is gaan betekenen een 
vermindering van de vrijheidsbeperkende regels voor de bevoegde gezagsorganen (Karsten, 
1990). 
In de sfeer van onderwijsbeleid dat met name de organisatorische lijnen op het oog heeft (de 
'hoe door wie vraag') kunnen als voorbeelden van deregulering worden genoemd: de nascho
ling van onderwijspersoneel, de vereenvoudiging van de materiële bekostiging, de invoering 
van het formatiebudgetsysteem en de lumpsumbekostiging. Op de onderwijsinhoudelijke lijn 
van het onderwijsbeleid (de 'wat voor wie' vraag) kan onder meer worden gewezen op de 
invoering van de basisvorming en de tweede fase in het voortgezet onderwijs. Langs beide 
lijnen van het onderwijsbeleid wordt getracht wetten en regels van overheidszijde te reduce
ren, opdat schoolbesturen meer de ruimte krijgen voor het voeren van eigen beleid. 

Het dereguleringsstreven laat de verhoudingen in het onderwijs niet ongemoeid. Op onder 
meer de drie volgende punten zijn de gevolgen waarneembaar: de rol van de schoolbesturen, 
veranderingen in de positie van schoolleiders en de wijze waarop de omgeving bij de dagelijk
se gang van zaken in de school wordt betrokken. 
De deregulering zet om te beginnen aan tot schaalvergroting van instellingen. Een grotere 
schaal is nodig om de toenemende risico's adequaat te kunnen spreiden. Met name in het 
voortgezet onderwijs en in de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie is de schaal
vergroting vanaf het begin van de jaren negentig aanzienlijk (Ministerie van OC&W, 1997). 
De bve-sector telt in 1992 nog bijna 500 zelfstandige instellingen; in 1997 is dit aantal ge
daald tot circa 80. Het voortgezet onderwijs vertoont een vergelijkbare tendens: van ruim 
1750 zelfstandige instellingen in 1990 treedt een daling op tot iets meer dan 725 instellingen 
inl996.2 

Door de autonomievergroting en schaalvergroting ontstaat aansturing van het onderwijsveld 
op een hoger systeemniveau dan voorheen (Boef-Van der Meulen e.a., 1993; Verhoeff & Van 
Wieringen, 1993; Karsten & Verbeek, 1995; Schüssler, 1995; Ax e.a., 1996). Daar waar 
voorheen individuele scholen beleidsmatig door de overheid werden aangestuurd en zelfs de 
uitvoerende besturen (onderwijspersoneel) direct taken kregen toebedeeld van de centrale 
overheid, komt het aansturingsniveau nu in toenemende mate op het niveau van de schoolbe
sturen te liggen. Deze besturen zijn in omvang tevens groter dan voorheen. Sommige van deze 
schoolbesturen zijn zelfs zo groot dat directe relaties ontstaan tussen de centrale directies van 
deze instellingen en het ministerie van OC&W. Het ontstaan van deze relaties beïnvloedt 
vervolgens weer de positie van de besturen- en instellingsorganisaties. 
Ten tweede verandert ten gevolge van de schaalvergroting de positie van de schoolleider. De 
schooldirecteur wordt nu vaak 'manager' genoemd. Het schoolbestuur richt zich in de nieuwe 
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constellatie veelal op de externe contacten en bepaalt de hoofdlijnen van het beleid. De 
schoolleider dient zich te richten op de - zeer complexe - dagelijkse gang van zaken in de 
schoolorganisatie (Ax e.a., 1996). Het bestuur komt op afstand van de school te staan. De rol 
van het management in het functioneren van de schoolorganisatie neemt in belang toe. In deze 
lijn kan de roep van veel schoolleiders en hun organisaties worden geplaatst om delegatie van 
bestuurstaken en bestuursbevoegdheden.3 

De schoolleiders in het voortgezet onderwijs zijn tot het midden van de jaren negentig georga
niseerd in een vakvereniging, genaamd de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS). 
Voor de specifieke managementaspecten van het schoolleiderschap treedt deze vereniging op 
onder de naam Algemene Vereniging van Onderwijsmanagement (AVOM). De besturenorga
nisaties concentreren hun aandacht tot dat moment voornamelijk op de schoolbesturen. De 
belangenbehartiging voor schoolleiders blijft op deze wijze achter bij de groeiende behoefte. 
De AVS besluit in 1995 om aan deze behoefte tegemoet te komen. De AVOM wordt opgehe
ven en de belangenbehartiging van schoolleiders binnen de AVS wordt stopgezet. Beide 
elementen worden vervolgens geconcentreerd in een nieuwe vereniging voor scholen in het 
voortgezet onderwijs, de VVO. 
De oprichting van deze instellingsorganisatie is een succes. Zeer veel scholen voor voortgezet 
onderwijs zoeken aansluiting bij de VVO. Het succes vormt echter een bedreiging voor de 
besturenorganisaties. Sinds het midden van de jaren negentig zien we dan ook een omslag in 
de dienstverlening, de belangenbehartiging en de profilering van deze organisaties. Het 
management van scholen is sindsdien bijvoorbeeld in interne ledencommissies opgenomen. 
De besturenorganisaties worden nu organisaties voor bestuur en management genoemd. 
Gesignaleerd wordt dat sommige schoolbesturen en schoolleiders de hen toebedeelde taken 
niet aankunnen (Boef-van der Meulen e.a., 1993; Karsten & Verbeek, 1995; Schüssler, 1995). 
Taken worden doorgeschoven naar administrateurs, intern dan wel extern, in de vorm van 
ondersteunende bureaus of administratiekantoren. Bovendien wordt een toename van en 
groeiende diversiteit in samenwerkingsverbanden tussen schoolbesturen waargenomen. De 
genoemde auteurs constateren dat sprake is van een nieuw, bestuurlijk tussenniveau. Omdat 
dit tussenniveau over het algemeen niet wordt opgemerkt - de toenemende invloed van 
administratiekantoren bijvoorbeeld - wordt ook wel gesproken van een schemergebied (Boef-
Van der Meulen e.a., 1993; Schüssler, 1995). 
In de derde plaats is het dereguleringsstreven waarneembaar in het activeren van de omgeving 
van het onderwijs in het algemeen en die van onderwijsinstellingen in het bijzonder. In het 
onderwijsbeleid krijgt autonomievergroting sinds het einde van de jaren tachtig een zwaar 
accent. De aansturing van het veld komt daarmee op een hoger systeemniveau te liggen. Dit 
gaat gepaard met het activeren van de omgeving van de scholen. Op deze wijze wordt beoogd 
de maatschappelijke functionaliteit van het onderwijs te waarborgen, mede omdat deze 
waarborg niet meer langs de lijn van directe sturing kan worden gegeven (Van Wieringen, 
1996). In het hoger en wetenschappelijk onderwijs krijgt dit aspect een vertaling in bijvoor
beeld de toenemende internationale concurrentie en in de toegenomen zeggenschap van 
sociale partners bij invulling van onderwijsprogramma's in het beroepsonderwijs. In het 
voortgezet en primair onderwijs zien we de omgevingsactivering onder meer terug in het 
introduceren van kwaliteitszorg, van de schoolgids en onderwijsgids en van de klachtenrege
ling. 
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3.2.2 Deregulering en arbeidsverhoudingen 
Op twee wijzen ondergaan de arbeidsverhoudingen in het onderwijs de invloed van het 
dereguleringsstreven. In de eerste plaats hebben de hierboven geschetste veranderingen in de 
bestuurlijke verhoudingen hun uitwerking op de arbeidsverhoudingen in de sector. In de 
tweede plaats wordt het dereguleringsstreven ook als zodanig geïntroduceerd in de arbeidsver
houdingen. 

De bestuurlijke schaalvergroting heeft gevolgen voor het functioneren van de huidige bestu
renorganisaties. Zo hebben bijvoorbeeld drie grote katholieke schoolbesturen in het voortgezet 
onderwijs in 1997 onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om zelf een collectieve 
arbeidsovereenkomst (CAO) af te sluiten met de vakbonden. Dit zou dan een zelfstandige 
CAO moeten worden, die buiten de landelijke besturenorganisaties om wordt afgesloten (Van 
Beekveld & Terpstra, 1997). 
Tegelijkertijd ontstaat door de sterkere positie van de schoolbesturen een toenemende druk op 
de rolverdeling tussen ministerie en schoolbesturen. Gelet op de toegenomen autonomie en 
beleidsruimte voor schoolbesturen zou het volgens velen logischer zijn de bepaling van de 
arbeidsvoorwaarden van het personeel over te hevelen naar het niveau van de schoolbesturen. 
Deze tendens krijgt in het hoger beroepsonderwijs eind 1998 het streven naar overdracht van 
de primaire arbeidsvoorwaarden van het overleg tussen ministerie en vakbonden, naar het 
overleg tussen HBO-raad en vakorganisaties. In de bve-sector en het voortgezet onderwijs zijn 
aanzetten in deze richting ook reeds aanwezig: in deze sectoren is bijvoorbeeld een begin 
gemaakt met het decentraliseren van de budgetten die met de wachtgelden zijn gemoeid. 
De veranderende rol van schoolleiders vindt zijn vertaling in de opkomst van instellingsorga
nisaties zoals de VVO. De rol van deze organisaties in het netwerk van arbeidsverhoudingen 
is aan het einde van de jaren negentig nog niet volledig uitgekristalliseerd. Voor ten minste 
een deel is dit een gevolg van de reactie van de gevestigde deelnemers aan dit netwerk op het 
oorspronkelijke succes van deze organisaties. Sinds het midden van de jaren negentig neemt 
zoals gesteld binnen de besturenorganisaties de belangstelling toe voor vakgroepen, commis
sies en ledenplatforms voor schoolleiders. Via het intensiveren van deze lijn binnen de be
staande verenigingen wordt een deel van het succes van de instellingsorganisaties omgebogen 
in de eigen richting. Schoolleiders maken sindsdien via de landelijke besturenorganisaties in 
toenemende mate deel uit van onderhandelingsdelegaties op het terrein van arbeidsverhou
dingen. Daarnaast is sprake van een enigszins afhoudende reactie van deze organisaties op het 
verzoek van de instellingsorganisaties om formeel te worden toegelaten tot de structurele 
overlegorganen.4 

In de nota 'De school op weg naar 2000' is gesteld dat een belangrijke belemmering in het 
vergroten van de autonomie en beleidsruimte van de instellingen is gelegen op het terrein van 
rechtspositie en personele bekostiging. Sindsdien vormen de arbeidsverhoudingen in het 
onderwijs één van de belangrijkste velden waarop het dereguleringsstreven vorm krijgt. Dat 
gebeurt met behulp van twee soorten beleidsmaatregelen: het introduceren van meer financi
ële verantwoordelijkheid in de personele sfeer en het decentraliseren van de arbeidsvoorwaar
denvorming. 
In het najaar van 1988 publiceert de minister de 'Hoofdlijnennotitie Formatiebudgetsysteem' 
voor het primair en voortgezet onderwijs. In deze notitie wordt gesteld dat deze twee onder
wijssectoren met een aantal problemen met betrekking tot de rechtspositieregeling kampen: de 

64 



regels zijn financieel onbeheersbaar, ze zijn te complex en te rigide. Er moeten ruimere regels 
komen die schoolbesturen meer vrijheid geven. Voorgesteld wordt om over te gaan op een 
ander systeem van personele bekostiging, te weten het Formatiebudgetsysteem (FBS). Met dit 
systeem wordt de formatieve omvang per school genormeerd en aan een maximum gebonden; 
de salarislasten kunnen nog steeds gedeclareerd worden bij het ministerie. Binnen de genor
meerde omvang kunnen de scholen zelf keuzen maken ten aanzien van de personele inzet. Het 
duurt enige tijd voordat de notitie en de voorgestelde beleidslijn de instemming heeft van het 
georganiseerd onderwijsveld. In 1992 wordt het FBS zowel in het primair als in het voortgezet 
onderwijs ingevoerd. 
Inmiddels wordt in het hoger beroepsonderwijs een andere operatie voorbereid. Het betreft het 
overdragen van overlegbevoegdheden op het vlak van arbeidsvoorwaarden van het landelijke 
niveau tussen ministerie en vakbonden in de SCOW, naar het sectorale niveau van HBO-raad 
en vakbonden. Het gaat daarbij om de secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder secundaire 
arbeidsvoorwaarden vallen bijvoorbeeld de regels bij aanstelling en ontslag, werktijden, 
vakantiedagen, enzovoorts. De primaire arbeidsvoorwaarden (de salarissen, sociale zekerheid, 
arbeidsduur en functiewaardering) blijven voorbehouden aan het overleg in de SCOW. 
In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel wordt deze overdracht van bevoegdheden 
decentralisatie van arbeidsvoorwaarden genoemd.5 Gesteld wordt dat deze decentralisatie een 
logische stap is volgend op de sectoralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming bij de over
heid (zie ook hoofdstuk 2). Met de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden wordt bovendien 
de beleidsruimte van de instellingen vergroot, iets dat al sinds de publicatie van de HOAK-
nota wordt nagestreefd. De verantwoordelijkheid van de instellingen op het terrein van 
personeelsbeleid neemt met dit wetsvoorstel toe, zo wordt in de memorie gesteld. De overheid 
treedt terug, hetgeen zal leiden tot een vermindering van de bestuurslast op centraal niveau. 

De twee aspecten - verruimen van de financiële verantwoordelijkheden en het decentraliseren 
van arbeidsvoorwaarden - worden in 1994 voor het voortgezet onderwijs gecombineerd in één 
wetsvoorstel, te weten invoering van de lumpsumbekostiging en decentralisatie van rechtspo
sitieregelingen.6 Ook in dit wetsvoorstel is autonomievergroting dé doelstelling van het beleid. 
Zoveel als mogelijk is moet ter regulering worden overgelaten aan het onderwijsveld. Op 
centraal niveau moet niet méér worden geregeld dan strikt noodzakelijk is; besturen op 
afstand dient te worden bevorderd. Dit alles kan worden verwezenlijkt door het stimuleren van 
eigen personeelsbeleid op de scholen. Decentraliseren van rechtspositieregelingen én het 
invoeren van de lumpsum bekostiging zijn hiervoor de juiste instrumenten. Met de lumpsum
bekostiging vervalt de mogelijkheid van declaratie van de salarislasten bij het ministerie van 
OC&W. De scholen krijgen vooraf één genormeerd budget uitgekeerd, waarvan de besteding 
in grote lijnen vrij is te bepalen. 
In de mmorie bij het wetsvoorstel wordt net als in het geval van het hoger beroepsonderwijs 
een verband gelegd tussen de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming en de sectorali
satie en normalisatie van de arbeidsverhoudingen bij de overheid. Gesteld wordt dat het 
logisch is hieraan een vervolg te geven door middel van het overdragen van overlegbevoegd
heden van het niveau van het ministerie, naar dat van de sector van het voortgezet onderwijs. 
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3.2.3 Decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs 
Omdat de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs het centrale thema 
vormt van dit onderzoek, is het zaak iets gedetailleerder stil te staan bij dit verschijnsel. Wat is 
het precies, wat houdt het in? 

In de tweede helft van de jaren tachtig vindt, zoals reeds is uiteen gezet, een omslag plaats in 
de sturingsfilosofie die ten grondslag ligt aan het onderwijsbeleid. De veronderstelling is dat 
centrale sturing van onderwijsinstellingen niet meer voldoet. De eisen die aan de scholen 
worden gesteld, lopen steeds meer uiteen en wisselen erg snel van vorm en inhoud. De oplos
sing voor dit probleem wordt vooral gezocht in de sfeer van autonomievergroting: onderwijs
instellingen en hun schoolbesturen moeten meer vrijheid krijgen om te bepalen hoe het er in 
hun school aan toe gaat. En dan vooral op het terrein van besteding van de financiële midde
len en van het personeelsbeleid. Op deze wijze komt op de scholen, zo is de veronderstelling, 
beleid tot stand dat beter is toegesneden op de specifieke schoolsituatie. Uiteindelijk zal het 
leiden tot - onder meer - beter onderwijs, een efficiëntere besteding van middelen en minder 
beleidslast op centraal niveau. Dit gedachtegoed vindt zijn concrete uitwerking in de introduc
tie van andere financieringsmethoden en een nieuwe wijze van rechtspositieregeling: de 
lumpsumbekostiging en de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. 
De lumpsumbekostiging houdt in, dat instellingen niet meer zoals voorheen hun uitgaven in 
een bepaalde periode achteraf kunnen declareren bij het ministerie van OC&W. Daarvoor in 
de plaats krijgen de instellingen op grond van een aantal normatieve parameters voor een 
bepaalde periode één budget uitgekeerd. Met dat budget moeten alle te maken kosten tijdens 
die periode worden gedekt. 

Decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming houdt in dat het regelen van (onderdelen van) 
de rechtspositie van het personeel aan het schoolbestuur wordt overgelaten, in plaats van aan 
het geïnstitutionaliseerde overleg tussen het ministerie van OC&W en de vakorganisaties. Dit 
beginsel wordt bij de decentralisatie in de van toepassing zijnde onderwijswet vastgelegd. 
Daarbij wordt dan tevens bepaald dat het schoolbestuur hierbij een aantal voorwaarden in acht 
dient te nemen. De voorwaarden zijn: 
1 ) Het bevoegd gezag dient bij het regelen van de (onderdelen van de) rechtspositie de 

algemene maatregel van bestuur in acht te nemen waarin de belangrijkste primaire 
arbeidsvoorwaarden geregeld zijn, te weten: 

de salarissen, 
de uitgangspunten van functiewaardering, en 
de bovenwettelijke delen van sociale zekerheidsregelingen. 

In hetzelfde besluit kunnen ook bepalingen zijn opgenomen omtrent de algemene 
arbeidsduur. Deze AMvB staat bekend als het Kaderbesluit rechtspositie van de 
desbetreffende onderwijssector. 

2) Tevens wordt in de onderwijswet bepaald, dat het bestuur van een openbare instelling ook 
zaken moet regelen als aanstelling, benoeming, schorsing, disciplinaire maatregelen en 
ontslag; daarbij mag het bestuur dan niet minder rechten aan de werknemers geven dan zijn 
vastgelegd in titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek (BW). 

3) In de relevante onderwijswet wordt vervolgens ook bepaald, dat het schoolbestuur over de 
regeling van de rechtspositie van het personeel in overleg moet treden met de daarvoor in 
aanmerking komende vakorganisaties. Het bestuur moet met die vakorganisaties een 
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schriftelijk stuk opstellen, een overlegprotocol, waarin staat hoe het overleg zal worden 
gevoerd. 

Tegen deze achtergrond kan de bestaande, centraal vastgestelde en gedetailleerde rechtsposi
tieregeling (bijvoorbeeld het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel) voor de desbetreffende 
sector komen te vervallen. In plaats daarvan zijn er in de gedecentraliseerde situatie dus de 
bepalingen uit de relevante onderwijswet, aangevuld met een Kaderbesluit rechtspositie, 
waarin enkele algemene uitgangspunten zijn opgenomen die bij de regeling van rechtspositie 
in acht moeten worden genomen: de salarisschalen, de uitgangspunten bij functiewaardering 
en de algemene arbeidsduur. De primaire arbeidsvoorwaarden liggen daarin derhalve vast. 
Voor het overige kan het schoolbestuur in beginsel zelf bepalen hoe het het arbeidsvoorwaar
denoverleg als ook de inhoud van de secundaire arbeidsvoorwaarden wenst vorm te geven. 

Het hoger beroepsonderwijs gaat zoals gesteld in 1993 als eerste tot deze decentrale arbeids
voorwaardenvorming over. Kort daarna wordt de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvor
ming in de sector voor beroeps- en volwasseneneducatie voorbereid.7 De bedoeling is in eerste 
instantie het decentrale overleg in te laten gaan op 1 augustus 1995. Ten gevolge van ver
schuiving van de invoeringsdatum van de Wet educatie en beroepsonderwijs, treedt de decen
trale arbeidsvoorwaardenvorming in tweede instantie pas per 1 augustus 1996 in werking.8 

Het Rechtspositiebesluit Onderwijspersoneel komt daarmee voor deze sector te vervallen. 
In het voortgezet onderwijs wordt de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming gekop
peld aan de invoering van de lumpsumbekostiging. De benodigde wijziging van de Wet op het 
voortgezet vnderwijs wordt tezamen met het voorstel tot invoering van lumpsumbekostiging 
in 1994 bij de Tweede Kamer ingediend. In het voorjaar van 1995 verklaart het parlement zich 
met de wet- en regelgeving akkoord.9 Op 1 augustus 1996 is de decentrale arbeidsvoorwaar
denvorming voor het voortgezet onderwijs in werking getreden. Daarmee is het Rechtspositie
besluit ook voor het voortgezet onderwijs komen te vervallen. 

3.3 Onderzoek naar decentralisatie en autonomievergroting in het onderwijs 

3.3.1 Onderzoek naar decentralisatie in het onderwijs 
In het internationaal onderzoek naar decentralisatie in het onderwijs wordt met name gekeken 
naar de mate waarin onderwijsstelsels van landen gecentraliseerd dan wel gedecentraliseerd 
zijn (Bullock & Thomas, 1997; Karsten, Scheerens & Van Wieringen, 1998; Smith 1985' 
Weiler, 1990). 

Van Amelsvoort en anderen proberen deze vraag voor drie regio's en vier landen in Europa te 
beantwoorden (Van Amelsvoort, Scheerens & Branderhorst, 1995). Zij constateren dat sprake 
is van twee tendensen: met betrekking tot organisatorische en randvoorwaardelijke aspecten 
van het onderwijs treedt decentralisatie van besluitvorming op, terwijl op onderwijsinhoude
lijk gebied enige centralisatie optreedt teneinde de kwaliteit van het onderwijs te bewaken. 
Hierbij plaatsen zij de kanttekening dat het door de enigszins abstracte methode van vergelij
king van stelsels van besluitvorming, niet zeker is welke doorwerking de decentralisatie heeft 
op schoolniveau. 
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Scheerens werpt in zijn onderzoek iets meer licht op die vraag (Scheerens, 1998). Uit zijn 
vergelijkingen blijkt dat Nederland in internationaal opzicht niet slecht scoort op de vraag 
naar de mate waarin onderwijsbeleid naar de instellingen is gedecentraliseerd. Zo'n 75% van 
de besluiten wordt in Nederland genomen door de scholen zelf, terwijl dat percentage in 
bijvoorbeeld Engeland op 60 ligt. Duitsland en Frankrijk kennen aanmerkelijk lagere percen
tages van 37% respectievelijk 29%. 

In de internationale vergelijkingen wordt de aandacht zoals gesteld geconcentreerd op de 
vraag waar het brandpunt van de besluitvorming ligt: centraal dan wel meer decentraal. In 
eigen land wordt de decentralisatie van en in onderwijsbeleid ook regelmatig onderzocht. 
Daarbij gaat de aandacht veelal uit naar de vraag in welke mate de decentralisatie van besluit
vorming op een bepaald deelterrein is geslaagd (Bulthuis & De Voogd, 1993; Cinop 1997; 
Huisman, 1998; Karsten & Polder, 1995; Mulder & Dekkers, 1997; Vermeulen, 1995; Ver
meulen, Lington & Peetsma, 1994). 
Een voorbeeld hiervan is het onderzoek van Vermeulen en anderen (1994; 1995) naar de 
decentralisatie van het leerlingenvervoer. Een conclusie is dat de decentralisatie op lokaal 
niveau heeft geleid tot een grotere betrokkenheid van politieke organen. In dit opzicht is deze 
decentralisatie geslaagd. Andere effecten die wel waren verwacht, zoals een verbetering van 
de integrale besluitvorming op lokaal niveau, treden echter niet op. Nader onderzoek naar de 
oorzaken van het (niet) optreden van deze effecten wijst uit, dat met name het slechte financi
ële klimaat waaronder deze decentralisatie is uitgevoerd een nadelige invloed heeft gehad. 

3.3.2 Onderzoek naar vergroting van de autonomie van schoolorganisaties 
Decentralisatie beoogt onder meer de bevoegdheden te verruimen van niveaus die lager in de 
hiërarchie van besluitvorming zijn gelegen. In het Nederlandse onderwijs wordt de vergroting 
van de beleidsruimte gezien als complementair aan decentralisatie. Naar autonomievergroting 
is relatief veel onderzoek gedaan. 
Hooge is bijvoorbeeld nagegaan of en in welke mate de beleidsruimte is toegenomen (Hooge, 
1994; 1998). De onderzoekster komt - overigens net als Van Amelsvoort en anderen - tot de 
conclusie dat op sommige terreinen sprake is van een aanzienlijke toename van beleidsruimte, 
bijvoorbeeld op het vlak van personeelsbeleid en -bekostiging. Op andere terreinen is daaren
tegen sprake van een teruggang in beleidsruimte, bijvoorbeeld op het vlak van bestuurlijke 
vormgeving. Ook Van Wieringen constateert dat niet op alle terreinen de autonomie even ver 
is voortgeschreden: "Over het geheel genomen treden er niet alleen autonomievergrotende 
gevolgen op maar ook autonomieverkleinende gevolgen. Dit komt voor een deel doordat naast 
de uitdrukkelijk deregulerende programma's (...) naar de scholen andere programma's met 
andere doelen lopen die interfererende effecten hebben" (Van Wieringen, 1995, p. 12). 
Boef-van der Meulen en anderen zijn nagegaan in welke mate de beleidsstructuur verande
ringen ondergaat ten gevolge van het dereguleringsstreven (Boef-Van der Meulen e.a., 1993; 
Schüssler, 1995). Uit dit onderzoek blijkt dat de klantenkring en het takenpakket van onder
steunende onderwijsbureaus in deze sector de laatste jaren aanzienlijk toeneemt. Dit mede 
omdat schoolbesturen de hen toebedeelde taken en bevoegdheden nog niet aankunnen en deze 
daarom bij de genoemde bureaus neerleggen. 
Voor het voortgezet onderwijs komen Karsten en Verbeek (1995) op hoofdlijnen tot dezelfde 
constateringen als Boef-Van der Meulen en anderen. Schoolbesturen laten meer en meer aan 
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de schoolleiding over. Op hun beurt schuiven veel schoolleiders deze taken door naar in- of 
externe administrateurs. Daarnaast constateren ook deze auteurs een toenemende hoeveelheid 
en diversiteit van samenwerkingsverbanden op bestuurlijk middenniveau. De conclusie van 
hun onderzoek is dat de verticaal toegekende autonomie is toegenomen, maar dat het nog 
maar de vraag is of dat ook is gebeurd met de horizontaal verworven autonomie. 

De beleidsruimte voor scholen neemt de laatste jaren toe. Er is enig onderzoek gedaan naar de 
vraag wat scholen doen met deze nieuw verworven autonomie. 
Op basis van een survey in het primair en voortgezet onderwijs komen Vermeulen en Wiers-
ma tot de conclusie dat de beleidsruimte op het vlak van personeelsbeleid nauwelijks wordt 
benut (Vermeulen & Wiersma, 1996). De onderzoekers zien wel een stijgende lijn, onder 
meer omdat op steeds meer scholen functioneringsgesprekken worden afgenomen. Het aantal 
scholen dat beschikt over een scholingsplan is bovendien verdubbeld. Ook worden meer 
vormen van bijzondere beloning gehanteerd. 

Diverse auteurs hebben onderzocht welke factoren nu van invloed zijn op het voeren van 
eigen beleid door de scholen, op het benutten van de beleidsruimte. Zo blijkt uit het onderzoek 
van Van Esch dat bestuursleden van scholen in het primair onderwijs van mening zijn dat 
rechtspositieregels en afvloeiingsregelingen sterk beperkend werken op de beleidsruimte van 
de school (Van Esch, 1988). Daarnaast belemmeren bezuinigingsoperaties de scholen in de 
ontwikkeling van eigen beleid. Ook Ax en anderen concluderen dat het aanwezig zijn van een 
financieel tekort belemmerend kan werken op de beleidsruimte van de school (Ax e.a., 1994). 
Daarnaast kan het niet benutten van de ruimte worden veroorzaakt door een gebrek aan 
innovatief vermogen op de school en door invoering van nieuwe controlemechanismen door 
de overheid, bijvoorbeeld nieuwe regels over financiële verantwoording. 
Sleegers legt in zijn onderzoek een relatie tussen het benutten van beleidsruimte en kenmer
ken van de schoolorganisatie (Sleegers, 1991). Volgens hem wordt meer beleid gevoerd op 
scholen waar een collegiale oriëntatie heerst, dat wil zeggen waar de docenten bepalend zijn. 
"Naarmate dit beleidsvoerend vermogen van scholen zich ontwikkelt in de richting van een 
collegiaal georiënteerd beleidsvoerend vermogen, neemt het voeren van beleid door scholen 
toe en kunnen scholen optimaal gebruik maken van de beleidsruimte" (Sleegers & Giesbers, 
1995, p. 96). Het model van de collegiale schoolorganisatie wordt in paragraaf 3.4 uitvoeriger 
besproken. 

3.3.3 Onderzoek naar arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs 
De decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs is nog nauwelijks onder
werp van empirisch onderzoek geweest. Wel wordt over arbeidsverhoudingen in het onderwijs 
relatief veel geschreven vanuit de juridische hoek. Dit mede omdat arbeidsverhoudingen in 
het onderwijs veelal worden beschouwd als een deelgebied van het onderwijsrecht (Beurs-
kens, 1991; 1997; Brekelmans & Van Schoonhoven, 1997; Schaink, 1997). Door een enkele 
auteur wordt binnen deze stroming de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het 
onderwijs beschreven en becommentarieerd (Brekelmans & Van Schoonhoven, 1996b; 1997). 
Empirisch onderzoek naar het verschijnsel decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in 
het onderwijs heeft vanuit deze richting echter nog niet plaatsgevonden. 
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Via de lijn van beleidsgericht onderzoek komen de laatste tijd wel wat meer empirische 
gegevens op tafel over de decentralisatie. In het kader van de monitoring van de invoering van 
de lumpsum in het voortgezet onderwijs hebben Van Bergen en Van der Ploeg onderzocht 
welke problemen en kansen scholen ten gevolge van deze operatie doormaken (Van Bergen & 
Van der Ploeg, 1997). Daarbij is tevens bestudeerd of en in hoeverre scholen gebruikmaken 
van hun nieuwe taken en bevoegdheden ten aanzien van het regelen van de rechtspositie. Uit 
het onderzoek blijkt dat de meeste scholen in tegenstelling tot vroeger nu eigen beleidsvormen 
op het terrein van arbeidsvoorwaarden ontwikkelen. De onderzoekers concluderen echter 
tevens dat het zicht op de ontwikkelingen op instellingsniveau niet erg helder is. 
Directe gegevens over de decentralisatie zijn afkomstig uit het onderzoek van Eleveld. Ele-
veld onderzoekt of de gewijzigde arbeidsvoorwaardenvorming in de sector van beroepsonder
wijs en volwasseneneducatie heeft geleid tot een beter op de instellingen afgestemd perso
neelsbeleid en tot meer zeggenschap van werkgevers, werknemers en medezeggenschapsraden 
(Eleveld, 1996). Op basis van interviews bij drie bve-instellingen komt zij tot de conclusie dat 
de ontwikkeling van personeelsbeleid per instelling zal verschillen en mede afhangt van de 
kwaliteiten van het zittende management. Ook het verloop van een fusieproces bij de instel
lingen kan het opzetten en uitvoeren van beleid volgens haar aanzienlijk vertragen. Voor wat 
betreft de zeggenschap over arbeidsvoorwaarden is het duidelijk dat die van de afzonderlijke 
werkgevers is toegenomen. Dat kan niet worden gezegd van de zeggenschap van werknemers 
en medezeggenschapsraden. 

3.4 Onderwijsverandering en schoolorganisatie 

De mate van decentralisatie en autonomievergroting in het onderwijs verschilt per beleidster
rein. Scholen vertonen verschillen in de mate waarin zij van de verkregen autonomie gebruik
maken. Ofen in hoeverre de beleidsruimte door scholen wordt benut, hangt volgens reeds 
verricht onderzoek af van drie groepen van factoren. In de eerste plaats van de financiële 
situatie waarin de school zich bevindt en de financiële omstandigheden waaronder een decen
tralisatie in gang wordt gezet. In de tweede plaats is de aanwezigheid van mogelijk interfere
rend beleid van belang. Ten slotte zijn schoolorganisatorische kenmerken relevant voor de 
vraag in hoeverre een decentralisatie in de praktijk doorwerkt. Deze onderzoeksresultaten 
werpen de vraag op wat verandering in beleid en onderwijs kan betekenen voor schoolorgani
saties. 

Schoolorganisaties kunnen op talloze wijzen worden getypeerd en beschreven. Zo kunnen 
scholen worden geanalyseerd - en onderling worden vergeleken - op basis van een aantal 
kenmerken die primair de organisatie zelf betreffen. Er wordt geabstraheerd van ontwikke
lingen in de omgeving van de school en van de invloed die van deze omgevingsfactoren 
uitgaat op de inrichting van de schoolorganisatie. Aldus ontstaat een min of meer statisch 
beeld van de organisatie, bijvoorbeeld in termen van de structuur en cultuur van de organisa
tie. 
Het is ook mogelijk te bestuderen hoe de inrichting van de organisatie verandert ten gevolge 
van wijzigingen in de omgeving. Het managementsysteem kan bijvoorbeeld - als afhankelijke 
variabele - invloed ondergaan van bepaalde eisen die vanuit de omgeving aan de school 
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worden gesteld. Bestudeerd kan worden hoe de organisatie ten gevolge van die invloed al dan 
niet verandert. Het beeld van de organisatie verkrijgt zo enige dynamiek. 

3.4.1 Structuur en cultuur 
Onder de structuur van een organisatie wordt verstaan het geheel van betrekkingen en posities 
in een organisatie, waaraan beginselen van arbeidsdeling en coördinatie ten grondslag liggen 
(Mintzberg, 1983; Ax, 1993). De structuur brengt eenheid en binding aan in de activiteiten die 
personen in het kader van de organisatie ondernemen. 
Mintzberg stelt dat organisaties niet zonder een vorm van arbeidsdeling kunnen (Mintzberg, 
1983). In een organisatie worden verschillende personen met verschillende taken belast. 
Arbeidsdeling is derhalve een belangrijk kenmerk van elke organisatie: niet iedereen kan 
schoolleider zijn of lesgeven aan een brugklas. De taken zullen moeten worden verdeeld. 
Tegelijkertijd dient een verband te blijven bestaan tussen de werkzaamheden van de leden van 
de organisatie. Er moet worden gecoördineerd. Mintzberg onderscheidt vijf coördinatiemecha
nismen: 
1 ) het beginsel van wederzijdse aanpassing: hierbij vindt coördinatie plaats door middel van 

informele communicatie; 
2) het beginsel van directe supervisie: één persoon neemt de verantwoordelijkheid voor het 

werk van anderen, instrueert hen daartoe en ziet toe op de uitvoering ervan; 
3) het beginsel van standaardisatie van de werkzaamheden: de inhoud van het werk is gepro

grammeerd, nader omschreven; 
4) het beginsel van standaardisatie van de resultaten: de output van het werk of de voorwaar

den waaraan het moet voldoen zijn nader omschreven; 
5) het beginsel van standaardisatie van kennis en vaardigheden: de scholing die nodig is om 

het werk te kunnen verrichten, is nader omschreven. 

Bij elk coördinatiemechanisme past volgens Mintzberg een bepaalde constellatie van struc
tuurkenmerken, oftewel een configuratie. Directe supervisie past bijvoorbeeld bij de eenvoudi
ge structuur: een kleine organisatie waarin veelal één persoon de leiding heeft. Er is weinig 
specialisatie; beslissingen worden centraal genomen. 
Standaardisatie van de inhoud van het werk komt voor bij organisaties die te kenschetsen zijn 
als machine bureaucratieën. Deze organisaties kennen veel specialisatie, veel formalisatie en 
afzonderlijke eenheden (afdelingen) waaraan gedeeltelijke beslissingsbevoegdheden zijn 
toebedeeld. Deze organisatievorm komt met andere woorden overeen met datgene wat de 
meeste mensen onder 'een bureaucratie' verstaan. 
Standaardisatie van kennis en vaardigheden is het coördinatiemechanisme vanprofessionele 
bureaucratieën. In deze specifieke vorm van een bureaucratische organisatie werken overwe
gend professionals in het primaire proces, en ligt de nadruk op scholing voordat men toetreedt 
tot de organisatie. Voorbeelden van dit type organisatie zijn ziekenhuizen en universiteiten. 
De standaardisatie van resultaten komt voor bij divisie-organisaties. Dit zijn organisaties die 
bestaan uit een aantal onderdelen. Elk organisatieonderdeel krijgt vanuit de top een bepaalde 
opdracht die onder bepaalde condities verwezenlijkt dient te worden ('targets'). Voorbeelden 
van divisie-organisaties zijn grote multinationals (Philips - consumentenelectronica, Philips -
telefonie). Ook bepaalde franchise-ketens, zoals uitzendbureaus en hamburgerrestaurants, 
werken met dit organisatieprincipe. 
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Ten slotte nog het beginsel van wederzijdse aanpassing. Dit coördinatieprincipe komt voor bij 
veelal kleine organisaties die zichzelf aanpassen en transformeren, afhankelijk van het doel 
dat in een bepaald tijdsbestek verwezenlijkt dient te worden. De term die voor dit soort 
organisaties wordt gebruikt is 'adhocratie'. De organisatie kent weinig formele hiërarchie en 
veel contacten tussen de leden van de organisatie. 
Overigens is de combinatie van coördinatiemechanisme en configuratie volgens Mintzberg 
geen absoluut gegeven. Een professionele bureaucratie kan zich bijvoorbeeld onder druk van 
omgevingsveranderingen ontwikkelen in de richting van een adhocratie of machine bureaucra
tie. Ook de andere configuraties kunnen in elkaar overgaan. Er bestaat volgens Mintzberg dan 
ook geen 'beste' organisatiestructuur. Het enige voorschrift luidt volgens hem dat gezorgd 
moet worden voor een intern consistente configuratie en coördinatie en voor een adequate 
afstemming van beide op omgevingsfactoren: "The elements of structure should be selected to 
achieve an internal consistency or harmony, as well as a basic consistency with the organiza
tion's situation." (Mintzberg, 1983, p. 3). 
Schoolorganisaties zijn overwegend te karakteriseren als professionele bureaucratieën (Slee-
gers, 1991). Coördinatie in de schoolorganisatie komt tot stand via standaardisatie van kennis 
en vaardigheden van de leden van het onderwijzend personeel. Het feit dat scholen overwe
gend als dit type zijn te karakteriseren, betekent dat de indeling van Mintzberg niet primair 
kan worden benut voor een onderlinge vergelijking van scholen voor wat betreft hun organisa
tiestructuur. Wel kan op basis van de indeling van Mintzberg worden aangegeven of en in 
hoeverre de configuratie intern consistent is, alsook consistent met de omgeving waarin de 
school zich bevindt. 
Een onderwij sspecifieke indeling van structuren van schoolorganisaties treffen we aan bij 
Petri (1995). Hij stelt dat scholen - in de sfeer van de statische beschrijving van organisatie
structuren10 - zijn te onderscheiden naar de mate waarin zij beschikken over vermogen om 
verschillende taken uit te voeren en steeds weer te integreren. Scholen ontwikkelen zich 
volgens hem van weinig gedifferentieerde, eenvoudige eenheden naar zeer gedifferentieerde, 
complexe maar geïntegreerde eenheden. Hierbij kan worden aangetekend dat deze 'ontwik
kelingslogica' lang niet altijd vanzelfsprekend is. Waarom zou immers een goed functioneren
de, eenvoudige school die zich in een stabiele omgeving bevindt, uitgroeien tot een complexe 
en gedifferentieerde organisatie? In paragraaf 3.4.2 komen we op deze vraag terug. 
Afgezien van de vraag of elke school zich zal ontwikkelen van eenvoudig naar complex, kan 
het begrippenpaar van Petri worden benut om schoolorganisaties voor wat betreft hun struc
tuur met elkaar te vergelijken. Om deze eenvoudigheid dan wel complexiteit nader te analyse
ren, kunnen een aantal parameters worden benut. Ax noemt de volgende: 

a) centralisatie: de mate waarin de besluitvorming en het gezag gecentraliseerd of gede
centraliseerd zijn; 

b) configuratie: indices zoals het aantal hiërarchische niveaus, het aantal ondergeschikten 
per afdeling, aantal specialisten, enzovoorts; 

c) formalisatie: de mate waarin gedragsvoorschriften, bevoegdheden en procedures zijn 
vastgelegd in documenten; 

d) standaardisatie: standaardisatie: de mate waarin werkzaamheden en procedures zijn ge
standaardiseerd; 

e) specialisatie'. de mate van differentiatie in functies, taken, enzovoorts; 
f) afhankelijkheid: de mate waarin delen van de organisatie van elkaar afhankelijk zijn (Ax, 

1993). 
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De cultuur van een organisatie wordt over het algemeen omschreven als het geheel van 
waarden en normen dat leden van een organisatie met elkaar delen (Blom & Krüger, 1993; 
Cheng, 1993; Van Hoewijk, 1988; Kilmann e.a., 1985; Soeters, 1988). Het gaat om een 
gedeeltelijk onbewust geheel van waarden en normen, dat door de jaren heen is aangeleerd 
teneinde de organisatie adequaat te laten functioneren: "The term 'culture' should be reserved 
for the deeper level of basic assumptions and beliefs that are shared by members of an organi
zation, that operate unconsciously, and that define in a basic 'taken for granted' fashion an 
organization's view of itself and its environment. These assumptions and beliefs are learned 
responses to a group's problem of survival in its external environment and its problems of 
internal integration." (Schein, 1985, p. 6). 
Aan organisatieculturen worden in de regel een aantal lagen onderscheiden, die in afnemende 
mate direct waarneembaar zijn (Schein, 1985; Van Hoewijk, 1988). Op het eerste, meest 
waarneembare niveau treffen we culturele artefacten en creaties aan, zoals de architectuur en 
inrichting van een (school)gebouw, kunstvoorwerpen, en waarneembare patronen van gedrag 
en discussie. Op het tweede niveau zijn de waarden van een organisatie gesitueerd. Deze 
waarden formuleren datgene wat men in de organisatie behoort te doen in bepaalde omstan
digheden. Bijvoorbeeld: "bij leerlingenterugloop moet je jezelf als school beter presenteren 
aan ouders". Veelal worden deze waarden geformuleerd en in stand gehouden door de leiders 
in een organisatie. Op het derde, meest diepgelegen niveau vinden we de veronderstellingen 
die de leden van de organisatie met elkaar delen met betrekking tot de aard van de realiteit, 
van de sociale interactie, enzovoorts. Dit zijn de veronderstellingen die niet ter discussie staan 
('taken for granted'), veelal onbewust worden gehanteerd door de organisatieleden en derhal
ve ook vaak onzichtbaar zijn. 
Sommige auteurs onderscheiden organisatieculturen tevens naar sterkte: er zijn sterke en 
zwakke culturen. Een sterke cultuur wordt door bijvoorbeeld door Cheng omschreven als een 
organisatiecultuur waarin de meeste organisatieleden vastomlijnde en consistente ideeën 
hebben over de doeleinden van de organisatie en over de rol van de schoolleiding in de school 
(Cheng, 1993). Bij zwakke culturen is dit veel minder eenduidig het geval. Kilmann en 
anderen omschrijven de sterkte van een cultuur als "the level of pressure that a culture exerts 
on members in the organization" (Kilmann e.a., 1985, p. 4). Organisatieculturen kunnen met 
andere woorden minder of meer druk uitoefenen op leden van een organisatie. 
Naar de mate waarin organisatieculturen met elkaar kunnen worden vergeleken is onderzoek 
gedaan door Koene (1996). Op basis van een onderzoek onder een vijftig supermarkten van 
dezelfde keten in Nederland, komt hij tot de conclusie dat twee dimensies van de organisatie
cultuur relevant zijn bij het vergelijken van organisaties binnen één bedrijfstak. De eerste 
dimensie is die van openheid versus geslotenheid: staat de organisatie open voor buitenstaan
ders, is men gericht op de omgeving of juist niet, enzovoorts. De tweede dimensie is die van 
persoonsgerichtheid dan wel taakgerichtheid. Wat krijgt in de organisatie in normatief opzicht 
het zwaarste accent: de persoon zelf of datgene wat hij of zij doet als lid van de organisatie? 

Hierboven zagen we dat de structuur van een schoolorganisatie kan worden gekarakteriseerd 
als eenvoudig dan wel als complex. In termen van de organisatiecultuur komen hier twee 
dimensies bij : die van geslotenheid versus openheid en van persoonsgerichtheid versus 
taakgerichtheid. In het verlengde hiervan kan op basis van de literatuur over organisaties 
worden verondersteld, dat de mate van complexiteit van de organisatiestructuur en de mate 
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van geslotenheid van de organisatiecultuur mede afhankelijk is van de omgeving waarin de 
organisatie zich bevindt. 

3.4.2 Organisatie en verandering 
Organisaties zijn geen statische eenheden. Onder druk van omgevingsfactoren en ten gevolge 
van interne ontwikkelingen zijn de cultuur en de structuur van een organisatie aan verandering 
onderhevig. Bums en Stalker hebben deze samenhang in de jaren zestig onderzocht (Bums & 
Stalker, 1961; 1996). Zij constateren dat managementsystemen van organisaties zijn in te 
delen op een schaal van mechanisch naar organisch, en dat de positionering van de organisatie 
op deze schaal samenhangt met de omgeving waarin de organisatie zich bevindt. 
Mechanische managementsystemen komen overwegend voor bij organisaties in een stabiele 
omgeving. De organisaties kenmerken zich door een hoge mate van specialisatie. Elke mede
werker krijgt een specifieke taak toegewezen. Er is sprake van een duidelijke, formele hiërar
chie. Medewerkers worden door hun naasthogere chef aangestuurd. De wederzijdse rechten en 
plichten voor werkgever en werknemer zijn helder. 
Organische managementsystemen treffen we volgens Bums en Stalker met name aan bij 
organisaties die zich in een veranderende omgeving bevinden. De organisatie ziet zich door 
die omgeving continu voor wisselende eisen en problemen geplaatst, waardoor een functione
le hiërarchie zoals bij een mechanische organisatie, niet meer voldoet. Het moet in deze 
omgeving mogelijk zijn om taakverdelingen aan te passen aan de oplossing van het accute 
probleem in kwestie. 

Tabel 3.2: Mechanische en organische managementsystemen 

Mechanisch Organisch 

eigen taak gezien los van de totale taakstelling van 
het bedrijf 

eigen taak gezien in het kader van de totale taakstel
ling van het bedrijf 

coördinatie van die afzonderlijke taken door naastho
gere chef 

regelmatige aanpassing en herziening van individue
le taken door onderlinge interactie 

nadruk op precieze afbakening van ieders rechten en 
plichten 

onder elkaar verspreiden in plaats van op elkaar af
schuiven van verantwoordelijkheden 

men ziet zichzelf als contractpartner van de onderne
ming (vertegenwoordigd door de chef) 

men ziet zichzelf als deelgenoot in het bedrijf als 
gezamenlijke onderneming 

interacties voornamelijk van 'vertikale' aard zowel 'vertikale' als 'horizontale' interacties 

de werkzaamheden worden bepaald door instructies 
en beslissingen van de chef 

de werkzaamheden worden mede bepaald door infor
matie en advies van de chef 

nadruk op loyaliteit en gehoorzaamheid als 
voorwaarden voor 'lidmaatschap' 

nadruk op toewijding aan taakstelling en aan 'tech
nologisch ethos' (vooruitgang en expansie) als 
voorwaarden voor 'lidmaatschap' 

In tabel 3.2 zijn enkele kenmerken van mechanische en organische managementsystemen 
samengevat (Lammers e.a., 1997). 
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De indeling van schoolorganisaties op basis van de ideaaltypen 'mechanisch' en 'organisch' 
treffen we aan bij Petri, die hiermee voortbouwt op het werk van onder meer Marx (Boer
man, 1998; Petri, 1995; Marx, 1975; Sleegers, 1991; Witziers, 1992). Onder het begrippen
paar verstaat Petri 'de wijze van organiseren': "Hiermee wordt aangeduid hoe star en detaillis
tisch of hoe soepel en globaal georganiseerd wordt." (Petri, 1995, p. 39). Hij combineert deze 
dimensie met de dimensie van weinig gedifferentieerde, eenvoudige eenheden versus zeer 
gedifferentieerde, complexe en geïntegreerde eenheden. Op basis van deze combinatie onder
scheidt hij vijf typen schoolorganisaties: 

1) Het segmentale model: 

2) Het lijn-staf model: 

3) Het collegiale model: 

4) Het matrix model: 

5) Het modulair model: 

een weinig gedifferentieerde organisatie met een hoge mate 
van interne decentralisatie. De docent is koning in zijn eigen 
klaslokaal. De schoolleiding geeft nauwelijks leiding aan de 
organisatie, in de zin van het aanbrengen van coördinatie 
tussen de activiteiten. De school drijft daarentegen op vaste 
gedragspatronen. Er zijn nauwelijks contacten tussen de orga
nisatie en de wereld daarbuiten. 
er treedt enige differentiatie op in de activiteiten. Omdat de 
complexiteit van de organisatie toeneemt is enige centralisatie 
van besluitvorming noodzakelijk. De autonomie van de indi
viduele docent vermindert daardoor. Er wordt aangestuurd 
van bovenaf (top down). Externe contacten zijn geconcen
treerd bij de schoolleiding. 
de aansturing van bovenaf vermindert. Er treedt decentralisa
tie van besluitvorming op naar lager in de hiërarchie gelegen 
eenheden. Het zijn nu de secties en vakgroepen die het beleid 
bepalen, binnen de kaders die de directie aangeeft (bottom 
up). De externe contacten worden nu ook door de secties en 
vakgroepen onderhouden. 
er is nu sprake van een complexe en gedifferentieerde organi
satie. De schoolleiding is besluitvaardig. Het onderwijs is 
mede ingericht op basis van projecten. De schoolleiding is 
'het gezicht' van de school en draagt dit intern en extern uit. 
Onderwijs- en beheerssysteem worden goed gecombineerd, 
kleine teams van leraren zijn verantwoordelijk voor het on
derwijs. De teams onderhouden ook de contacten met de om
geving. De schoolleiding is afhankelijk van het functioneren 
van de teams en coördineert nog slechts op hoofdlijnen; de 
schoolleiding draagt meer en meer het karakter van 'school
bestuur'. 

Tegen deze indeling van schoolorganisaties pleit het volgende. Om te beginnen is de indeling 
van Petri zoals gesteld doorregen met een ontwikkelingslogica waarvoor de empirische basis 
niet altijd even helder is. Waarom zouden scholen zich ontwikkelen van het segmentale model 
naar het modulaire model? 
In de tweede plaats combineert Petri structuurkenmerken van de organisatie met kenmerken 
van organisatieverandering, zonder daarbij voldoende acht te slaan op de omgeving van 
schoolorganisaties. Zoals we zagen is het begrippenpaar mechanisch-organisch van Burns en 
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Stalker geschikt om aan te tonen hoe organisaties op een gegeven moment van karakter 
veranderen, gelet op veranderingen die zich in de omgeving voordoen. Bij Petri ontbreekt die 
laatste toevoeging. Het is echter de vraag in hoeverre deze indeling, aldus toegepast, een 
meerwaarde biedt boven de reeds besproken dimensies van organisatiestructuur en organisa
tiecultuur. Dit komt onder meer tot uiting in de omschrijving die Petri geeft van het begrip
penpaar als 'de wijze van organiseren'. 
Wij kiezen ervoor de dimensie mechanisch-organisch te hanteren zoals bedoeld door Bums en 
Stalker: met dit begrippenpaar kan de contingentie tussen managementsystemen en omge
vingsfactoren inzichtelijk worden gemaakt. Het karakter van een schoolorganisatie in termen 
van mechanisch dan wel organisch heeft alleen betekenis in relatie tot de omgeving van de 
school en de mate waarin dit al dan niet tot aanpassingen van de organisatie leidt. 
Zo kan bijvoorbeeld worden verondersteld dat eenvoudige schoolorganisaties met een enigs
zins gesloten en persoonsgerichte cultuur, hinder ondervinden van hun mechanische manage
mentsysteem indien omgevingseisen druk tot verandering uitoefenen op de schoolorganisatie. 
Er kan een tendens in deze schoolorganisatie ontstaan van het enigszins loslaten van strakke 
hiërarchische taakverdeling en het vormen van meer flexibele projectgroepen. Anderzijds kan 
worden verondersteld dat complexe schoolorganisaties met een open en taakgerichte cultuur, 
wanneer gepositioneerd in een veranderlijke omgeving, een managementsysteem kennen met 
overwegend organische kenmerken. Hierin kan een wijziging optreden indien de organisatie 
in een meer stabiele omgeving komt te verkeren. De taakverdeling in de organisatie zal in 
zo'n geval op bepaalde punten moeten worden vastgelegd; beginselen van een functionele 
hiërarchie en bureaucratie moeten worden ingevoerd. Er vindt aanpassing plaats van het 
managementsysteem op basis van de omgevingseisen die aan de organisatie worden gesteld. 

3.4.3 Het functioneren van organisaties 
Kenmerken van de structuur en cultuur van een schoolorganisatie en kenmerken van organisa
tieverandering in relatie tot hun omgeving kunnen ook worden gecombineerd door niet zozeer 
organisatiekenmerken, maar het functioneren van de schoolorganisatie centraal te stellen. 
Deze benadering wordt onder meer gevolgd in de onderzoeksstroming van de 'effectieve 
school'. 
In deze benadering staat de relatie tussen organisatiekenmerken (structurele dan wel culturele) 
en de effectiviteit van de organisatie centraal, hetgeen onder meer kan worden uitgedrukt in 
termen van de prestaties van de leerlingen. Het accent ligt dus niet zozeer op de kenmerken 
van de schoolorganisatie als zodanig, alswel op de organisatiekenmerken die in positieve zin 
verband (kunnen) houden met de effectiviteit van de school. 
Naast effectiviteit in termen van leerlingprestaties kan effectiviteit ook worden gezien in het 
licht van andere organisatiedoelen en andere maatstaven van het functioneren van en organisa
tie. Binnen deze benadering is een aantal van substromingen te onderscheiden. Ze kunnen in 
vier categorieën of 'waarden' worden samengevat: het human-relations-model, het open-
systeem-model, het rationele-doelmodel en het interne-procesmodel (Boerman, 1998; Leijten, 
1991; Van Muijen, 1994; Quinn, 1988; Quinn & Rorhbaugh, 1983). 
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Figuur 3.1 : Typologie van effectiviteitsmodellen11 

Hiiman-relationsmodel O pen-systeem model 
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communicatie 

Productieniveau 

Winst 

Stabiliteit 
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Beheersing 

Extern 
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In figuur 3.1 zijn de modellen gezamenlijk afgebeeld. Elk model brengt bepaalde effectivi-
teitscriteria naar voren. Zo wordt in het human-relations-model erg veel belang gehecht aan 
het moreel van de organisatieleden en aan informatiestromen in de organisatie. Binnen het 
rationele-doelenmodel daarentegen worden effectiviteitscriteria als winst en het plannen van 
de productie en dienstverlening meer benadrukt. Omdat elk model het belang van bepaalde 
criteria of waarden onderstreept, wordt het totaal ook wel aangeduid als het model van con
currerende waarden ('competing values'). 
Boerman wijst erop dat de effectiviteitsmodellen ook tegelijkertijd met betrekking tot één en 
dezelfde organisatie relevant kunnen zijn, ondanks het feit dat gesproken wordt over het 
'concurrende-waardenmodel' (Boerman, 1998). Afhankelijk van de managementopvattingen, 
de organisatie- en omgevingskenmerken dan wel de levencyclus van een organisatie kunnen 
bepaalde effectiviteitscriteria meer accent krijgen. 

In het verlengde hiervan verwijst hij naar Van Wieringen (1995), die de terminologie van de 
concurrerende waarden heeft toegepast op schoolorganisaties. In dit ABCD-model worden 
aan organisaties vier domeinen onderscheiden, die alle relevant zijn voor de vraag of een 
organisatie effectief functioneert (Majoor e.a., 1996): 
A) Adaptie het vermogen van de organisatie tot aanpassing aan de omgeving; binnen 

dit domein zijn dezelfde beginselen van belang als worden benadrukt in 
het open systeem model (aanpassing, alertheid, groei, interactie, evalua
tie); 

B) Binding het vermogen om een geheel van waarden en normen te creëren en in 
stand te houden, om motivatie en betrokkenheid bij de organisatie te 
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realiseren; dit domein komt overeen met de accenten die in het human 
relations model worden gelegd (cohesie, moreel, opleiding, waarde van 
de organisatieleden); 

C) Coördinatie het vermogen om diverse taken te organiseren en te coördineren; binnen 
dit domein zijn dezelfde beginselen van belang als in het interne proces
model (controle, stabiliteit, informatie en communicatie); 

D) Doelgerichtheid het vermogen om doelen te stellen en deze te realiseren; hierbij zijn as
pecten van belang die ook worden aangetroffen binnen het model van de 
rationele doelen (resultaten en efficiëntie, winst, doelstellingen, plan
ning). 

Binnen dit model van het functioneren van organisaties zien we overigens elementen terugke
ren die al eerder in deze paragraaf zijn besproken. Zo ligt het voor de hand dat binnen het 
domein van de binding van een schoolorganisatie, culturele aspecten aan de orde zijn, zoals 
taakgerichtheid versus persoonsgerichtheid en openheid versus geslotenheid. De structurele 
dimensie van eenvouding versus complex zal aan de orde zijn binnen het domein van de 
coördinatie. De domeinen van doelgerichtheid en aanpassing zijn aan de orde wanneer de 
dynamiek van de organisatie wordt bestudeerd; in deze domeinen zal een verandering van de 
organisatie van mechanisch naar organisch - of vice versa - ten gevolge van andere omge-
vingseisen tot uitdrukking komen. 
Het ABCD-model kan derhalve mede worden benut als samenvattend model van de structuur-
en cultuurdimensies van schoolorganisaties, alsook van de richting waarin het management
systeem ten gevolge van omgevingseisen zich ontwikkelt (mechanisch dan wel organisch). 

3.4.4 Contingente factoren 
Over de relatie tussen het doorvoeren van grootschalige onderwijsvernieuwingen en kenmer
ken van schoolorganisaties is nog niet zoveel bekend. Van den Berg en Vandenberghe leggen 
als één van de weinige auteurs een directe relatie tussen een bepaald type schoolorganisatie en 
het implementeren van onderwijsvernieuwingen (Van den Berg & Vandenberghe, 1984). Zij 
stellen dat dergelijke implementaties beter zullen slagen in collegiale dan in segmentale en 
lijn/staf-organisaties. Zij baseren deze uitspraak op de veronderstelling dat in collegiale 
organisaties het draagvlak voor de vernieuwing groter zal zijn. 
Organisatieverandering is in wezen een vraagstuk van bestuurbaarheid van een organisatie 
(Lammers e.a., 1997). Hoe groter en complexer een organisatie is, des te groter de kans wordt 
op onbestuurbaarheden. Volgens Lammers en anderen is alleen draagvlak creëren voor een 
vernieuwing niet voldoende. Er moet ook sprake zijn van enig functioneel gezag; dit geeft de 
kaders aan waarbinnen de verandering moet plaatsvinden. 
Naarmate een organisatie in termen van Lammers en anderen meer onbestuurbaarheden kent, 
neemt de kans toe dat deze organisatie minder effectief functioneert. In termen van Van 
Wieringen, Majoor en anderen zou in dat geval sprake zijn van een organisatie, die geen 
optimale mix van en een minder optimale inzet van hulpbronnen kent over de vier effectivi
teitsdomeinen: adaptie, binding, coördinatie en doelbereiking (Van Wieringen, 1995; Majoor 
e.a., 1996). De veronderstelling kan worden geformuleerd dat in dit opzicht minder effectieve 
organisaties ook meer moeite zullen kennen met de implementatie van onderwijsverande-
ringen. 
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Organisatieverandering kan optreden ten gevolge van externe, oftewel contingente factoren.12 

Het overheidsbeleid is één van die factoren. Uit het in de vorige paragraaf besproken onder
zoek is gebleken dat de resultaten van autonomievergroting en deregulering mede afhankelijk 
zijn van financiële factoren, van interfererend overheidsbeleid en van een aantal schoolorgani
satorische kenmerken. 
De invoering van organisatieverandering zélf, is met andere woorden tevens afhankelijk van 
een aantal contingente factoren. Voor schoolorganisaties kan daarbij onder meer worden 
gedacht aan de schaal van de organisatie, aan de concurrentie- en marktpositie van de school, 
aan externe actoren die zich in positieve dan wel negatieve zin bemoeien met het reilen en 
zeilen van de school, en aan het overheidsbeleid dat interveniëert in de cultuur en structuur en 
in het functioneren van de schoolorganisatie (Kluymans & Hancké, 1993). 

Het onderwijsbeleid zet aan tot een aantal veranderingen in schoolorganisaties. Deze verande
ringen kunnen op verschillende wijzen tot uitdrukking worden gebracht. De veranderingen 
kunnen worden geregistreerd in termen van de organisatiestructuur en -cultuur en in het 
functioneren van de organisatie. Ontstaan er complexe in plaats van eenvoudige organisaties? 
Zijn deze scholen meer open en taakgericht voor wat betreft hun cultuur dan gesloten en 
persoonsgericht? Treden veranderingen op in het functioneren van de schoolorganisaties? 
Tevens kan worden bestudeerd of en in hoeverre het onderwijsbeleid aanzet tot verandering 
van het managementsysteem in termen van mechanisch naar organisch. 
Op de implementatie van verandering van schoolorganisaties kunnen diverse factoren van 
invloed zijn. In en rondom de schoolorganisatie spelen hierbij contingente factoren een rol, 
zoals het interveniërend overheidsbeleid, de bemoeienis van externe actoren, de concurrentie-
en marktpositie van de school en schaalgrootte. 
In de volgende hoofdstukken komt aan de orde of en in hoeverre deze factoren een rol spelen 
bij de implementatie van decentrale arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs. 

NOTEN 

1. De benadering van de toenmalige bewindslieden (Ritzen en Wallage) om met organisaties akkoorden en convenanten te 
sluiten, leidt overigens niet altijd tot een succesvolle invoering van het beleid. Berveling stelt in dat kader dat instemming 
met het beleid van de veldorganisaties nog niet hoeft te betekenen dat de onderwijsinstellingen dezelfde mening zijn 
toegedaan; hij illustreert dit door te wijzen op het verzet van de speciale scholen in 1992 tegen de plannen om de financie
ring van het speciaal onderwijs op termijn af te schaffen (Berveling, 1995). 

2. Bron: Kerncijfers OC&W 1999. Zie ook http://www.minocw.nl/kernc99. 

3. Overes en Dubelaar zijn van mening dat de verdeling van bevoegdheden tussen het bestuur en de schoolleiding van een 
bijzondere school wordt geregeld door bepalingen van het rechtspersonenrecht. Met andere woorden: volgens hen is 
delegatie van bevoegdheden naar directies van bijzondere scholen in het voortgezet onderwijs reeds mogelijk (Dubelaar, 
1991; Overes, 1992). Volgens Zoontjes is dit niet het geval (Zoontjes, 1996). 

4. Zie onder meer de argumentatie van de VOS/ABB tegen toelating van de VVO tot de Regiegroep Personeelsvoorziening 
Voortgezet Onderwijs, zoals verwoord in het POVO d.d. 22 maart 1999. 

5. Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 23 218, nr. 3. 

6. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948. 

7. Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 23 946. 
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8. Wet van 3 juli 1996, houdende wijziging van de WEB, Staatsblad 1996, 397. Besluit van 18 juli 1996, Staatsblad 1996, 
405. Kaderbesluit rechtspositie bve, 23 juli 1996, Staatsblad 1996, 208. 

9. Wijziging van de WVO in verband met invoering lumpsum en decentralisatie rechtspositie, Tweede Kamer, vergaderjaar 
1994-1995, 23 948. Kaderbesluit rechtspositie VO, 25 juli 1995, Staatsblad 1995, 371. 

10. Zijn typologie houdt tevens een beschrijving van kenmerken van organisatieverandering in, zoals verderop in deze 
paragraaf nog aan de orde zal komen. 

11. Naar: Boerman, 1998. 

12. Vooreen uitvoerige beschrijving van de contingentietheoretische benadering, zie I.M.A.M. Pröpper, 1993. 
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Hoofdstuk 4. Probleemstelling, deelvragen en onderzoeksopzet 

Decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming treedt in de markt- en zorgsector op sinds het 
begin van de jaren tachtig. Onder meer uit het onderzoek van Nagelkerke (1992; 1994) is 
bekend hoe de decentralisatie uitpakt in termen van het aantal bedrijfstak- en ondernemings-
CAO's en in termen van het aantal werknemers dat onder beide CAO-typen valt. Naar de 
decentralisatie als proces, waarbij overlegthema's van een hoger gelegen niveau worden 
verschoven naar een lager gelegen niveau, is in Nederland echter nog geen empirisch onder
zoek gedaan. 
De decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het onderwijs vormt een belangrijke pijler van 
de deregulering. Over de wijze waarop de deregulering in het onderwijs gestalte krijgt, wordt 
langzaam maar zeker iets meer bekend. Deregulering gaat bijvoorbeeld niet op alle terreinen 
in het onderwijs even snel. Daarnaast blijkt de benutting van de nieuwe autonomie door 
scholen samen te hangen met financiële omstandigheden, met interfererend beleid en met 
organisatorische kenmerken van de scholen. Of en in hoeverre deze onderzoeksresultaten ook 
betrekking hebben op de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden is niet duidelijk. Naar deze 
decentralisatie is nog nauwelijks empirisch onderzoek verricht. 
Bij het onderzoek naar de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs 
is een theoretisch raamwerk nodig dat aan minimaal twee voorwaarden voldoet. Om te 
beginnen moet het raamwerk de ruimte bieden om het verloop van het decentralisatieproces 
over drie niveaus (landelijk, sectoraal, instelling) in beeld te brengen. Ten tweede moet het 
raamwerk aansluiten bij de verwevenheid die er bestaat tussen de arbeidsvoorwaardenvorming 
in het onderwijs en het beleid ten aanzien van het onderwijs. 
Gegeven deze voorwaarden kiezen we in het onderhavige onderzoek voor aansluiting bij 
begrippenkaders en theorieën uit de beleidswetenschappen. Hiermee is het namelijk mogelijk 
om het decentralisatieproces over de drie betreffende niveaus heen te beschrijven en te analy
seren. Tevens bestaat bij deze begrippenkaders en theorieën de mogelijkheid de verwevenheid 
tussen de arbeidsvoorwaardenvorming en het onderwijsbeleid als uitgangspunt te nemen. 

In het onderhavige hoofdstuk wordt de probleemstelling van het onderzoek beschreven. Ter 
inleiding op de probleemstelling wordt in paragraaf 4.1 aangegeven vanuit welk type theore
tisch kader het onderzoek wordt verricht. Daarna komen in paragraaf 4.2 twee sleutelbegrip
pen uit het onderzoek aan de orde, te weten beleid en implementatie. In paragraaf 4.3 wordt 
ingegaan op enkele theoretische benaderingen van de implementatie van beleid. De probleem
stelling komt in paragraaf 4.4 ter sprake. De variabelen en deelvragen worden in paragraaf 4.5 
besproken. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 4.6 afgesloten met een beschrijving van de 
onderzoeksopzet. 

4.1 Beleid en implementatie 

Van het begrip beleid zijn vele definities in omloop. Deze definities kunnen worden ingedeeld 
in drie categorieën (Van Braam, 1986). In de eerste categorie definities wordt beleid omschre-
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ven als een geheel van samenhangende denkbeelden dat als richtsnoer kan dienen voor het 
handelen. Een dergelijke definitie treffen we aan bij Kuypers (1980). In de tweede categorie 
definities wordt beleid voornamelijk gezien als een samenhangend geheel van handelingen en 
activiteiten. In de derde categorie definities wordt beleid gezien als een combinatie van 
enerzijds een systeem van denkbeelden en anderzijds daaraan gekoppelde handelingen en 
activiteiten (Hoogerwerf, 1993). Van de Graaf en Hoppe omschrijven beleid bijvoorbeeld als 
het planmatig nastreven van doeleinden op basis van een politiek bekrachtigd plan. Door de 
politieke bekrachtiging verkrijgt het beleid zijn legitimatie (Van de Graaf & Hoppe, 1996). 
In dit onderzoek gaat de aandacht uit naar denkbeelden omtrent decentralisatie van arbeids
voorwaardenvorming, maar ook en vooral naar de veranderingen die hieruit in de praktijk 
voortvloeien. Om deze reden wordt ervoor gekozen aan te sluiten bij de definitie van Van de 
Graaf en Hoppe. 

In de ontwikkeling en uitvoering van beleid, oftewel in het beleidsproces is veelal een bepaal
de fasering aan te brengen. Ten behoeve van de analyse van beleidsprocessen wordt gewerkt 
met een onderscheid naar de volgende fasen: agendavorming, beleidsvoorbereiding, beleids
bepaling, beleidsuitvoering, beleidsevaluatie, terugkoppeling en beleidsbeëindiging (Hooger
werf, 1993). In lang niet alle gevallen zal een beleidsproces zich in de realiteit aan een derge
lijke indeling in deelprocessen houden. Een fase kan ontbreken, of het beleidsproces verloopt 
in een andere dan de hier gegeven volgorde. Deze indeling van het beleidsproces in fasen kan 
echter wel dienen als hulpmiddel bij de analyse van beleidsprocessen. 
Onder beleidsuitvoering wordt in het algemeen verstaan, het toepassen van de gekozen 
beleidsmiddelen voor de gekozen doeleinden. De fase van de beleidsuitvoering omvat twee 
deelprocessen (Van de Graaf & Hoppe, 1996; Maarse, 1986; 1991; 1993; Polder, 1996). In de 
eerste plaats de beleidsinvoering, hetgeen omvat het nader uitwerken van het beleid, het 
totstandbrengen van een uitvoeringsorganisatie en het geven van voorlichting aan de beleids
uitvoerders, enzovoorts. In de tweede plaats de beleidstoepassing, oftewel de uiteindelijke 
toepassing van het in concrete beleidsmiddelen uitgewerkte beleid in en door uitvoeringsorga
nisaties. 

Bij de twee deelprocessen van de beleidsuitvoering zijn meestal diverse actoren betrokken. 
Sommige auteurs spreken dan ook van beleidsuitvoering als zijnde een 'multi-actor proces' 
(Maarse, 1991; 1993). Te onderscheiden zijn hierbij allereerst de uitvoerende actoren: de 
organisaties en personen die door de beleidsbepalers met uitvoerende taken zijn belast. In de 
tweede plaats zijn er de leden van de doelgroep, de actoren op wie het uit te voeren beleid is 
gericht. Deze worden ook wel de beleidssubjecten genoemd. Ten derde is er een categorie 
'overige actoren' te onderscheiden, waaronder bijvoorbeeld kunnen worden begrepen de 
media en politici die interesse hebben voor (onderdelen van) het uitvoeringsproces. 
De toepassing van beleidsmiddelen leidt tot een bepaalde output van beleid: politieagenten 
schrijven bijvoorbeeld bekeuringen uit. Deze concrete output waartoe toepassing van de 
beleidsmiddelen leidt, duidt men ook wel aan als de beleidsprestatie. Dit ter onderscheiding 
van het uiteindelijke beleidseffect, oftewel de outcome van het beleid (Maarse, 1991; 1993). 
Onder beleidseffect wordt verstaan de gevolgen van de doorwerking van de beleidsprestatie 
op het gedrag van de beleidssubjecten, bijvoorbeeld: in het vervolg wordt minder vaak fout 
geparkeerd. Doorwerking van de beleidsprestatie op het gedrag van de beleidssubjecten leidt 
idealiter tot het beoogde beleidseffect. 
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Het begrip implementatie wordt in de literatuur vaak gebruikt als synoniem voor beleidsuit
voering. Glasbergen stelt bijvoorbeeld dat de implementatie omvat, de "uitvoering, toepassing 
of realisering van beleidsprogramma's. Begrippen die als synoniem gehanteerd worden." 
(Glasbergen, 1987, p. 80). Ook Hoogerwerf koppelt het begrip implementatie aan beleidsuit
voering, als hij stelt dat implementatie overeenkomt met "het toepassen van de gekozen 
middelen voor de gekozen doeleinden" (Hoogerwerf, 1993, p. 25). In lijn met deze auteurs 
wordt in dit proefschrift met het begrip implementatie het deel van het beleidsproces aan
geduid, dat aanvangt met de beleidsuitvoering zoals eerder omschreven en stopt na de door
werking van het beleid. Met andere woorden: de implementatie van beleid omvat hier de 
beleidsuitvoering, de beleidsprestatie en de doorwerking van het beleid. 
Polder wijst er overigens nog op dat de term implementatie wanneer toegepast in de context 
van het onderwijs nog een andere betekenis kan hebben. In onderwijskundige literatuur wordt 
het begrip implementatie meestal gebruikt wanneer men duidt op uitvoering op schoolniveau. 
In de beleidswetenschappen wordt dit proces ook wel aangeduid als de doorwerking van een 
beleid op het gedrag van de beleidssubjecten (Polder, 1996). 

Figuur 4.1: Enkele deelprocessen en hun resultaat 

In de figuur 4.1 zijn enkele van de genoemde onderdelen van het beleidsproces en hun resul
taat afgebeeld (Arentsen & Bressers, 1992). Een driehoek geeft een deelproces aan, een cirkel 
het daaruit voortvloeiende resultaat. 
Volgens dit schema bestaat het implementatieproces uit de volgende componenten: 
- beleidsuitvoering: het toepassen van de gekozen beleidsmiddelen teneinde de gekozen 

doeleinden te bereiken; de beleidsuitvoering omvat twee deelprocessen, 
te weten de beleidsinvoering en de beleidstoepassing; 

- beleidsprestatie: het concrete resultaat van de toepassing van het beleidsmiddel (output); 
- doorwerking: het proces waarin de beleidsprestatie invloed uitoefent op het gedrag van 

de beleidssubjecten. 
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4.2 Benaderingen in implementatieonderzoek 

In het onderzoek naar de implementatie van overheidsbeleid zijn twee stromingen te 
onderscheiden. In de eerste stroming wordt implementatie beschouwd vanuit het perspectief 
van een centraal opererende beleidsvoerder. Het accent ligt daarbij op het identificeren van de 
factoren die leiden tot het al dan niet slagen van de implementatie. In de tweede stroming 
bekijkt men de implementatie vanuit het perspectief van degenen die het beleid uitvoeren en 
degenen die nauw bij deze implementatie zijn betrokken. De nadruk ligt daarbij op het ver
band tussen de diverse implementerende actoren en de initiërende beleidsactor enerzijds en 
het resultaat van de implementatie anderzijds. In deze paragraaf worden beide benaderingen 
kort toegelicht. In het onderhavige onderzoek wordt overigens gekozen voor een combinatie 
van beide benaderingen. Deze keuze wordt aan het einde van deze paragraaf uiteengezet. 

4.2.1 Eén centrale actor 
De wetenschappelijke belangstelling voor vraagstukken van implementatie ontstond in de 
jaren zeventig. Het onderzoek van onder meer Pressman en Wildavsky wees in die jaren uit, 
dat lang niet al het nieuwe, veelal grootschalig opgezette overheidsbeleid per definitie tot 
succes leidde (Pressman & Wildavsky, 1983). Dit ondanks het feit dat dit overheidsbeleid op 
het oog was voorzien van gedegen onderbouwingen. 
Sindsdien zijn vele wetenschappers volgens deze benadering te werk gegaan. Kenmerkend 
aan deze benadering is, dat de implementatie van het beleid wordt onderzocht vanuit het 
perspectief van de centrale beleidactor: de overheid. Vandaar dat de benadering ook wel wordt 
aangeduid als het uni-actor-perspectief of de top down-benadering. Kenmerkend is tevens dat 
die factoren worden bestudeerd die verantwoordelijk zijn voor het succes of falen van het 
beleid. 
Mazmanian en Sabatier bijvoorbeeld hebben in totaal zestien van dergelijke factoren geïdenti
ficeerd. Deze factoren kunnen in drie categorieën worden ingedeeld (Mazmanian & Sabatier, 
1983). In de eerste plaats de factoren die samenhangen met de aard van het beleidsprobleem. 
Of het beleid een succes wordt gedurende de implementatie is mede afhankelijk van de 
gedragsverandering die van de doelgroep wordt verlangd. Tevens is van belang de mate 
waarin het gedrag binnen de doelgroep in de beginsituatie uiteenloopt en hoe omvangrijk de 
doelgroep in absolute termen is. Het beleidsprobleem kan daarnaast in technische zin soms 
erg lastig oplosbaar zijn. In de tweede plaats zijn er de kenmerken van het beleid zelf. Het 
beleid moet onder meer zijn voorzien van een consistente beleidstheorie, van heldere doelen 
en van een gedegen uitvoeringsstructuur. Tijdens de implementatie dienen tevens voldoende 
financiële middelen voorhanden te zijn. In de derde plaats zijn er de omgevingskenmerken, 
zoals de sociaal-economische omstandigheden tijdens de implementatie, de mate van publieke 
steun voor het beleid en de mate van betrokkenheid bij het beleid van de politiek verantwoor
delijken. 

Van de Graaf en Hoppe hanteren een andere driedeling in succes- en faalfactoren (Van de 
Graaf & Hoppe, 1996). Ten eerste zijn er de factoren die samenhangen met de kwaliteit van 
het beleidsdocument, ten tweede de factoren die zijn terug te voeren op de uitvoeringsorgani
satie en ten derde de relaties tussen beleidsvoerder en doelgroep. 
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Voor wat betreft de eerste categorie, de kwaliteit van het beleidsdocument, verwijzen de 
auteurs naar de factoren die de eerder genoemde Mazmanian en Sabatier hebben geïndentifi-
ceerd. Het beleid dient te zijn voorzien van een consistente onderbouwing en van heldere 
doeleinden. Op dit punt kan men overigens aansluiten bij de criteria die zijn ontwikkeld in het 
kader van het onderzoek naar de onderbouwing van beleidsvoorstellen, de zogeheten beleids
theorie. Deze criteria komen erop neer dat beleidsdocumenten en de daarin vervatte beleids
theorieën correct, bruikbaar en legitiem dienen te zijn. Het correctheidscriterium houdt in dat 
de onderbouwing van het beleid op dezelfde wijze wordt beoordeeld als sociaal wetenschap
pelijke theorieën. Leeuw refereert bijvoorbeeld aan de epistemologische criteria van begrips-
precisie, informatiegehalte, logische consistentie en empirisch waarheidsgehalte (Leeuw, 
1984). Hoogerwerf komt met een vergelijkbare opsomming: de precisie van formuleringen, de 
differentiatie, integratie en consistentie en het empirisch gehalte (Hoogerwerf, 1984). Ook 
Van de Graaf en Hoppe komen met dergelijke begrippen: de onderbouwing van beleid dient 
een juiste weergave van de werkelijkheid te zijn (Van de Graaf & Hoppe, 1996). 
Een aantal auteurs hanteert naast het correctheidscriterium tevens het bruikbaarheidscriterium 
bij de beoordeling van de onderbouwing van beleid. Van belang hierbij zijn onder meer 
(Leeuw, 1984; Hoppe, 1988): 

- de mate waarin de onderbouwing van het beleid de belangrijkste invloedsfactoren omvat en 
de mate van precisie van de probleemformulering (omlijning van het probleem); 

- de mate waarin in de beleidstheorie onderscheid wordt gemaakt tussen manipuleerbare en 
niet-manipuleerbare factoren en de mate waarin de theorie concrete aanwijzingen geeft 
voor het kiezen van de juiste handelingswijze teneinde het doel te realiseren (formuleren 
van het beleid); 

- de mate waarin de beleidstheorie een precies beeld geeft van de betrokken beleidsuitvoer
ders en van de mogelijke reacties op het beleid; de mate waarin het netto-effect duidelijker 
kan worden bepaald en geïnterpreteerd in termen van het beleidsprobleem (beleidsuitvoe
ring, doorwerking). 

In het verlengde van dit bruikbaarheidscriterium onderstreept Hoogerwerf tevens de legitimi
teit van de beleidstheorie: de mate waarin er steun bestaat voor de beleidstheorie bij de 
beleidsbepalers, de politiek verantwoordelijken, de uitvoerders en de leden van de doelgroep 
(Hoogerwerf, 1984). Volgens Leeuw zijn in dit verband met name van belang de overeenk
omst tussen maatschappelijke randvoorwaarden die in de onderbouwing van het beleid 
worden verondersteld en de feitelijke randvoorwaarden, alsook de timing van het beleidspro
ces (Leeuw, 1984). De auteur benoemt deze factoren als strategische criteria. 

De tweede categorie invloedsfactoren betreft de uitvoeringsorganisatie. Hierbij verwijzen Van 
de Graaf en Hoppe naar het onderzoek van Glasbergen, die stelt dat het op dit vlak draait om 
drie aspecten: de uitvoerders moeten weten wat van hen wordt verwacht, ze moeten het beleid 
kunnen uitvoeren en ze moeten het ook willen uitvoeren (Glasbergen, 1987; Van de Graaf & 
Hoppe, 1996). Het 'weten' wordt door deze auteurs gekoppeld aan het communicatieproces 
dat plaatsvindt tussen beleidsbepalers en beleidsuitvoerders: "In de communicatie tussen deze 
twee kan ruis optreden, die tot gevolg heeft dat het beleid dat door de uitvoerders wordt 
ontvangen een ander is dan het beleid dat was verzonden." (Van de Graaf & Hoppe, 1996, p. 
368). Ook helderheid en consistentie van het beleid zijn bij het 'weten' in het geding. Bij het 
'kunnen' gaat het echter om zaken als de beschikbaarheid van hulpbronnen als geld, tijd en 
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menskracht. "Het 'willen' tenslotte heeft betrekking op de bereidheid van de uitvoerders mee 
te werken aan de uitvoering van een bepaald beleid." (idem). Een nadeel van deze indeling in 
weten, kunnen en willen, is dat de formulering erg algemeen van aard is. Mede daardoor biedt 
deze indeling weinig houvast bij een eventuele operationalisatie. 
Een iets minder algemene indeling van factoren vinden we bij Maarse. Hij maakt een onder
scheid naar capaciteit, informatie, convergentie van doeleinden en machtsverdeling (Maarse, 
1993). De uitvoerders van het beleid moeten beschikken over de nodige capaciteit: er moeten 
voldoende financiële, personele en andere middelen aanwezig zijn om de implementatie tot 
een succes te maken. De uitvoeringsorganisatie moet zijn toegerust op de uitvoering, waaron
der tevens wordt verstaan dat er voldoende managementcapaciteiten aanwezig dienen te zijn. 
"Een veel voorkomend uitvoeringsprobleem is dat er onvoldoende financiële, personele of 
andere middelen voor de uitvoering beschikbaar zijn. (...) Organisatieproblemen en falend 
management zijn eveneens belangrijke oorzaken voor een gebrekkige uitvoeringscapaciteit." 
(idem, p. 156). 
Ten tweede zullen de uitvoeders over de nodige informatie dienen te beschikken, zowel van 
de kant van de beleidsvormers als van de kant van de doelgroep. De instructies ten behoeve 
van de uitvoering dienen bijvoorbeeld duidelijk te zijn en moeten de uitvoerders houvast 
bieden bij hun dagelijkse beslissingen. "Een korte bloemlezing', de instructies van de beleids
bepalers zijn voor verschillende interpretaties vatbaar of zelfs inconsistent; de instructies zijn 
zo complex of aan zoveel veranderingen onderhevig dat men bij de uitvoering door de bomen 
het bos niet meer ziet; de instructies komen veel te laat binnen; er zijn veel te lange commu
nicatiekanalen." (idem, p. 157). Maar daarnaast dient de nodige informatie van de doelgroep 
ook voorhanden te zijn. Soms komt het echter voor dat die informatie ontbreekt, of dat de 
leden van de doelgroep deze informatie niet beschikbaar willen stellen. 
In de derde plaats zijn de doeleinden die de uitvoerders nastreven tijdens en door middel van 
de uitvoering van het beleid van groot belang. Niet altijd liggen deze doeleinden in lijn met 
datgene wat officieel wordt nagestreefd. Dit heeft onder meer te maken met de steun die de 
uitvoerders aan het beleid verlenen. Het is echter ook mogelijk dat de uitvoerders achter het 
beleid staan, maar desondanks in de uitvoering van het beleid andere dan de officiële beleids
doeleinden trachten te verwezenlijken. Bijvoorbeeld het op de politieke agenda plaatsen van 
een tekort aan financiële middelen bij de uitvoeringsorganisatie, of een tekort aan handelings-
bevoegdheden. Dit soort doeleinden kunnen los staan van de mate waarin de beleidsuitvoer
ders het beleid zelf ondersteunen. Bovendien wijst Maarse erop dat expliciet beleden steun 
voor het beleid door de beleidsuitvoerders nog niet bewijst dat deze steun ook reëel is: "Soms 
wordt de indruk van actieve medewerking gewekt, terwijl deze in werkelijkheid slechts 
mondjesmaat aanwezig is." (idem, p. 157). 

Ten slotte is de verdeling van bevoegdheden een cruciale factor tijdens de implementatie. "Zo 
bepaalt de machtsverdeling de mate waarin de participanten aan de beleidsuitvoering in staat 
zijn hun doeleinden te effectueren. (...) De verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoor
delijkheden blijkt vaak diffuus, hetgeen een bron kan vormen van machtsconflicten, coördina
tieproblemen en afwenteling van verantwoordelijkheden." (idem, p. 157). Degenen die 
uitvoerende taken in het kader van de implementatie krijgen opgedragen, moeten dat ook waar 
kunnen maken gelet op hun formele bevoegdheden én feitelijke machtspositie. 

De derde groep invloedsfactoren die Van de Graaf en Hoppe onderscheiden, betreft de relaties 
tussen de beleidsvoerder en de doelgroep (Van de Graaf & Hoppe, 1996). De idee dat een 
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beleidsvoerder redelijk eenvoudig via ge- en verbodsbepalingen de doelgroep kan dwingen tot 
de gewenste gedragsverandering, is volgens de auteurs achterhaald. Er zal op zijn minst 
moeten worden nagegaan hoe het gedrag van de doelgroep zich het beste laat beïnvloeden in 
de gewenste richting. Daar is overleg met leden van de doelgroep of hun vertegenwoordigers 
voor nodig, waarmee tevens een relatie is geschapen tussen beleidsvoerder en doelgroep. De 
manier waarop deze relatie wordt onderhouden en de wijze waarop deze doorwerkt in de 
vormgeving van het beleid, is volgens Van de Graaf en Hoppe de derde cruciale factor bij het 
slagen of falen van de beleidsimplementatie. 

De top down-benadering van implementatieprocessen krijgt in de tweede helft van de jaren 
tachtig te maken met kritiek (Palumbo, 1987). In de top down-benadering zou te weinig 
aandacht worden besteed aan het feit dat veel beleid uiteindelijk pas 'op de werkvloer' een 
definitieve vorm krijgt. Te veel gaat men uit van de gedachte dat het beleid zoals dat op papier 
staat ook daadwerkelijk wordt geïmplementeerd. 
Ten tweede zouden onderzoekers in de top down-benadering te weinig acht slaan op aanpas
singsprocessen tussen uitvoerders en doelgroep die tijdens de implementatie plaatsvinden. 
Bijna altijd zouden zij - ten derde - uitgaan van de veronderstelling dat de implementatie op 
rationele gronden verloopt. (Bureau-)politieke processen blijven bijvoorbeeld veelal buiten 
beschouwing. Veel onderzoekers komen daardoor te vaak tot de conclusie dat 'de bureaucratie 
het beleidsprobleem weer eens niet heeft kunnen oplossen'. 
In reactie op de top down-benadering ontstaat dan ook aan het eind van de jaren tachtig de 
netwerkbenadering. 

4.2.2 Netwerkbenadering 
In deze benadering wordt het implementatieproces bekeken vanuit het perspectief van de 
deelnemers aan de implementatie van het beleid. Het implementatieproces wordt beschouwd 
als een wisselwerking tussen beleidsvoerders, uitvoerders en doelgroep, waarbij in beginsel 
geen van deze actoren het primaat 'centrale actor' krijgt toegewezen. De afzonderlijke deelne
mers aan het implementatieproces worden als gelijkwaardig beschouwd. De implementatie 
wordt gezien als een coproductie van betrokkenen - ook wel aangeduid als het netwerk -
waarbij het eindproduct niet noodzakelijkerwijs overeen hoeft te komen met de oorspronkelij
ke doelstellingen van de formele beleidsvoerder. 
In deze benadering ligt het accent niet meer op de succes- en faalfactoren van beleidsimple
mentatie. In plaats daarvan verschuift de nadruk naar de mogelijke relatie tussen het netwerk 
en de uitkomst van de implementatie. 
In Nederland houden diverse wetenschappers zich sinds het eind van de jaren tachtig bezig 
met netwerken als centraal onderzoeksthema (Hufen & Ringeling, 1990; Koppenjan e.a., 
1993; De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1995).' Teisman onderzoekt bijvoorbeeld hoe de besluit
vorming in netwerken verloopt. Hij voert dit onderzoek uit bij zeven infrastructurele projecten 
in de regio Rotterdam. Een conclusie van het onderzoek is, dat de besluitvorming in ronden 
verloopt, waarbij de netwerkparticipanten in latere fasen steeds weer teruggrijpen op beslis
singen die in een eerdere fase zijn genomen (Teisman, 1992). Ook Klijn onderzoekt het 
functioneren van netwerken op lokaal niveau. De centrale vraag in zijn onderzoek luidt hoe 
processen rondom de herstructurering van naoorlogse wijken worden beïnvloed door het 
netwerk waarbinnen deze plaatsvinden. Hij concludeert onder meer dat de deels ongeschreven 
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regels omtrent de interactie in het netwerk tezamen met netwerkmanagement het verloop van 
de processen in het netwerk in grote mate bepalen (Klijn, 1996). 
Ook in de onderwijskundige wetenschappen heeft de netwerkbenadering ingang gevonden. 
Verhoeff heeft onderzocht welke factoren een rol spelen bij de relatie tussen het netwerk en 
het uiteindelijke resultaat van implementatieprocessen. Zij omschrijft een netwerk als een 
geheel van afhankelijkheidsbetrekkingen tussen organisaties die deels competitief en deels 
coöporatief van aard zijn. Zij voegt daaraan toe dat het netwerkbegrip een analytisch construct 
is van intermediaire organisaties dat aspecten realiseert en zichtbaar maakt die niet zijn terug 
te voeren op de kenmerken van de afzonderlijke organisaties of het beleidsprogramma (Ver
hoeff, 1992). De kenmerken van het netwerk die met behulp van dit construct zichtbaar 
worden gemaakt, kunnen in vier groepen worden ingedeeld: de bindingsintensiteit van het 
netwerk, de grensbepaling tussen het particulier initiatief en de overheid, de aanwezige 
dynamiek in het netwerk en de relaties van het netwerk met de lokale substructuur. 
Onder bindingsintensiteit wordt door Verhoeff verstaan, de mate van betrokkenheid onder de 
netwerkdeelnemers op een overkoepelend doel. Daarbij is onder meer van belang de graad 
waarin de deelnemers zich afhankelijk van elkaar achten en de vraag of er alternatieven zijn 
voor deelnemers om het doel op een andere wijze te realiseren. Tevens dient er een concentra
tie van middelen op te treden bij de deelnemers om het doel te bereiken en moet er onderling 
sprake zijn van een bepaalde mate van centrale besluitvorming ten aanzien van het beleid in 
kwestie. 

Daarnaast is de wijze van grensbepaling tussen overheid en netwerkdeelnemers een relevant 
kenmerk. Van belang zijn hier de vragen of en in hoeverre de implementatie onderwerp van 
gesprek is in gescheiden dan wel gezamenlijke overleggremia, of er gescheiden dan wel 
gezamenlijk tot standpunten wordt gekomen en of overheid en netwerk gescheiden dan wel 
gezamenlijk de doelgroep van de nodige informatie voorzien. 
De strategieën die in het netwerk worden gebruikt kunnen uiteenlopen en leiden tot verschil
lende soorten van dynamiek. Deze dynamiek kan in beeld worden gebracht met behulp van de 
strategieën die de netwerkparticipanten hanteren. Onderscheiden worden daarbij de vier 
volgende strategieën: 
- de coöperatieve strategie: de netwerkparticipanten proberen gezamenlijk tot overeen

stemming te komen en een gezamenlijke planning te hante
ren; deze strategie komt met name voor in netwerken met qua 
machtspositie gelijkwaardige participanten 

- de disruptieve strategie: een netwerkparticipant probeert de doelstelling van een ander 
te ondermijnen, door middel van het beïnvloeden van het 
functioneren van de andere participant; deze strategie komt 
voor bij ongelijkwaardige partijen en een fragmentatie van 
hulpbronnen 

- de manipulatieve strategie: de netwerkparticipant probeert de doelstelling van een ander 
te ondermijnen door het beïnvloeden van de omgeving waarin 
de andere participant functioneert; 

- de autoritaire strategie: de dominante netwerkparticipant bepaalt hoe de verhou
dingen tussen de overige participanten worden geregeld. 

De strategie van netwerkdeelnemers kan gericht zijn op coöperatie, maar ook op disruptie van 
de onderlinge relaties. Participanten kunnen hun doeleinden via manipulatie nastreven of 



afdwingen via autoritair gedrag. Gegeven de doelstelling van de participant kan de ene dan 
wel de andere strategie tot het beste resultaat leiden; met de aanduiding van de aard van de 
strategie wordt dan ook geen normatief oordeel gegeven over die strategie als zodanig. De 
strategie die de boventoon voert is mede van invloed op het verloop van de implementatie. 
Ten slotte de relaties op en met het lokaal niveau. Op het niveau waar de implementatie zijn 
daadwerkelijke vorm krijgt, zijn veelal ook netwerkrelaties aanwezig. Deze horizontale 
binding van relaties binnen de lokale substructuur zijn te indiceren met behulp van dezelfde 
drie variabelen als hierboven zijn genoemd (bindingsintensiteit, grensbepaling, dynamiek). 
Daarnaast is het van belang of en in hoeverre er een verband bestaat tussen de implementatie
structuur op sectoraal en die op instellingsniveau. Dit verband wordt door Verhoeff aangeduid 
als de verticale binding. 

Er is ook kritiek geuit op de netwerkbenadering (Pröpper, 1996; 1997). Vergeleken met de top 
down-benadering zou het bij de netwerkbenadering ontbreken aan een helder, theoretisch 
onderbouwd raster van succes- en faalfactoren. Onduidelijk is bovendien nog steeds welke 
factoren een rol spelen in de relatie tussen het netwerk en de uitkomst van het beleid en op 
basis van welke criteria die uitkomst moet worden beoordeeld. Daarnaast heeft de netwerkbe
nadering nog geen eenduidig theoretisch kader opgeleverd op basis waarvan men implementa
tieprocessen kan verklaren en aanbevelingen kan doen. 

4.2.3 Benaderingen gecombineerd 
Zoals gesteld is de netwerkbenadering opgekomen als reactie op de top down-benadering. Het 
belangrijkste verschil tussen beide stromingen is het startpunt van de analyse van waaruit zij 
vertrekken: de centrale actor versus het netwerk van diverse actoren. Maar er zijn meer 
verschillen aan te geven (Klok, 1989). 
In de top down-benadering hecht men ten eerste in beginsel meer waarde aan de idee van een 
maakbare samenleving. De mate van doelgerichtheid staat immers centraal bij de beoordeling 
van het succes of falen van de implementatie. In het netwerkperspectief wordt dit idee juist 
sterk gerelativeerd. In het verlengde van dit verschil wordt ten tweede in de top down-benade
ring verondersteld dat het implementatieproces door de beleidsvoerders te beïnvloeden valt, 
een veronderstelling die wederom in de tweede benadering wordt gerelativeerd. Ten derde 
wordt de beleidsruimte voor de beleidsuitvoerders in de top down-benadering als een mogelij
ke bedreiging gezien voor het realiseren van de beleidsdoelen, terwijl het netwerkperspectief 
ervan uitgaat dat een bepaalde mate van handelingsvrijheid noodzakelijk is om op netwerkni
veau tot de aanpassingsprocessen te komen die de doelgerichtheid dichterbij brengen. In de 
vierde plaats wordt in de eerste benadering een redelijk scherpe - analytische - lijn getrokken 
tussen de fase van beleidsvorming en beleidsuitvoering. Deze scheidslijn wordt in de netwerk
benadering juist bekritiseerd. Ten slotte worden in de top down-benadering onder meer 
contextuele factoren opgevoerd ter verklaring van implementatieprocessen. In de netwerkbe
nadering gebeurt dat niet of nauwelijks, mede omdat in deze stroming het netwerk zelfde 
belangrijkste onafhankelijke variabele vormt. 

Ondanks de verschillen hebben diverse auteurs zich gewaagd aan pogingen tot integratie van 
beide perspectieven (Elmore, 1987; Sabatier, 1986; 1987; Lester e.a., 1987; McLaughlin, 
1987; Simonis, 1987). Lester en anderen stellen op basis van kernvariabelen uit beide stro
mingen een schema voor verklaring op. De implementatie wordt hierbij gezien als resultaat 
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van én top down-variabelen én netwerk-variabelen. Zonder een formeel beleidsvoorstel van 
een centrale beleidactor - zo stellen de auteurs - komt er immers geen beleidsuitvoering tot 
stand. De vorm die deze uitvoering krijgt, is tevens afhankelijk van beslissingen die op 
implementatieniveau door diverse actoren worden genomen, alsook van de eerste reacties van 
de doelgroepleden op het (voorgenomen) beleid. Bij dit alles kunnen de beleidsvoerder én de 
beleidsuitvoerder ook instrumenten inzetten ter (bij)sturing van de implementatie. 
Ook bij andere auteurs treffen we deze combinatie van top down- en netwerkvariabelen aan. 
Daarbij wordt benadrukt dat beide typen variabelen een deel van de noodzakelijke verklaring 
leveren van het verloop van implementatieprocessen. Alleen het top down-perspectief levert 
in de meeste gevallen een te eenzijdig beeld op van de implementatie; datzelfde geldt voor een 
benadering die alleen acht slaat op interactiepatronen tussen netwerkparticipanten. Van de 
Graaf en Hoppe formuleren het aldus: "Wat de gegeven richtlijnen en voorwaarden in ieder 
geval duidelijk maken is dat elk van die invalshoeken waardevol is, maar tegelijkertijd wordt 
duidelijk dat geen van die invalshoeken het alleenrecht kan claimen. Ook een uitstekende 
uitvoeringsorganisatie kan geen beleidsdoelen bewerkstelligen als niet kan worden uitgegaan 
van een helder en consistent beleid. Goede relaties met de doelgroep zijn natuurlijk nooit weg, 
maar van weinig nut voor de beleidsactor als hij zelf niet duidelijk weet te maken waar hij 
heen wil en niet beschikt over een uitvoeringsorganisatie die daaraan vorm kan geven." (Van 
de Graaf & Hoppe, 1996, p. 371). 

Op basis van het voorgaande wordt in het onderhavige onderzoek gekozen voor een combina
tie van elementen uit de top down- en de netwerkbenadering. De top down-benadering biedt 
zoals gesteld door Pröpper een duidelijker theoretisch kader dan de netwerkbenadering 
(Pröpper, 1996; 1997). Binnen de top down-benadering zijn diverse factoren geïdentificeerd 
die mogelijkerwijs van invloed zijn op implementatieprocessen. Deze factoren kunnen naar 
Van de Graaf & Hoppe worden geclusterd in drie categorieën: factoren die samenhangen met 
de kwaliteit van het beleidsdocument oftewel de beleidstheorie, factoren die zijn terug te 
voeren op de inrichting en het functioneren van de uitvoeringsorganisatie, en factoren die 
betrekking hebben op de relaties tussen beleidsbepalers, beleidsuitvoerders en de doelgroep, 
oftewel het netwerk (Van de Graaf & Hoppe, 1996). 
Het onderscheiden van het laatstgenoemde cluster van mogelijke invloedsfactoren maakt het 
mogelijk een relatie te leggen naar inzichten die de netwerkbenadering heeft opgeleverd. 
Waaronder het inzicht dat bepaalde kenmerken van netwerken van invloed kunnen zijn op 
implementatieprocessen, zoals de bindingsintensiteit van het netwerk, de grenzen die tussen 
de overheid en het netwerk in stand worden gehouden, de dynamiek die in het netwerk valt te 
onderkennen en de verticale relaties tussen het netwerk en leden van de doelgroep (Verhoeff, 
1992). Door inbedding van variabelen uit de netwerkbenadering in een raamwerk ontleend 
aan de top down-benadering, wordt een eenduidig theoretisch kader verkregen voor de bestu
dering van implementatieprocessen zonder daarbij voorbij te gaan aan de mogelijke invloed 
van netwerkvariabelen. 

4.3 Nadere onderbouwing van de probleemstelling 

Decentralisatie wordt in de juridische en bestuurkundige literatuur veelal omschreven langs 
één van de twee volgende lijnen. 
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Ten eerste is er de benadering die het decentralisatiebegrip alleen gebruikt binnen de construc
tie van bevoegdheden(-toedeling) die de Grondwet aan de staatsorganen toebedeelt. Decentra
lisatie kan in deze benadering inhouden dat centrale overheidstaken worden overgedragen aan 
lagere publiekrechtelijke lichamen of dat nieuwe overheidstaken aan de lagere publiekrechte
lijke organen worden overgedragen (Vermeulen, 1995). De benadering kan worden aangeduid 
als de zuiver staatsrechtelijke benadering. 
In de tweede benadering trekt het decentralisatiebegrip iets ruimer. Onder decentralisatie kan 
nu tevens worden verstaan de overdracht van overheidstaken en/of-bevoegdheden aan be
stuursorganen die niet tot de ministeriële verantwoordelijkheid behoren, bijvoorbeeld aan 
zelfstandige bestuursorganen. Deze benadering wordt ook wel aangeduid als de juridisch-
bestuurlijke benadering; de benadering geldt sinds het begin van de jaren negentig als basis 
voor standpunten van de regering over decentralisatie.2 

De omschrijving van decentralisatie die in dit onderzoek wordt gehanteerd, sluit dan ook aan 
bij deze juridisch-bestuurlijke benadering. Decentralisatie wordt omschreven als het (doen) 
overlaten of (doen) toekennen van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een hoger 
gezagsorgaan aan een lager gerangschikt gezagsorgaan. Hierbij wordt het lagere orgaan in 
staat gesteld om in een zekere onafhankelijkheid en op grond van een eigen belangenafweging 
eigen beleid te voeren, met inbegrip van overdracht of toekenning van de bijbehorende 
middelen (Akkermans & Mentink, 1986; Karsten, 1990; Smith, 1985; Vermeulen, 1995). 

Vervolgens kunnen twee typen decentralisatie worden onderscheiden: territoriale en functio
nele decentralisatie.3 

Onder functionele decentralisatie wordt verstaan het opdragen van taken aan (tot het openbaar 
bestuur behorende) organisaties die een zodanige zelfstandigheid hebben bij het uitoefenen 
van deze taken dat er geen hierarchische ondergeschiktheid is ten opzichte van de minister. In 
het laatste schuilt overigens het verschil met deconcentratie, waarbij de uitvoering van taken 
om wille van een goede taakvervulling geografisch wordt gespreid of in een afzonderlijke 
deelorganisatie wordt ondergebracht, maar overigens plaatsvindt binnen één organisatorisch 
verband onder één algemene leiding zijnde de minister. 
Bij territoriale decentralisatie worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden overgedra
gen aan een gebiedseenheid of gebiedscorporatie, zoals bijvoorbeeld een gemeente of een 
provincie. Deze bestuursorganen beschikken over onbepaalde, algemene bestuursbevoegdhe
den. Bij functionele decentralisatie is daarentegen sprake van organen die werkzaam zijn op 
een 'bijzonder' terrein van overheidszorg. 
In het onderwijsbeleid wordt de term decentralisatie meestal op één van de twee volgende 
wijzen toegepast. Ten eerste kan decentralisatie in het onderwijsbeleid betrekking hebben op 
de overdracht van taken en bevoegdheden van het ministerie van OC&W aan de gemeenten, 
zijnde de lokale overheid. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de decentralisatie van het 
leerlingenvervoer, de huisvesting en het onderwijsachterstandenbeleid. Ten tweede wordt het 
decentralisatiebegrip ook wel breder gebruikt, in de zin van het toekennen van taken en 
bevoegdheden aan de schoolbesturen onder gelijktijdige terugtreding van de centrale over
heid. Een voorbeeld hiervan is de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming. 
Het decentralisatiebegrip in deze tweede zin sluit overigens niet geheel aan op de omschrij
ving van decentralisatie in de juridisch-bestuurlijke benadering, daar het hier tevens over
dracht van een bevoegdheid aan privaatrechtelijke schoolbesturen betreft. Decentralisatie van 

91 



arbeidsvoorwaardenvorming wordt in dit onderzoek dan ook gezien worden als een verbijzon
derde vorm van decentralisatie zoals opgevat in de juridisch-bestuurlijk benadering. 

Decentralisatieprocessen zijn op te vatten als beleidsmaatregelen die net als andere 
beleidsmaatregelen worden geïmplementeerd en daarna al dan niet uitmonden in bepaalde 
beleidseffecten. Dit betekent dat op decentralisatieprocessen in theorie dezelfde groepen van 
factoren kunnen inwerken als op implementatieprocessen in het algemeen: de variabelengroep 
beleidstheorie, de variabelengroep netwerken, en de variabelengroep uitvoeringsorganisatie. 
Naar het verloop van decentralisatieprocessen en de belangrijkste invloedsfactoren daarbij is 
onderzoek gedaan door Fleurke en anderen (Fleurke, 1995; Fleurke e.a., 1997). In dit onder
zoek is een aantal processen van territoriale decentralisatie bij de overheid onderzocht. 
Hieruit blijkt dat decentralisatieprocessen van elkaar verschillen op vier dimensies. Ten eerste 
zijn er verschillen aan te wijzen in het bestuursniveau waaraan de taak wordt overgedragen. 
Soms vindt decentralisatie plaats naar het niveau van de gemeente, soms naar dat van de 
provincie of de regio. Ten tweede verschilt de reikwijdte van de overgedragen taak. Bij 
bepaalde decentralisatieprocessen wordt een breed pakket aan taken en verantwoordelijkheden 
overgedragen; in andere processen betreft het slechts enkele aspecten van een breder beleids
terrein. Ten derde behoudt de centrale overheid in sommige gevallen van decentralisatie een 
grote mate van invloed; in andere gevallen is deze mate van centrale programmering nage
noeg afwezig. Ten slotte zijn er verschillen in de aard en de omvang van het beleidsinstrumen
tarium dat met de taak wordt overgedragen. 

Uit het onderzoek van Fleurke en anderen (1997) blijkt tevens dat de effecten van decentrali
satie variëren naar de omstandigheden waaronder wordt gedecentraliseerd. Als belangrijkste 
factoren worden geïdentificeerd: 
- de moeilijkheidsgraad van het beleid: de overgedragen taken kunnen verschillen in de mate 

waarin deskundigheid en expertise bij de uitvoering noodzakelijk is; 
- de aard van de beleidsprestaties: het kan bij de decentralisatie gaan om overdracht van 

complexe en eenmalige taken, maar ook om taken met een hoog routinematig karakter; 
tevens zijn er verschillen in richting: sommige taken zijn distributief (verdelend) van aard, 
andere redistributief (herverdelend); 

- de omstredenheid van het beleid: bij decentralisatie van een maatschappelijk omstreden 
beleidsterrein zijn andere effecten te verwachten dan bij een beleidsterrein waarover 
minder discussie plaatsvindt; 

- de machtsverhoudingen in het netwerk: als de overheid op landelijk niveau sterke tegenspe
lers aantreft, zal de decentralisatie tot andere effecten leiden dan wanneer de tegenspelers 
op dat niveau minder macht bezitten, dan wel primair op regionaal of lokaal niveau zijn 
georganiseerd; 

- de aanwezigheid van gedeelde professionele normen bij actoren: professionele normen 
kunnen in de plaats treden van centrale regelgeving; de kans bestaat dat decentralisatie in 
zo'n geval geen effect sorteert; 

- eventuele externe effecten: bestuurlijke instanties van nabij gelegen beleidsterreinen of 
regio's kunnen beslissingen nemen die de decentralisatie beïnvloeden; 

- het financiële klimaat: in een situatie van financiële achteruitgang zullen de effecten van 
decentralisatie anders zijn dan in een situatie van financiële stabiliteit dan wel groei. 
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Decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs is te zien als een 
proces van functionele decentralisatie. De bevoegdheid om te overleggen over secundaire 
arbeidsvoorwaarden wordt formeel overgedragen aan doelcorportaties, in casu de schoolbestu
ren. Deze bevoegdheid wordt na invoering van het beleid toegepast door de schoolbesturen en 
hun organisaties. Hieruit resulteert een bepaalde beleidsprestatie, in de vorm van de CAO op 
het voortgezet onderwijs. De beleidsprestatie werkt vervolgens door op het gedrag van be
leidssubjecten op instellingsniveau en, zo is de veronderstelling, leidt daar tot een bepaald 
beleidseffect. Zo'n beleidseffect zou bijvoorbeeld kunnen zijn, de kwaliteitsverbetering van 
het onderwijs.4 

Het implementatieproces van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het 
voortgezet onderwijs is analytisch in drie fasen onder te verdelen, die ieder voor zich gekop
peld zijn aan een implementatieniveau. 
Ten eerste de invoeringsfase, welke het overleg omvat op landelijk niveau met vakbonden en 
besturenorganisaties, alsook de besprekingen in het parlement. Daarnaast vallen onder deze 
fase ook de voorlichting en informatie van het ministerie van OC&W over de betreffende 
maatregel. In deze fase draait het om de vraag welke afwijkingen er optreden tussen het beleid 
zoals dit wordt vastgesteld in het parlement en het beleid zoals dit feitelijk wordt ingevoerd. 
De invoeringsfase bestrijkt de periode die is gelegen tussen april 1994 en december 1995. 
De toepassingsfase omvat de onderhandelingen op sectoraal niveau tussen de besturenorgani
saties en vakbonden over de collectieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs 
(CAO VO). Hieruit vloeit een beleidsprestatie voort in de vorm van de CAO VO. Tevens valt 
in deze fase de voorlichting en informatie die deze sociale partners over de CAO VO aan de 
scholen geven. Komt het beleid zoals toegepast nog overeen met de oorspronkelijke bedoe
lingen of komen er verschillen aan het licht tussen datgene wat het parlement voor ogen had 
en wat men in de praktijk doet? De toepassingsfase is gelegen tussen april 1994 en mei 1996. 
In de derde plaats de fase van de doorwerking van het beleid. In deze fase staat de doorwer
king van de beleidsprestatie op instellingsniveau centraal: in hoeverre is sprake van onder 
meer vergroting van beleidsruimte op de scholen en van eigen personeelsbeleid? De doorwer
kingsfase omvat de periode vanaf het voorjaar van 1996 tot en met het voorjaar van 1997. 

Tabel 4.1: Overzicht van implementatieniveaus bij de decentralisatie 

Niveau Implementatiefase Omschrijving Periode 

Landelijk niveau Invoeringsfase - overleg tussen OC&W, 
vakbonden en besturenor
ganisaties; 

- parlementaire behandeling; 
- voorlichting en informatie 

april 1994 - december 1995 

Sectoraal niveau Toepassingsfase onderhandelingen tussen 
vakbonden en besturenor
ganisaties over CAO VO 

- totstandkoming CAO VO 
- voorlichting en informatie 

april 1994 - mei 1996 

Instellingsniveau Doorwerkingsfase - hoe gaan scholen om met 
het beleid en de CAO VO? 
Welke factoren zijn hierop 
van invloed? 

mei 1996-mei 1997 
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In tabel 4.1 zijn de implementatiefasen, niveaus en relevante perioden samengevat. 

Op het verloop van de decentralisatie zijn zoals gesteld mogelijkerwijs drie clusters van 
variabelen van invloed: de variabelen met betrekking tot beleidstheorie, de variabelen die de 
relevante netwerken betreffen en de variabelen met betrekking tot de uitvoeringsorganisatie. 
Meer specifiek kan worden gewezen op de factoren die Fleurke en anderen in hun onderzoek 
naar processen van territoriale decentralisatie hebben geïndentificeerd (Fleurke, 1995; Fleurke 
e.a., 1997). Mede omdat het hier echter een proces van functionele decentralisatie betreft, 
wordt ervoor gekozen de groepen van mogelijke invloedsfactoren breder te houden dan de 
specifieke factoren die Fleurke en anderen noemen. Deze keuze wordt tevens ingegeven door 
het feit dat van decentralisatieprocessen in arbeidsverhoudingen nog te weinig bekend is om 
een probleemstelling van andere dan verkennende aard op dit moment te rechtvaardigen. Op 
basis hiervan wordt de volgende probleemstelling voor dit onderzoek geformuleerd: 

Zijn de gehanteerde beleidstheorie, het netwerk en de uitvoeringsorganisatie van 
invloed op de implementatie van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming 
in het voortgezet onderwijs? 

Om de vraag omtrent de invloed van de drie groepen van onafhankelijke variabelen te kunnen 
beantwoorden, is het nodig naast de onafhankelijke variabelen, de afhankelijke variabele te 
benoemen. In de meeste onderzoeken naar implementatie van overheidsbeleid wordt als 
centrale afhankelijke variabele het zogeheten doelgerichtheidscriterium gebruikt: de mate 
waarin het beleid resulteert in verwachte en gewenste beleidseffecten. Praktische redenen 
staan het gebruik van dit criterium in het onderhavige onderzoek in de weg. Om te kunnen 
concluderen of sprake is van beleidseffecten ten gevolge van de decentralisatie zal het onder
zoek zich immers over verscheidene jaren dienen uit te strekken. De voorwaarden waaronder 
dit onderzoek wordt verricht staan een dergelijke tijdspanne niet toe. In dit onderzoek worden 
twee andere centrale afhankelijke variabelen gehanteerd. 
In de eerste plaats zal worden bestudeerd hoe het beleid per fase wordt geïmplementeerd. 
Achtereenvolgens worden in het onderzoek zichtbaar gemaakt: het beleid zoals ingevoerd, het 
beleid zoals toegepast en het beleid zoals dit doorwerkt. In de tweede plaats wordt dit beleid 
zoals geïmplementeerd per fase vergeleken met het beleid zoals vastgesteld; hieruit resulteert 
een verschil dat wordt aangeduid als de mate van congruentie tussen het beleid zoals vastge
steld en zoals geïmplementeerd. Met andere woorden: het verschil dat in de praktijk ontstaat 
tussen de officiële beleidsplannen en datgene wat daarvan daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De 
veronderstelling is dat de variatie die hierin ontstaat, kan worden verklaard door de per 
implementatiefase verschillende invloed van de drie groepen van onafhankelijke variabelen. 

4.4 Variabelen, operationalisatie en deelvragen 

Het onderzoek naar de implementatie van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming 
in het voortgezet onderwijs strekt zich uit over drie niveaus: het landelijke, het sectorale en 
het instellingsniveau. Bij elk niveau hoort een specifieke implementatiefase, te weten de 
invoering, de toepassing en de doorwerking van het beleid. 
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Uit de literatuur is gebleken dat diverse variabelen van invloed kunnen zijn op de implementa
tie van decentrale arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs. Hieruit wordt in 
deze paragraaf een keuze gemaakt. De variabelen die in het onderzoek worden meegenomen 
worden hieronder gedetailleerd beschreven. 

Omdat deze beschrijving redelijk complex kan overkomen, volgt hieronder een toelichting op 
de opzet van de beschrijving: 
- de variabelen worden per implementatiefase in subparagrafen beschreven; dit omdat per 

fase afzonderlijk onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke invloedsfactoren; de titels van 
de subparagrafen zijn genummerd als 4.4.1 tot en met 4.4.3 en cursief gedrukt; 

- in elke subparagraaf worden eerst de onafhankelijke variabelen beschreven; daarna 
volgen de afhankelijke variabelen (vet aangeduid); 

- de onafhankelijke variabelen zijn onderverdeeld in drie clusters: beleidstheorie, netwerk en 
uitvoering (onderstreept); 

- de meeste afhankelijke variabelen die in het onderzoek worden meegenomen vallen onder 
de variabelengroep beleid zoals geïmplementeerd (ingevoerd, toegepast dan wel zoals dit 
doorwerkt); één afhankelijke variabele valt daar niet onder, en wel de mate van congruentie 
tussen het beleid zoals bepaald en zoals geïmplementeerd; 

- de variabelen zelf worden cursief vermeld. 

Aan het einde van dit hoofdstuk zijn de variabelen in overzichten samengevat. De wijze 
waarop de variabelen worden gemeten, komt overigens in de volgende paragraaf over de 
onderzoeksopzet aan de orde. 

4.4.1 Invoeringsfase op landelijk niveau: variabelen en operationalisatie 

Onafhankelijke variabelen 
Voor wat betreft het verloop van de implementatie tijdens de invoeringsfase worden drie 
groepen onafhankelijke variabelen onderscheiden: de gehanteerde beleidstheorie, het netwerk 
zoals dat op landelijk niveau functioneert en de uitvoering van het beleid op landelijk niveau. 

Beleidstheorie 
Zonder een goede beleidstheorie is elk beleid tot mislukken gedoemd. Zo luidt in ieder geval 
de veronderstelling van diverse auteurs (Leeuw, 1984; Hoppe, 1988; Van de Graaf & Hoppe, 
1996; Hoogerwerf & Herweijer, 1998). Hierbij worden zoals gesteld veelal drie criteria 
aangelegd: de beleidstheorie moet correct, bruikbaar en legitiem zijn. 
Onder correctheid wordt verstaan dat de beleidstheorie een juiste weergave moet bevatten van 
de realiteit (Van de Graaf & Hoppe, 1996). Deze onafhankelijke variabele wordt geoperatio
naliseerd door tijdens de invoeringsfase na te gaan hoe het met de precisie, het informatief 
gehalte, de consistentie en de steun door wetenschappelijk onderzoek is gesteld. Met behulp 
van deze vier indicatoren wordt de mate van correctheid van de beleidstheorie tijdens de 
invoeringsfase in beeld gebracht. 
Onder bruikbaarheid wordt begrepen de mate waarin de theorie voor de beleidsuitvoerders 
handvatten bevat om in de praktijk tot handelen over te gaan (Leeuw, 1984). Van de Graaf en 

95 



Hoppe formuleren zes criteria op basis waarvan de bruikbaarheid van de beleidstheorie kan 
worden beoordeeld: 
1) Omvattendheid van verklaringsfactoren: een beleidstheorie is bruikbaarder naarmate zij 

meer factoren omvat die bijdragen aan de verklaring van het probleem in kwestie. 
2) Gerichtheid van probleemreductie: een beleidstheorie is beter bruikbaar naarmate het 

beleidsprobleem preciezer is geformuleerd en preciezer wordt aangegeven wat de bijdrage 
van de verschillende factoren is aan de verklaring van het beleidsprobleem. 

3) Onderscheid tussen manipuleerbare en niet-manipuleerbare factoren: een beleidstheorie is 
bruikbaarder naarmate zij duidelijker onderscheid maakt tussen deze twee typen van 
factoren. 

4) Aanwijzingen: een beleidstheorie is beter naarmate zij preciezer informatie geeft over hoe 
te handelen om een beleidsdoel te realiseren, dat wil zeggen preciezer aanwijzingen geeft 
voor het kiezen van bepaalde middelen bij gegeven doelen. 

5) Volledigheid van beeld van actoren en context: een beleidstheorie is bruikbaarder naarmate 
zij een preciezer beeld verschaft van de actoren die bij de beleidsuitvoering zijn betrokken 
en van de context waarin het beleid wordt uitgevoerd. 

6) Bepaaldheid netto-effect: een beleidstheorie is beter bruikbaar naarmate de beoogde 
effecten van het beleid, tezamen met eventuele neveneffecten, sterker in verband worden 
gebracht met het gevoerde beleid (Van de Graaf & Hoppe, 1996, p. 128). 

De derde variabele betreft de legitimiteit van de beleidstheorie tijdens de invoeringsfase. Dit 
betreft de mate waarin het beleid door de diverse betrokken actoren wordt gesteund, in passie
ve en in actieve zin. Met behulp van twee indicatoren wordt deze legitimiteit in beeld ge
bracht. In de eerste plaats de mate waarin het beleid van de decentralisatie van arbeidsvoor
waardenvorming in het algemeen en de beleidstheorie daarvan in het bijzonder worden 
gesteund door de actoren op landelijk niveau (Hoogerwerf, 1984). Ten tweede wordt bestu
deerd of de betreffende actoren ook op de hoogte zijn van het beleid en de beleidstheorie 
(Glasbergen, 1987). 

Netwerk op landelijk niveau 
Onder een netwerk wordt in dit onderzoek verstaan het geheel van afhankelijkheidsbetrek-
kingen tussen organisaties (Verhoeff, 1992). Over het algemeen wordt ervan uitgegaan dat het 
op een juiste wijze voeren van beleid en het bereiken van de gewenste resultaten mede afhan
kelijk is van de relaties die de centrale beleidsvoerder onderhoudt met andere relevante 
actoren. De veronderstelling is met andere woorden meestal dat de implementatie van beleid 
gebaat is bij een goed functionerend netwerk van actoren. 
In dit onderzoek wordt dit beginsel ondergebracht in drie variabelen, waarbij wordt aangeslo
ten bij het onderzoek van Verhoeff (1992). In de eerste plaats is de bindingsintensiteit van het 
netwerk relevant, zoals dat op landelijk niveau tijdens de invoeringsfase functioneert. Hieron
der wordt verstaan de mate waarin de actoren betrokken zijn bij een overkoepelend doel. Vier 
indicatoren worden hierbij benut: de onderlinge afhankelijkheid, de mogelijkheid tot het 
sluiten van externe coalities, de concentratie van middelen en de centralisatie van besluitvor
ming binnen het netwerk. 
Ten tweede wordt gekeken naar de mate waarin een grens wordt getrokken tussen de centrale 
beleidsactor en de overige netwerkparticipanten (grensbepaling). Indicatoren hierbij zijn: het 
opereren in gezamenlijke dan wel gescheiden overleggremia, het innemen van gezamenlijke 
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dan wel gescheiden standpunten en het onderhouden van een gezamenlijke dan wel geschei
den informatievoorziening. 
In de derde plaats wordt de dynamiek in het landelijk netwerk tijdens de invoeringsfase 
bestudeerd. Deze kan verschillende vormen aannemen, hetgeen tot uitdrukking kan worden 
gebracht via de dominante strategieën die tijdens de invoeringsfase door de netwerkpartici
panten worden gehanteerd. Mogelijke strategieën zijn: coöperatie, disruptie, manipulatie en 
autoritair gedrag. 

Uitvoering op landelijk niveau 
Een goede beleidstheorie en een goed functionerend netwerk zijn waarschijnlijk niet voldoen
de om de implementatie van beleid per definitie tot een succes te maken. Er is immers ook een 
uitvoeringsorganisatie nodig die de feitelijke invoering voor haar rekening neemt. In dit kader 
worden vier variabelen onderscheiden (Glasbergen, 1987; Maarse, 1993; Van de Graaf & 
Hoppe, 1996). 
In de eerste plaats moet de capaciteit van de uitvoeringsorganisatie afdoende zijn, hetgeen in 
dit onderzoek wordt geoperationaliseerd door na te gaan of er voldoende financiële en inhou
delijke capaciteit, organisatorische en andere middelen aanwezig zijn om de implementatie tot 
een succes te maken. Ten tweede moet er voldoende informatie beschikbaar zijn bij degenen 
die de invoering op landelijk niveau handen en voeten moeten geven. Hieronder wordt begre
pen de hoeveelheid en het tijdstip van gepubliceerde informatie, de bekendheid van deze 
informatie bij de uitvoerders op landelijk niveau en de mate waarin deze informatie instructies 
bevat voor degenen die met de invoering zijn belast. In de derde plaats is van belang in 
hoeverre de doeleinden die de uitvoerders zelf nastreven, convergeren met de doeleinden van 
het beleid {convergentie van doeleinden). Daarom zal worden bestudeerd welke doeleinden de 
uitvoerders op landelijk niveau tijdens de invoeringsfase aanhangen en of zij actief meewer
ken aan de invoering van het beleid. Ten vierde is bij de uitvoering de machtsverdeling van 
belang. Vindt de feitelijke invoering van het beleid overeenkomstig de formele machtsverde
ling plaats of volgt men in de praktijk andere lijnen? Bekeken wordt of en in hoeverre de 
feitelijke en formele verdeling van handelingsbevoegdheden tijdens de invoeringsfase met 
elkaar overeenkomen. 

Afhankelijke variabelen 
Als afhankelijke variabelen worden in deze fase onderscheiden de variabelen uit de groep 
'beleid zoals dit wordt ingevoerd' en de congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het 
beleid zoals ingevoerd. 

Beleid zoals ingevoerd 
De eerste afhankelijke variabele betreft de doelen van het beleid zoals bepaald: in welke mate 
keren zij terug tijdens de invoeringsfase? Het gaat hierbij om de doelen: kwaliteitsverhoging 
van het onderwijs, verbetering van de financiële beheersbaarheid van de overheidsbegroting 
en afname van de beleidslast op landelijk niveau. Deze doelen komen overigens nog uitge
breid ter sprake in het volgende hoofdstuk. 
De tweede variabele betreft de middelen van het beleid zoals bepaald. Zijn zij terug te vinden 
tijdens de invoeringsfase? De middelen zijn: het verbeterd functioneren van de schoolorgani
saties, de autonomievergroting, het beginsel van besturen op afstand en het ontwikkelen van 
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een eigen personeelsbeleid door de scholen in het voortgezet onderwijs. Ook deze beleidsmid
delen komen nog aan de orde in hoofdstuk 5. 
De derde variabele in deze groep betreft de planning die wordt aangehouden. Treden er tijdens 
de invoeringsfase noemenswaardige vertragingen op die de implementatie zoals gepland 
onder druk zetten? 

Naast deze drie afhankelijke variabelen wordt nog een vierde gehanteerd. Het betreft de mate 
van congruentie tussen het beleid zoals bepaald en beleid zoals ingevoerd. 
De inhoud van deze variabele wordt bepaald op basis van de drie voorafgaande afhankelijke 
variabelen (doelen, middelen en planning). Eerst wordt, zoals gesteld, voor elk van deze drie 
variabelen en per indicator bestudeerd, in welke mate het beleid zoals bepaald wordt inge
voerd. De mate waarin dit het geval is, wordt vervolgens vergeleken met de mate waarin het 
beleid zoals bepaald in de twee andere fasen wordt geïmplementeerd. Op basis daarvan wordt 
geconcludeerd in hoeverre sprake is van congruentie tussen het beleid zoals ingevoerd en het 
beleid zoals bepaald. 

Tabel 4.2: Variabelen en indicatoren - invoeringsfase 
Variabelengroep Variabele Indicatoren 

Onafhankelijke variabelen: 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

precisie en informatief gehalte, consistentie, steun door onder
zoek 

omvattendheid en mate van probleemreductie, onderscheid 
(niet-) manipuleerbare factoren en bepaaldheid effect, aanwij
zingen, volledig beeld 

herkenning, steun 

Landelijk netwerk Horizontale bin
dingsintensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

betrokkenheid, concentratie van middelen, afhankelijkheidsbe-
wustzijn, externe coalitie-opties, centralisatie besluitvorming 

gescheiden standpuntbepaling, informatievoorziening en over-
leggremia 

coöperatie, disruptie, manipulatie en/of autoritair gedrag 

Landelijke uitvoe
ringsorganisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid informatie, in
structies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 
Afhankelijke variabelen: 

Beleid zoals inge
voerd 

Doelen 

Middelen 

Planning 

kwaliteitsverhoging, beheersing overheidsuitgaven, centrale 
beleidslast 

functioneren schoolorganisatie, autonomievergroting, besturen 
op afstand, eigen personeelsbeleid 

realiseren opstelde tijdschema 

- Congruentie overeenkomst beleid zoals ingevoerd met beleid zoals bepaald 

In tabel 4.2 zijn de onafhankelijke en afhankelijke variabelen zoals hiervoor beschreven 
samengevat. 
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4.4.2 Toepassingsfase op sectoraal niveau: variabelen en operationalisatie 

Onafhankelijke variabelen 
Tijdens de toepassing van het beleid kunnen dezelfde variabelengroepen als tijdens de invoe
ringsfase een rol spelen: de beleidstheorie, het relevante netwerk en de organisatie van de 
uitvoering op sectoraal niveau. Variabelen die spelen op landelijk niveau tijdens de invoe
ringsfase kunnen bovendien een doorwerking hebben in de toepassingsfase. Enkele van die 
factoren worden daarom als aanvullende onafhankelijke variabelen meegenomen in het 
onderzoek naar de toepassing van het beleid. 

Beleidstheorie 
De gehanteerde beleidstheorie in de toepassingsfase wordt met behulp van dezelfde drie 
variabelen als in de invoeringsfase in beeld gebracht: correctheid, bruikbaarheid en legitimi
teit van de beleidstheorie. Ook de daarbij te hanteren indicatoren zijn identiek. 

Uitvoering op landelijk niveau 
Het is denkbaar dat de uitvoeringsorganisatie op landelijk niveau sporen nalaat tijdens de 
toepassing van het beleid. Bijvoorbeeld een gebrek aan financiële middelen om het beleid 
adequaat in te voeren, of een scheve verdeling van handelingsbevoegdheden. Dergelijke zaken 
kunnen doorwerken tijdens de toepassing van het beleid op sectoraal niveau. Bestudeerd 
wordt derhalve of de vier genoemde variabelen (capaciteit, informatie, convergentie van 
doeleinden en machtsverdeling) optreden tijdens de toepassingsfase: ondervinden de sectorale 
uitvoerders bij de toepassing van het beleid hinder of juist stimulans van de wijze waarop de 
uitvoering van het beleid op landelijk niveau tijdens de invoeringsfase was georganiseerd? 
Daarbij worden dezelfde indicatoren voor deze variabelen gehanteerd zoals hierboven be
schreven. 

Netwerk op sectoraal niveau 
Net als op het landelijke niveau is tijdens de toepassing van het beleid op sectoraal niveau een 
netwerk aanwijsbaar van centrale en overige actoren. De wijze waarop ook dit netwerk 
functioneert is van belang bij de implementatie van de decentralisatie van arbeidsvoorwaar
denvorming in het voortgezet onderwijs. Van het netwerk worden dan ook in beeld gebracht, 
de bindingsintensiteit, de grensbepaling en de in het netwerk aanwezige dynamiek. Hierbij 
worden dezelfde indicatoren gehanteerd zoals hiervoor beschreven. 
De bindingsintensiteit betreft daarbij in de eerste plaats de horizontale binding, dat wil zeggen 
tussen de netwerkparticipanten onderling. In aanvulling daarop wordt tijdens de toepassings
fase een extra variabele onderscheiden, te weten de verticale bindingsintensiteit. Deze varia
bele wordt geïndiceerd door de mate van contact tussen het sectorale en het landelijke net
werk. 

Uitvoering op sectoraal niveau 
Ook op sectoraal niveau zal men het beleid toepassen opdat een beleidsprestatie tot stand 
komt. Daarvoor is wederom een adequate uitvoeringsorganisatie noodzakelijk. Om te bepalen 
of en in hoeverre daarvan inderdaad sprake is, worden dezelfde variabelen en indicatoren als 
in de invoeringsfase gehanteerd, maar nu ten aanzien van de uitvoering van het beleid op 
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sectoraal niveau. Met andere woorden: capaciteit, informatie, convergentie van doeleinden en 
machtsverdeling bij de uitvoering van het beleid op sectoraal niveau worden in beeld ge
bracht. 

Afhankelijke variabelen 
Als afhankelijke variabelen zijn tijdens de toepassingsfase relevant de mate waarin de doelen 
en middelen van het beleid zoals bepaald tijdens de toepassing aan het licht treden en de mate 
waarin de beoogde planning wordt verwezenlijkt. Deze variabelen zijn ondergebracht in de 
variabelengroep beleid zoals toegepast. Tevens is relevant de mate van congruentie tussen het 
beleid zoals bepaald en het beleid zoals dit wordt toegepast. 

Tabel 4.3: Variabelen en indicatoren - toepassingsfase 
Variabelengroep | Variabele | Indicatoren 

Onafhankelijke variabelen: 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

precisie en informatief gehalte, consistentie, steun door onder
zoek 

omvattendheid en mate van probleemreductie, onderscheid 
(niet-) manipuleerbare factoren en bepaaldheid effect, aanwij
zingen, volledig beeld 

herkenning, steun 

Landelijke uitvoe
ringsorganisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid informatie, in
structies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 
Sectoraal netwerk Horizontale bin

dingsintensiteit 

Verticale 
bindingsintensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

betrokkenheid, concentratie van middelen, afhankelijkheidsbe-
wustzijn, externe coalitie-opties, centralisatie besluitvorming 

contact met het landelijk netwerk, sterkte van sectoraal net
werk t.o.v. landelijk netwerk 

gescheiden standpuntbepaling, informatievoorziening en over-
leggremia 

coöperatie, disruptie, manipulatie en/of autoritair gedrag 

Uitvoeringsorganisa
tie sectoraal niveau 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid informatie, in
structies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 
Afhankelijke variabelen: 

Beleid zoals toege
past 

Doelen 

Middelen 

Planning 

kwaliteitsverhoging, beheersing overheidsuitgaven, centrale 
beleidslast 

functioneren schoolorganisatie, autonomievergroting, besturen 
op afstand, eigen personeelsbeleid 

realiseren opgestelde tijdschema 

- Congruentie overeenkomst beleid zoals toegepast met beleid zoals bepaald 
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Beleid zoals toegepast 
In de eerste plaats gaat het erom in welke mate de doelen van het beleid zoals bepaald terug te 
vinden zijn in de toepassing van het beleid. Het gaat hier om de doelen: de kwaliteitsverho
ging, de betere beheersing van overheidsuitgaven en de vermindering van de centrale beleids-
last. In de tweede plaats kan de vraag worden gesteld naar de middelen uit het beleid zoals 
bepaald: het verbeterd functioneren van de school, de autonomievergroting, het beginsel van 
besturen op afstand en het eigen personeelsbeleid. Keren deze terug tijdens de toepassing van 
het beleid? In de derde plaats is relevant in welke mate at planning van het beleid zoals 
bepaald wordt verwezenlijkt in deze fase. 
Vervolgens wordt op basis van een vergelijking op deze drie variabelen de mate van congru
entie vastgesteld tussen het beleid zoals bepaald en zoals dit wordt toegepast. 

In tabel 4.3 is een overzicht opgenomen van de onafhankelijke en afhankelijke variabelen met 
betrekking tot de toepassingsfase. 

4.4.3 Doorwerkingsfase op instellingsniveau: variabelen en operationalisatie 

Onafhankelijke variabelen 
Wederom zijn tijdens deze implementatiefase drie groepen van onafhankelijke variabelen 
aanwijsbaar: de gehanteerde beleidstheorie, de organisatie van de uitvoering en het relevante 
netwerk. 

Beleidstheorie 
Tijdens de fase van de doorwerking van het beleid wordt nagegaan hoe het is gesteld met de 
mate van correctheid, bruikbaarheid en legitimiteit van de gehanteerde beleidstheorie. Deze 
variabelen worden op dezelfde wijze geïndiceerd zoals is beschreven bij de invoeringsfase. 

Uitvoering op landelijk en sectoraal niveau 
De verwachting is dat van de uitvoeringsorganisatie op landelijk respectievelijk sectoraal 
niveau tijdens de invoerings- respectievelijk toepassingsfase enige belemmerende dan wel 
bespoedigende werking kan uitgaan op de doorwerking van het beleid. Dit zal worden onder
zocht door na te gaan of de desbetreffende variabelen en indicatoren zijn terug te vinden 
tijdens de doorwerkingsfase: ondervinden de actoren op instellingsniveau tijdens de doorwer
king van het beleid hinder dan wel stimulans van de uitvoeringsorganisatie tijdens eerdere 
implementatiefasen? Hierbij zijn dezelfde variabelen met betrekking tot de uitvoering aan de 
orde zoals hiervoor omschreven: capaciteit, informatie, convergentie van doeleinden en 
machtsverdeling. 

Netwerk op instellingsniveau 
De verwachting is dat het netwerk van actoren zoals dat op instellingsniveau functioneert, van 
invloed is op de wijze waarop het beleid doorwerkt. Bestudeerd zal daarom worden hoe het 
netwerk ter plaatse valt te karakteriseren. Dit gebeurt met behulp van dezelfde variabelen 
zoals hiervoor omschreven: de horizontale bindingsintensiteit, de mate van grensbepaling 
tussen de actoren en de dynamiek die in het netwerk valt te onderkennen. In het verlengde 
hiervan wordt tevens een verticale bindingsintensiteit onderscheiden: de contacten die er 
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bestaan tussen het netwerk op instellingsniveau en dat op sectoraal respectievelijk landelijk 
niveau. 

Uitvoering op instellingsniveau: beleid 
Bij de analyse van de uitvoering van het beleid op instellingsniveau wordt een tweedeling 
gemaakt. Allereerst wordt een aantal variabelen onderscheiden dat betrekking heeft op de 
uitvoering van het beleid op instellingsniveau als zodanig. Hierbij gaat het om de vraag of en 
hoe de school het beleid oppakt en invoert in de organisatie en welke belemmeringen dan wel 
stimulansen men hierbij tegenkomt. Net zoals op landelijk en sectoraal niveau kunnen immers 
op instellingsniveau de variabelen capaciteit, informatie, convergentie van doeleinden en de 
aanwezige machtsverdeling bij de uitvoering van het beleid een rol spelen. Deze onafhankelij
ke variabelen worden geïndiceerd met behulp van de indicatoren die reeds eerder zijn uiteen
gezet. 

Uitvoering op instellingsniveau: organisatie 
In paragraaf 3.4 is aan de orde geweest dat onderwijsbeleid en organisatieverandering met 
elkaar kunnen samenhangen. Beargumenteerd is dat effectief functionerende organisaties 
waarschijnlijk minder problemen kennen bij de implementatie van onderwijsveranderingen 
dan ineffectief functionerende organisaties. Gesteld is tevens dat op de implementatie van 
onderwij sveranderingen een aantal contingente factoren van invloed kan zijn. Daarbij is onder 
meer gewezen op de mogelijke invloed van interveniërend overheidsbeleid, van de bemoeie
nis van externe actoren, van de concurrentie- en marktpositie van de school en van de schaal
grootte. Op het instellingsniveau dient dan ook in aanvulling op de variabelen die de vraag 
betreffen hoe de organisatie omgaat met de uitvoering van het beleid, aandacht te worden 
besteed aan de mogelijke invloed van specifieke schoolorganisatorische variabelen. 

Ten eerste moet worden bestudeerd in welke omgeving de schoolorganisatie zich bevindt. 
Deze kan immers de organisatie beïnvloeden, hetgeen van belang is bij de vraag of en in 
welke vorm het beleid doorwerking vindt op instellingsniveau. In dit kader wordt dan ook 
bestudeerd welke externe factoren van invloed zijn op de schoolorganisatie, waarbij vier 
factoren worden onderscheiden: interveniërend beleid, interveniërende actoren, marktpositie 
van de school en concurrentieverhoudingen in de nabije omgeving. 
Ten tweede wordt in kaart gebracht wat de schaalgrootte is van de schoolorganisatie in 
kwestie. Van belang zijn hierbij de bestuurlijke omvang van het desbetreffende schoolbestuur, 
het leerlingenaantal en de schoolsamenstelling. Deze schaalfactoren zijn door het panel 
aangedragen als mogelijk relevante variabelen (zie hierna). 
In de derde plaats dient de structuur van de schoolorganisatie in beeld te worden gebracht. De 
inrichting van de school in termen van posities, functies en bevoegdheden kan immers van 
belang zijn bij de doorwerking van het beleid. De structuur van de organisatie wordt allereerst 
in beeld gebracht met behulp van de organisatietypologie van Mintzberg, die ervan uitgaat dat 
de meeste scholen zijn te typeren als een professionele bureaucratie (Mintzberg, 1983). Op dit 
standaardbeeld zijn echter nuanceringen mogelijk: een professionele bureaucratie kan meer of 
minder trekken vertonen van een eenvoudige bureaucratie, een divisievorm of zelfs van een 
adhocratie. Daarnaast wordt met behulp van de structuurparameters van Ax beschreven welke 
veranderingen in de structuur van de schoolorganisatie optreedt (Ax, 1993). De parameters 
betreffen achtereenvolgens centralisatie, toenemende complexiteit van de configuratie, forma-
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lisatie, standaardisatie, specialisatie en toenemende afhankelijkheid van organisatieonder
delen. 
De cultuur van de schoolorganisatie is evenzeer van belang bij de doorwerking van de decen
tralisatie. Om deze variabele te bestuderen wordt aangesloten bij de indeling van organisa
tieculturen van Koene (1996). Zoals in paragraaf 3.4 van dit proefschrift is uiteengezet, deelt 
hij organisatieculturen in op twee dimensies, te weten de dimensie van taakgerichte versus 
persoonsgerichte culturen en open versus gesloten culturen. Uit zijn onderzoek blijkt namelijk 
dat dit de enige twee dimensies zijn waarop culturen van organisaties binnen één bedrijfstak 
van elkaar afwijken. 
In het vorige hoofdstuk is aan de orde geweest dat de mate waarin een organisatie effectief 
functioneert van invloed kan zijn op de implementatie van onderwij sveranderingen (Lammers 
e.a., 1997; Van Wieringen, 1995; Majoor e.a., 1996). Bestudeerd wordt daarom hoe de 
instellingen in de doorwerkingsfase zijn te karakteriseren op de vier effectiviteitsdomeinen: 
adaptie, binding, coördinatie en doelgerichtheid (ABCD). Met behulp van deze indeling wordt 
een samenvattend beeld verkregen van een aantal structuur- en cultuurvariabelen. Tevens 
wordt inzicht verkregen in de mate waarin de organisatie in staat is zich aan te passen aan 
omgevingsveranderingen en de mate van doelbereiking daarbij veilig te stellen. 

Afhankelijke variabelen 
De afhankelijke variabelen betreffen de variabelen uit de groep 'beleid zoals dit doorwerkt' en 
de mate van congruentie tussen dit beleid en het beleid zoals bepaald. 

Beleid zoals dit doorwerkt 
De veronderstelling is dat de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortge
zet onderwijs met name zichtbaar wordt in het personeelsbeleid van de scholen. In hoofdstuk 
5 wordt aangetoond dat de officiële beleidstheorie onder meer gebaseerd is op deze veronder
stelling. De beleidstheorie gaat ervan uit dat de decentralisatie nieuwe vormen van personeels
beleid in de scholen doet ontstaan. 
Om de ontwikkeling van personeelsbeleid in de scholen te bestuderen, wordt in dit proef
schrift aangesloten bij het begrippenkader van Noomen (1992). Hierin wordt personeelsbeleid 
opgevat als het geheel van beslissingen en maatregelen ten aanzien van de aansturing en het 
beheer van de personele factor in organisaties. Noomen hanteert een indeling van personeels
beleid naar procesvolgorde. De beslissingen en maatregelen worden gerangschikt op grond 
van een logische opeenvolging van activiteiten: werving, selectie, introductie, begeleiding, 
enzovoorts. Zo kunnen drie categorieën van beslissingen en maatregelen worden aangewezen: 
personeelsbehoefte, personeelsvoorziening, personeelsbeheer en overleg en medezeggen
schap. Binnen de eerste drie groepen zijn diverse instrumenten aan te wijzen. Het beleid ten 
aanzien van de personeelsbehoefte omvat functievorming en personeelsplanning. Werving en 
selectie, en het beleid bij introductie van nieuwe werknemers, vallen onder de personeelsvoor
ziening. Onder personeelsbeheer vallen de instrumenten: arbeidsvoorwaarden, functiewaarde
ring, personeelsbeoordeling, opleiding en loopbaanontwikkeling. 

Het personeelsbeleid dat op basis van deze indeling in de scholen wordt aangetroffen, kan 
vervolgens naar Kluytmans worden gekarakteriseerd als overwegend strategisch dan wel 
tactisch-operationeel van aard (Kluytmans, 1993). Bij een personeelsbeleid met sterk strategi
sche elementen staat de vraag centraal welke resultaten op het personeelsterrein op lange 

103 



termijn bereikt moeten worden in relatie tot de gewenste resultaten van de organisatie op 
langere termijn. Het personeelsbeleid wordt in dat geval met andere woorden bepaald door 
doelstellingen die de organisatie zich op langere termijn stelt. Hierbij spelen vraagstukken als 
de aanpassing van de organisatie aan omgevingsveranderingen een rol. Het strategisch perso
neelsbeleid heeft dan ook gedeeltelijk een externe oriëntatie. 

Tabel 4.4: Variabelen en indicatoren - doorwerkingsfase 
Variabelengroep | Variabele | Indicatoren 
Onafhankelijke variabelen: 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

precisie/informatief gehalte, consistentie, steun van onderzoek 

omvattendheid en mate van probleemreductie, onderscheid 
(niet-) manipuleerbare factoren en bepaaldheid effect, aanwij
zingen, volledig beeld 

herkenning, steun 

Landelijke en secto
rale uitvoeringsorga
nisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid informatie, in
structies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 
Netwerk instellings
niveau 

Horizontale bin
dingsintensiteit 

Verticale 
bindingsintensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

betrokkenheid, concentratie van middelen, afhankelijkheidsbe-
wustzijn, externe coalitie-opties, centralisatie besluitvorming 

contact met het landelijk en sectorale netwerk 

gescheiden standpunten, info-voorziening en overleggremia 

coöperatie, disruptie, manipulatie en/of autoritair gedrag 

Uitvoering op instel
lingsniveau: beleid 

Uitvoering instel
lingsniveau: organi
satie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functio
neren 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid, instructies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 

interveniërend beleid, interveniërende actoren, marktpositie, 
concurrentieverhoudingen 

bestuurlijke omvang, leerlingenaantal, schoolsamenstelling 

professionele bureaucratie: tendensen richting andere organisa
tievorm, verandering van structuurparameters 

taakgerichtheid vs. persoonsgerichtheid; open vs. gesloten 

adaptie, binding, coördinatie, doelgerichtheid 

Afhankelijke variabelen: 

Beleid zoals dit 
doorwerkt 

Personeelsbeleid 

Doelen 

Middelen 

Planning 

personeelsbehoefte, personeelsvoorziening, personeelsbeheer, 
overleg en medezeggenschap; strategisch dan wel tactisch-
operationeel 

kwaliteitsverhoging, beheersing overheidsuitgaven, centrale 
beleidslast 

functioneren schoolorganisatie, autonomievergroting, besturen 
op afstand, eigen personeelsbeleid 

realiseren opgestelde tijdschema 

- Congruentie overeenkomst beleid zoals dit doorwerkt met beleid zoals be
paald 
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Bij personeelsbeleid met een overwegend tactisch-operationeel karakter treffen we de oriënta
tie op de doelstellingen van de organisatie op langere termijn niet aan. In dit type personeels
beleid ligt het accent op het bepalen van de juiste inzet van (schaarse) middelen bij gegeven 
doelstellingen en het uitvoeren van de eenmaal gemaakte keuzen. Dit personeelsbeleid ken
merkt zich overwegend door 'klassieke' P&O-elementen als het voeren van sollicitatiege
sprekken, het inhuren van uitzendkrachten, het invoeren en handhaven van een vacaturestop, 
enzovoorts. De oriëntatie van het personeelsbeleid is intern gericht en het perspectief reikt 
meestal niet verder dan de middellange termijn. 
Op basis van een beschrijving van het personeelsbeleid van de scholen in termen van het 
begrippenkader van Noomen wordt - mede door middel van onderlinge vergelijking van de 
gevallen - bepaald of een school een overwegend strategisch dan wel tactisch-operationeel 
personeelsbeleid kent. 

Het beleid zoals dit doorwerkt wordt daarnaast geïnventariseerd met behulp van de drie 
variabelen doelen, middelen en planning die reeds eerder in deze paragraaf aan de orde zijn 
geweest. Op basis van deze inventarisatie ontstaat een beeld van de wijze waarop de decentra
lisatie van arbeidsvoorwaardenvorming feitelijk doorwerkt in de scholen voor voortgezet 
onderwijs. Hierbij komt overigens bij de variabele 'middelen' wederom het eigen personeels
beleid van de school ter sprake. De invalshoek wordt dan echter niet gevormd door de feitelij
ke inhoud van het personeelsbeleid dat de school voert, zoals eerder wel het geval is en zoals 
hiervoor is uiteengezet. Centraal staat dan de vraag in hoeverre het officiële beleidsmiddel van 
het tot ontwikkeling brengen van een eigen personeelsbeleid op de scholen doorwerkt in de 
schoolorganisatie. 
De vergelijking van de drie variabelen van het beleid zoals dit doorwerkt met het beleid zoals 
bepaald resulteert uiteindelijk in de mate van congruentie van het beleid tijdens de doorwer
kingsfase. 

De onafhankelijke en afhankelijke variabelen met betrekking tot de doorwerkingsfase zijn 
samengevat in tabel 4.4. 

4.4.4 Deelvragen en verwachtingen 
Op basis van de probleemstelling en de hierboven aangewezen afhankelijke en onafhankelijke 
variabelen kunnen de volgende deelvragen voor het onderzoek worden geformuleerd: 

Ten aanzien van de invoeringsfase op landelijk niveau: 
1) Wat zijn de kenmerken van de gehanteerde beleidstheorie tijdens deze fase? 
2) Hoe valt het landelijk netwerk tijdens de invoeringsfase te karakteriseren? 
3) Wat zijn in de invoeringsfase de kenmerken van de uitvoeringorganisatie op landelijk 

niveau? 
4) Welke kenmerken van de gehanteerde beleidstheorie, kenmerken van het landelijk 

netwerk en van de uitvoering op landelijk niveau, zijn van invloed op de mate van 
congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals ingevoerd? 

Ten aanzien van de toepassingsfase op sectoraal niveau: 
5) Wat zijn de kenmerken van de gehanteerde beleidstheorie tijdens deze fase? 
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6) In welke mate is er sprake van verticale binding tussen het sectorale en landelijke 
netwerk? 

7) Hoe valt het sectorale netwerk tijdens de toepassingsfase te karakteriseren? 
8) Wat zijn in deze fase de kenmerken van de uitvoeringsorganisatie op sectoraal niveau 

en op landelijk niveau? 
9) Welke kenmerken van de gehanteerde beleidstheorie, het sectorale netwerk en de 

uitvoeringsorganisatie op sectoraal en landelijk niveau beïnvloeden de mate van 
congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals toegepast? 

Ten aanzien van de doorwerkingsfase op instellingsniveau: 
10) Wat zijn de kenmerken van de gehanteerde beleidstheorie tijdens deze fase? 
11) In welke mate is er sprake van verticale binding tussen het netwerk op instellingsni

veau enerzijds en het sectorale en landelijke netwerk anderzijds? 
12) Hoe valt het netwerk op instellingsniveau tijdens de doorwerkingsfase te karakterise

ren? 
13) Wat zijn in deze fase de kenmerken van de uitvoeringsorganisatie op instellings-, 

sectoraal en landelijk niveau? 
14) Welke kenmerken van de gehanteerde beleidstheorie, kenmerken van het netwerk op 

instellingsniveau en kenmerken van de uitvoeringsorganisatie op instellings-, secto
raal en landelijk niveau beïnvloeden de mate van congruentie tussen het beleid zoals 
bepaald en het beleid zoals dit doorwerkt? 

In figuur 4.2 is een schematische weergave gegeven van de probleemstelling, de variabelen en 
de deelvragen. De deelvragen 'zijn in het schema met het desbetreffende nummer aangeduid. 

Overigens blijven zoals uit het voorgaande en het schema valt af te leiden, de meeste kruise
lingse verbanden tussen de te onderscheiden variabelen buiten beschouwing. De reden hiervan 
is dat het in beschouwing nemen van alle mogelijke relaties zou leiden tot een zeer gecompli
ceerd en minder overzichtelijk onderzoek. Die onoverzichtelijkheid zou kunnen worden 
verminderd door het maken van een theoretisch onderbouwde selectie van bepaalde kruise
lingse verbanden. De stand van het huidige onderzoek naar decentralisatie van arbeidsvoor
waardenvorming in het onderwijs laten zo'n selectie echter nog niet toe. Dit leidt ertoe dat 
enkel de meest voor de hand liggende relaties binnen elke implementatiefase worden meege
nomen en dat kruiselingse verbanden vooralsnog niet worden meegenomen. 

Over de onderzoeksresultaten kunnen op basis van de literatuur bepaalde verwachtingen 
worden geformuleerd. Deze verwachtingen zouden de status van 'hypothese' kunnen meekrij
gen, ware het niet dat het onderhavige onderzoek verkennend en inductief van karakter is en 
geen toetsend karakter heeft. In situaties en processen waarover nog relatief weinig bekend is, 
zoals decentralisatie van arbeidsvoorwaarden, is exploratie immers geboden boven een meer 
toetsende benadering. Van het laatste is sprake als "er een in andere situaties getoetste en 
vooralsnog niet onjuist gebleken theorie voorhanden is, alsmede enige kennis over de te 
onderzoeken situatie" (Swanborn, 1987, p. 154). De hieronderstaande verwachtingen zijn 
derhalve niet meer dan die term aangeeft. Het onderzoek draagt geen hypothesetoetsend 
karakter. 

106 



O) 

c 

5 
i~ 
o 
o 
Q 

O) 
c 

'35 
</) 
(0 
O. 
0) 

o 

0) 

« 
e 
a> 
E 
œ 
a 
E 
'ö> 
ra 
ra 
o 
N 

o 
.o 
c 

re 
re "u 
Q. >-
« a> 

•9 S 
o E 
N » 
•Ô Q. 
» E 
a a> 
-o ra 
a> e« 

cn 

o 
> 
c 

i? 
ri 
O 0) 

o m 

0) 

t - O 
(1) CU 

0) (/> F " O 

r o 
o 

*: 

2 ^ o « 
o 5 

i _ 3 

ra > •̂  aj 
.Li 

w i_ 

o 

/• 
r o 
0) 0) 
y 

(i) UÎ 

F •a r CU 
a> 

^ 
V 

j D 

^ 

s*a (0 CD 
_ 1 

S ) 

> m r 
c 

3 _ra 

E 



Beleidstheorie 
Naar aanleiding van zijn onderzoek naar decentralisatieprocessen in het openbaar bestuur doet 
Fleurke diverse uitspraken die wijzen op het belang van een goede beleidstheorie bij de 
implementatie van dergelijke processen (Fleurke, 1995; Fleurke e.a., 1997). Onder meer wordt 
gewezen op het verband tussen de mate waarin de overgedragen taken specialistische kennis 
vereisen en de uiteindelijke opbrengst van de decentralisatie in termen van efficiëntie. De 
verwachting wordt uitgesproken dat naarmate de uitvoering van de taken meer specialisatie 
vereist, de efficiëntiewinst die decentralisatie oplevert, daalt. Hier kan echter aan worden 
toegevoegd dat dit effect wellicht niet of nauwelijks optreedt naarmate de gehanteerde be
leidstheorie bruikbaarder is voor de beleidsuitvoerders. Met bijvoorbeeld aanwijzingen over 
hoe te handelen zou men een deel van de (nog) ontbrekende specialistische kennis kunnen 
opvangen. Vertaald naar de context van beleidstheorieën betekent dit dat naarmate de gehan
teerde beleidstheorie bruikbaarder is, de congruentie tussen het beleid zoals bepaald en zoals 
geïmplementeerd groter zal zijn. 

Fleurke wijst er ook op dat van belang is of de decentralisatie plaatsvindt op een beleidsterrein 
dat omstreden is of niet. Naarmate het beleid meer omstreden is, neemt het risico toe dat de 
decentralisatie afdwaalt van de oorspronkelijke doelstellingen (doelverschuiving) of dat het 
proces een ander beleid gaat doorkruisen. In termen van de beleidstheorie betekent dit dat 
naarmate de legitimiteit van het beleid daalt, de kans toeneemt op discongruentie tussen het 
beleid zoals bepaald en het beleid zoals geïmplementeerd. 
Voor wat betreft de correctheid van de beleidstheorie kan worden aangesloten bij Van de 
Graaf en Hoppe (1996). Zij stellen dat de beleidstheorie een indicatie geeft van de kennis die 
bij de beleidsactor aanwezig is over het beleidsveld. In de beleidstheorie worden de relaties 
zichtbaar die de actor aanbrengt tussen de kenniselementen waarop hij zijn beleid op baseert. 
In het verlengde hiervan zou het verstandig zijn als de gehanteerde beleidstheorie een correcte 
weergave bevat van feiten en meningen. Zo niet, dan bestaat de kans dat de veronderstellingen 
waarop een beleid berust niet houdbaar zijn, en dat het beleid niet doeltreffend en niet doelma
tig uitpakt (Hoogerwerf & Herweijer, 1998). 
Op basis hiervan kan de volgende verwachting worden geformuleerd over de gehanteerde 
beleidstheorie en de mate van congruentie tussen het beleid zoals bepaald en zoals geïmple
menteerd. 

Verwachting 1. Bij de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming gaat een beleids
theorie met een hoge mate van bruikbaarheid, correctheid en legitimiteit 
samen met een hoge mate van congruentie tussen het beleid zoals be
paald en het beleid zoals geïmplementeerd. 

Netwerken 
Fleurke en anderen voeren in hun onderzoek naar decentralisatie in het openbaar bestuur de 
machtsverhoudingen in het netwerk op, als factor die van invloed kan zijn op bestuurskwali
teit als beoogd effect van decentralisatie (Fleurke, 1995; Fleurke e.a., 1997). Meer specifiek 
betreft het in hun onderzoek de mate van tegenspel die actoren bieden op landelijk dan wel op 
regionaal of lokaal niveau. Onder bestuurskwaliteit wordt onder andere verstaan, de verbete
ring van de integraliteit van besluitvorming op decentraal niveau. 
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de beoogde verbetering van integraliteit van besluit
vorming op decentraal niveau onder druk komt te staan, indien de regionale of lokale overhe-

108 



den met inadequate bevoegdheden worden bekleed ten opzichte van maatschappelijke instel
lingen die op het betreffende beleidsterrein actief zijn. Tegenspel bieden aan dergelijke 
netwerkparticipanten, zonder dat men beschikt over voldoende eigen machtsbases en beleids
instrumenten, is moeilijk. Zeker als de decentralisatie ook nog gepaard gaat met een herverde
ling van schaarse middelen. In een dergelijke situatie kan de druk van netwerkparticipanten 
ertoe leiden dat de - wel beoogde - integraliteit van belangenafweging niet van de grond komt. 
Eerder is reeds gesteld dat in dit onderzoek wordt gekozen voor het meenemen een zo breed 
mogelijk spectrum van invloedsfactoren, onder andere omdat van decentralisatieprocessen in 
arbeidsverhoudingen nog erg weinig bekend is. Daarom is in het voorgaande het netwerkbe
grip op basis van het werk van Verhoeff ruimer geoperationaliseerd dan in het werk van 
Fleurke en anderen (Verhoeff, 1992). Niet alleen de factor 'het bieden van tegenspel' wordt in 
het onderhavige onderzoek meegenomen onder de noemer van dynamiek in het netwerk; ook 
worden de bindingsintensiteit en de mate van grensbepaling bestudeerd. Dit verschil in 
operationalisatie van de onafhankelijke netwerkvariabele staat een directe vertaling van het 
onderzoeksresultaat van Fleurke en anderen in een verwachting in dit onderzoek in de weg. 

De verwachting omtrent de netwerkvariabelen wordt in plaats daarvan gebaseerd op de 
algemene notie dat implementatie van beleid gebaat is bij een goed functionerend netwerk. 
Deze algemene notie treffen we bijvoorbeeld aan in uitspraken van bewindslieden in de media 
dat alvorens tot een beleidsmaatregel kan worden besloten, eerst moet worden gezorgd voor 
draagvlak of 'commitment' in het betreffende beleidsveld. Ook in de beleidswetenschap 
komen we deze notie tegen. Bijvoorbeeld bij Klijn, die stelt dat netwerken veelal ontstaan en 
voortbestaan omdat "actoren beleidsprocessen niet bevredigend kunnen afronden zonder een 
beroep te doen op andere actoren" (1993, p. 231). Van de Graaf en Hoppe stellen in lijn met 
dit citaat, dat "beleidsdoelen uiteindelijk alleen gerealiseerd kunnen worden indien ze niet 
alleen de instemming hebben van het overgrote deel van de samenleving, maar groepen en 
individuen in die samenleving er ook het belang van inzien."(1996, p. 370). 
Op basis van deze algemene notie kan worden verwacht dat een sterk netwerk leidt tot een 
succesvolle beleidsimplementatie. Om enige variatie aan te brengen in de richting waarin de 
verwachtingen over de onderzoeksresultaten worden geformuleerd, kiezen we ervoor deze 
verwachting om te keren. Zij luidt derhalve: 

Verwachting 2. In het geval van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming zal 
bij een sterk netwerk dat gekarakteriseerd wordt door een hoge bindings
intensiteit, een lage mate van grensbepaling en een coöperatieve dyna
miek, de congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals 
geïmplementeerd laag zijn. 

Uitvoeringsorganisatie 
Uit het werk van Maarse valt af te leiden dat een implementatieproces moeizamer verloopt 
indien de organisatie van de uitvoering lacunes vertoont (Maarse, 1993). Dit betekent dat de 
uitvoerders over voldoende capaciteit en informatie moeten beschikken, dat hun doeleinden 
niet of nauwelijks afwijken van de doelstellingen van de beleidsvoerders en dat de feitelijke 
verdeling van uitvoeringsbevoegdheden overeenkomt met de formele verdeling. Als in deze 
zin sprake is van een adequate uitvoeringsorganisatie, zal een eventueel falen van het beleid in 
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ieder geval niet aan deze factor te wijten zijn. In de context van de decentralisatie van arbeids
voorwaardenvorming gaat dezelfde verwachting op. 

Verwachting 3. Een adequate uitvoeringsorganisatie betekent tevens een hoge mate van 
congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals geïmple
menteerd. 

De verwachtingen houden als volgt verband met de deelvragen: 

Verwachting 1 Deelvraag 1, 5, 10 

Verwachting 2 Deelvraag 2, 6, 7, 11 en 12 

Verwachting 3 Deelvraag 3, 8 en 13 

De deelvragen 4, 9 en 14 vormen het scharnierpunt tussen de verwachtingen en overige 
deelvragen enerzijds en de probleemstelling anderzijds. Na beantwoording van de overige 
deelvragen en de bespreking van de geformuleerde verwachtingen, vindt via de deelvragen 4, 
9 en 14 een terugkoppeling van de onderzoeksresultaten naar de probleemstelling plaats. 

4.5 Onderzoeksopzet en informatieverzameling ten behoeve van indicatoren 

4.5.1 Keuze van onderzoeksmethoden 
In de gangbare opvatting van wetenschappelijk onderzoek ziet men onderzoeksprocessen als 
lineair-serieel verlopende processen (Verschuren & Doorewaard, 1995). Dit houdt in dat de 
onderzoeker vanuit een bepaalde relevantie en motivatie eerst een probleemstelling definieert 
en vervolgens daarbij de te hanteren onderzoeksmethode bepaalt. Het onderzoek wordt 
volgens plan uitgevoerd en de data worden geanalyseerd. Ten slotte wordt een duidelijke 
conclusie uit de onderzoeksresultaten getrokken. 
Verschuren & Doorewaard zien onderzoeksprocessen echter eerder als iteratief-parallel 
verlopend. In deze visie worden diverse onderdelen van het onderzoek tegelijkertijd uitge
voerd waarbij men voortdurend teruggaat naar eerder genomen stappen, om te zien of en in 
hoeverre deze moeten worden bijgesteld. Het onderzoek verloopt volgens deze auteurs niet 
altijd in een strikt volgtijdelijke en in dat opzicht logische volgorde. 
De visie op onderzoek als een iteratief-parallel verlopend proces stelt het vraagstuk van het 
bepalen van de onderzoeksmethode op basis van de probleemstelling in een ander daglicht 
dan de lineair-seriéle visie op onderzoek. In de laatstgenoemde visie volgt de keuze van de 
onderzoeksmethode logisch uit de probleemstelling en de relevantie van het onderzoek. Maso 
citeert in dit kader bijvoorbeeld Trow, die stelt dat de probleemstelling direct de dataverzame
lingstechnieken dicteert (Maso, 1992). 
In het onderhavige onderzoek wordt de visie van Verschuren en Doorewaard gezien als een 
mogelijke verklaring voor de wijze waarop de vaak geconstateerde relatie tussen de aard van 
de probleemstelling en de gehanteerde onderzoeksmethoden tot stand komt (Verschuren & 
Doorewaard, 1995; Hakvoort, 1995; Maso, 1987; 1992). Door middel van een iteratie tussen 
de gehanteerde onderzoeksmethoden en de probleemstelling waarmee het onderzoek is 
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gestart, zal veelal een logisch verband ontstaan tussen deze twee elementen. Hiermee is echter 
niet gesteld dat dit verband altijd in een volgtijdelijke volgorde ontstaat. 

De probleemstelling en de deelvragen van dit onderzoek hebben betrekking op verschillende 
implementatieniveaus en -fasen die elkaar in de tijd gezien opvolgen, zij het dat ook sprake is 
van enige overlap. Dit heeft als consequentie dat het onderzoek op de verschillende niveaus 
niet op hetzelfde moment kan beginnen. Er moet dus enige differentiatie in het ontwerp in de 
tijd worden aangebracht.5 

Gekozen is dan ook voor een gedifferentieerde inzet van zowel kwantitatieve als kwalitatieve 
onderzoeksmethoden. Hierbij wordt ruimte gelaten voor iteratie tussen de verschillende fasen 
van het onderzoek (zie ook tabel 4.10 en figuur 4.3). 
Ten eerste wordt door middel van een documentenanalyse de beleidstheorie gereconstrueerd. 
Dit mede ter voorbereiding op overige onderzoeksactiviteiten. De aanpak van deze recon
structie van de beleidstheorie wordt beschreven in paragraaf 4.5.2. 
Ten tweede wordt met behulp van een schriftelijke, wederkerende enquête onder een panel 
van ruim veertig deskundigen uit het onderwijsbeleid en de onderwijspraktijk informatie 
verzameld over het verloop van de implementatie. Deze informatie bestaat uit meningen van 
het panel omtrent de decentralisatie. De verzamelde informatie wordt met name benut voor 
het ontwikkelen van analysekaders voor de reconstructie, de gevalsstudie en de documentena
nalyse. In paragraaf 4.5.3 wordt de opzet van deze schriftelijke enquête besproken. 
In de derde plaats worden documentenanalyses verricht om de invoerings- en toepassingsfase 
van het beleid in beeld te brengen. Het geanalyseerde materiaal en de gehanteerde analyse
technieken worden uiteengezet in paragraaf 4.5.4. 
Ten slotte wordt de doorwerkingsfase bestudeerd door middel van een gevalsstudie onder zes 
scholen voor voortgezet onderwijs. Deze onderzoeksmethode wordt in paragraaf 4.5.5 be
knopt beschreven. 
De paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de onderzoeksmethoden (4.5.6) en van 
de gebruikte meetmethoden (4.5.7). 

4.5.2 Reconstructie beleidstheorie 
Het langs wetenschappelijke weg opsporen en systematisch herformuleren van het geheel van 
veronderstellingen dat aan een bepaald beleid van een bepaalde actor ten grondslag ligt, wordt 
aangeduid als het reconstrueren van de beleidstheorie (Hoogerwerf, 1984; Bressers & Hooger-
werf, 1991). De veronderstellingen achter het beleid worden met zo'n reconstructie opge
spoord en in beeld gebracht. 
Er kunnen verschillende methoden worden gevolgd bij de reconstructie van beleidstheorieën 
(Hoogerwerf, 1984). Een bekende methode, die ook in dit onderzoek wordt toegepast, is die 
van het reconstrueren van de zogeheten doelboom. Reconstructie van de doelboom houdt in 
dat het beleid wordt opgevat als een systeem van gekozen elementen waarvan elk zich tot één 
of meer andere verhoudt als een doel tot een middel of als een middel tot een doel. Aldus 
opgevat kan het beleid worden weergegeven in een doelboom: een model dat de formulering
en vertegenwoordigt van de elementen en de structuur van de relaties tussen de elementen van 
een beleid (Kuypers, 1980; Van de Graaf & Hoppe, 1996). 
Voor een dergelijke doelboomreconstructie is een aantal methoderegels opgesteld. Deze 
regels komen erop neer dat uit een beleidstekst de meest kenmerkende elementen worden 
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gedistilleerd en dat deze elementen vervolgens met elkaar in verband worden gebracht op 
basis van de relaties die in de tekst worden gelegd (Van de Graaf & Hoppe, 1996). In hoofd
stuk 5 worden deze regels besproken. 
Bij een reconstructie van een doelboom ligt het accent op een bepaald soort relaties tussen 
beleidselementen, namelijk die waarbij sprake is van min of meer logische oorzaak-gevolg-
verbanden. De normatieve aspecten van het beleid verdwijnen bij een doelboomreconstructie 
enigszins naar de achtergrond (Van de Graaf & Hoppe, 1996). In het onderhavige onderzoek 
wordt dit gecompenseerd doordat de reconstructie van de doelboom in hoofdstuk 5 wordt 
gebaseerd op meerdere beleidsdocumenten en doordat per implementatiefase aandacht wordt 
besteed aan de legitimiteit van de gehanteerde beleidstheorie. 
De doelboom van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet 
onderwijs wordt in dit onderzoek gereconstrueerd op basis van de beleidsdocumenten die 
direct dan wel indirect bij dit beleid zijn betrokken. In hoofdstuk 5 worden deze documenten 
besproken en wordt verslag gedaan van de reconstructie. 
De relaties tussen de doelboomreconstructie en de andere onderzoeksmethoden die worden 
ingezet, worden weergegeven in figuur 4.3 in paragraaf 4.5.6. 

4.5.3 Schriftelijke enquête 
Door middel van een schriftelijke enquête onder deskundigen uit het onderwijsbeleid en uit de 
onderwijspraktijk is informatie verzameld over de beleidstheorie van de decentralisatie, het 
netwerk en de uitvoeringsorganisatie zoals deze zich tijdens de implementatie voordoen. De 
informatie die aldus wordt verzameld, dient ter ontwikkeling van analysekaders in de andere 
onderdelen van het onderzoek. Door de enquête op drie verschillende momenten af te nemen 
ontstaat enige aansluiting op de te onderscheiden implementatiefasen en de daaraan gekoppel
de onderdelen van het onderzoek. 
Door deze schriftelijke enquête is het tevens mogelijk de normatieve aspecten van de gehan
teerde beleidstheorie in beeld te brengen. Dit in aanvulling op de reconstructie van de doel
boom van het beleid. De schriftelijke enquête levert informatie op over de meningen en 
oordelen die bij deze deskundigen leven over de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvor
ming in het voortgezet onderwijs. 
De schriftelijke enquête is verzonden naar in totaal 47 direct betrokken deskundigen op het 
terrein van arbeidsverhoudingen in het (voortgezet) onderwijs. Voor deze relatief kleine 
schaal van enquêteren is gekozen, omdat bij aanvang van het onderzoek in het voorjaar van 
1995 bij de meeste personen in het voortgezet onderwijs nog maar weinig bekend is over de 
decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. De kennis over dit beleid is slechts bij een 
beperkte groep voorhanden: personen die direct dan wel indirect bij deze decentralisatie zijn 
betrokken. De groep die in het voorjaar van 1995 op enigerlei wijze bij het beleid is betrokken 
is niet veel groter dan het aantal personen dat in het panel is opgenomen. Een grootschalige 
enquête onder bijvoorbeeld docenten over hun verwachtingen en meningen ten aanzien van dit 
beleid heeft tegen deze achtergrond niet zoveel nut. Onder meer omdat bij het ontbreken van 
informatie en kennis over het verschijnsel, de nonrespons waarschijnlijk hoog uitvalt. 
Bij samenstelling van de groep deskundigen is gestreefd naar vertegenwoordiging van alle 
relevante implementatieniveaus en netwerkparticipanten, zodat zoveel mogelijk visies en 
meningen kunnen doorklinken in de onderzoeksresultaten. 
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Tabel 4.5: Samenstelling groep respondenten schriftelijke enquête 

Omschrijving categorie Aantal Waarvan 
werkgevers 

Waarvan 
werknemers 

Landelijk en sectoraal niveau 
werkgeverszijde 
werknemerszijde 

Instellingsniveau 
bestuursleden 
schoolleiders 
werknemers 

Overige deskundigen 
arbeidsverhoudingen 
aanverwante netwerkparticipanten 

20 

19 

4 
4 

11 

6 
7 

9 

6 

TOTAAL 47 24 15 

De samenstelling van de groep van deskundigen is weergegeven in tabel 4.5. 

De personen zijn geselecteerd door per categorie navraag te doen bij enkele sleutelpersonen in 
het veld. Daarbij is gevraagd welke personen geïnteresseerd en op de hoogte zijn van de 
decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. De groep deskundigen die meewerkt aan de 
enquête, wordt in het vervolg van dit onderzoek ook wel aangeduid als 'panel' en de onder
zoeksmethode als 'panelstudie'. 
Gelet op de kleine schaal van enquêteren en de selectieve samenstelling van de groep deskun
digen kunnen op basis van de resultaten van de schriftelijke, wederkerende enquête geen 
algemeen geldende conclusies worden getrokken. Daarvoor is de groep te klein en te weinig 
representatief voor één specifieke populatie. Wel wordt op basis van de uitkomsten van de 
enquête inzicht verkregen in de diversiteit van meningen onder de direct bij het beleid betrok
ken deskundigen. 
Met behulp van dit inzicht kunnen uitspraken worden gedaan die niet zozeer beogen een 
representatief beeld te geven van de meningen in de gehele populatie, maar die betekenis 
hebben binnen de grenzen van het theoretisch domein. "Overschrijding van deze grenzen naar 
andere situaties vraagt om een op logische en empirische argumenten gebaseerde redenering 
met betrekking tot de condities waaronder die uitspraken wél en waaronder ze niet opgaan." 
(Hutjes & Van Buuren, 1992, p. 64). Daar de groep niet representatief kan worden geacht 
voor de gehele populatie in het voortgezet onderwijs, dienen de conclusies die worden getrok
ken dan ook binnen het bereik van het panel te blijven. De conclusies die worden getrokken 
hebben de status van theoretische proposities die door vervolgonderzoek kunnen worden 
getoetst. 

Dezelfde groep deskundigen heeft op drie momenten tijdens het implementatieproces een 
enquête ontvangen. De eerste vragenlijst is verzonden in oktober 1995, de tweede in maart 
1996 en de derde in maart 1997. 
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Tabel 4.6: Respons op de schriftelijke enquête 

Omschrijving categorie Oktober 1995 Maart 1996 Maart 1997 

Landelijk en sectoraal niveau 

aantal % aantal % aantal % 

Landelijk en sectoraal niveau 
werkgeverszijde 5 16 3 10 4 15 
werknemerszijde 6 19 9 31 6 23 

Instellingsniveau 
bestuursleden 5 16 4 14 3 12 
schoolleiders 4 13 4 14 3 12 
werknemers 6 19 4 14 2 8 

Ovenge deskundigen 4 13 4 14 8 31 
arbeidsverhoudingen 
aanverwante netwerkparticipanten 

Onbekend 1 3 1 3 0 0 

TOTAAL 31 100 29 100 26 100% 

De respons op de enquête is vermeld in tabel 4.6. De gemiddelde respons over de drie vragen
ronden bedraagt 61%. De resultaten van de enquête komen in de volgende hoofdstukken aan 
de orde. De relaties tussen de schriftelijke enquête en de andere ingezette onderzoeksmetho
den wordt in figuur 4.3 uitgebeeld (paragraaf 4.5.6). 

4.5.4 Documentenanalyse 
Teneinde het verloop van de invoerings- en toepassingsfase te onderzoeken, wordt in deze 
studie de methode van documentenanalyse toegepast. Hieronder wordt verstaan een vorm van 
bureau-onderzoek waarbij materiaal verkregen vanuit indirecte bronnen aan een analyse wordt 
onderworpen (Swanborn, 1987; Verschuren & Doorewaard, 1995). Bij deze analyse is te werk 
gegaan volgens de kwalitatieve data-analysetechniek van Huberman & Miles (1994). Kenmer
kend aan deze analysetechniek is het werken met tabellarische overzichten van de gecodeerde 
data ('displays'). 

De documentenanalyse is ten eerste toegepast op een verzameling documenten die betrekking 
heeft op de invoeringsfase. Het betreft hier de volgende documenten: 
a) verslagen van vergaderingen van de Sectorcommissie Onderwijs en Wetenschappen 

(SCOW) en de Commissie Besturenorganisaties (CB) en inhoudelijke notities over de 
decentralisatie die tijdens deze vergaderingen worden besproken; 

b) alle stukken van de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel tot invoering van de 
lumpsum en de decentralisatie alsook de verslagen van de vergaderingen van de Tweede en 
Eerste Kamer over dit wetsvoorstel; 

c) artikelen en berichten over de lumpsum en de decentralisatie uit de relevante media zoals 
de tijdschriften van vakbonden en besturenorganisaties en het blad Uitleg van het ministe
rie van OC&W. 
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De documenten genoemd onder a) zijn beschikbaar gesteld door de vakorganisatie Algemene 
Onderwijsbond (AOb) en de besturenorganisatie Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
(VNG). De betreffende verslagen zijn opgesteld door de secretarissen van de genoemde 
overlegorganen die in dienst zijn van het ministerie van OC&W6. De verslagen zijn telkens op 
de eerstvolgende vergadering met de leden van de organen besproken, waarbij waar nodig 
wijzigingen zijn aangebracht. 
In hoofdstuk 6 komt de analyse van de invoeringsfase op basis van deze documenten aan de 
orde. Daar waar de analyse direct stoelt op een document uit bovengenoemde verzameling, is 
dat door middel van noten in de tekst van hoofdstuk 6 aangegeven. 

De tweede verzameling van documenten is aangelegd om de toepassingsfase van de decentra
lisatie te kunnen onderzoeken. De verzameling bevat vier typen documenten: 
a) de officiële vergaderstukken van de onderhandelingen die over de CAO voor het voortge

zet onderwijs zijn gevoerd. Hieronder bevinden zich de agenda's en verslagen, alsook 
inhoudelijke stukken zoals de inzetten van beide partijen; 

b) notities en vergaderstukken van werknemerszijde, die niet vallen onder de categorie ge
noemd onder a). Hieronder bevinden zich verslagen en impressies van voorbesprekingen 
van de centrales van onderwijspersoneel, inzetten van de afzonderlijke centrales en inhou
delijke notities; 

c) notities en vergaderstukken van werkgeverszijde, die niet vallen onder de categorie ge
noemd onder a); 

d) artikelen en berichten uit de relevante media over het verloop van de onderhandelingen 
over de CAO. 

De documenten genoemd onder a), b) en c) zijn beschikbaar gesteld door het NGL (vakorga
nisatie) en de VNG (besturenorganisatie). Door de documenten uit deze twee bronnen te 
betrekken wordt ten eerste een zo volledig mogelijke verzameling aangelegd en ten tweede 
inzicht verkregen in de motieven en achtergronden die bij beide partijen tijdens de onderhan
delingen aan de orde zijn. Ten aanzien van de verslagen van de vergaderingen geldt ook hier 
dat zij bij een volgende vergadering door de onderhandelingsdelegaties worden besproken en 
vastgesteld. 
In hoofdstuk 7 komt de analyse van de toepassingsfase op basis van deze documenten aan de 
orde. Daar waar de analyse direct stoelt op een document uit bovengenoemde verzameling, is 
dat door middel van noten in de tekst van hoofdstuk 7 aangegeven. 

Ten aanzien van alle bovenstaande typen van documenten geldt dat ze uitdrukkelijk niet voor 
het verrichten van dit onderzoek zijn opgesteld, maar voor het voeren van overleg en onder
handelingen over de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. De betrouwbaarheid en 
validiteit van de inhoud van deze documenten is daarmee gewaarborgd (Maso, 1987). 

De documenten worden geanalyseerd met behulp van een coderingssysteem dat is ontwikkeld 
op basis van de variabelen en indicatoren zoals die hiervoor zijn besproken. Dit analysekader 
is mede ontwikkeld op basis van de resultaten die de panelstudie en de reconstructie hebben 
opgeleverd. 
De analyse start met het nauwgezet lezen van elk document en het toekennen van codes aan 
bepaalde tekstfragmenten. Deze tekstfragmenten worden in een computerprogramma in-
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gevoerd en vervolgens gesorteerd per document en code. Met deze uitkomsten worden tabel
len en datamatrices opgesteld om inzicht te krijgen in de variabelen en de relaties daartussen 
(Huberman & Miles, 1994). 
De uitkomsten van deze documentenanalyses worden beschreven in de hoofdstukken 6 en 7. 
Deze hoofdstukken zijn ter verhoging van de betrouwbaarheid besproken met enkele onder
handelaars die betrokken zijn geweest bij de implementatie van de decentralisatie. 

De verbanden tussen de documentenanalyses en de andere onderzoeksmethoden die worden 
ingezet, komen in figuur 4.3 en paragraaf 4.5.6 aan de orde. 

4.5.5 Gevalsstudie 
De methode van de gevalsstudie is met name geschikt bij het onderzoeken van actuele ver
schijnselen in hun eigen omgeving, wanneer de grenzen tussen het verschijnsel en de betref
fende context nog niet duidelijk zijn (Yin, 1994; Hutjes & Van Buuren, 1992; Swanbom, 
1996). Met andere woorden: als nog geen helderheid bestaat over de richting en de hoeveel
heid van de verbanden die bij het te bestuderen verschijnsel aan de orde zijn. In dat geval is 
het raadzaam het verschijnsel bij één of slechts enkele dragers te onderzoeken in de omgeving 
waarin het optreedt, gedurende een bepaalde periode. Hierbij worden verschillende databron
nen gebruikt. 
Onderscheiden worden de enkelvoudige (n=l) en de meervoudige gevalsstudie (n>l). Over 
het algemeen wordt - indien mogelijk - een meervoudige gevalsstudie geprefereerd boven een 
enkelvoudige, omdat wordt verondersteld dat de reikwijdte van de conclusies die op basis van 
de meervoudige gevalsstudie worden getrokken groter is. 
Het onderhavige onderzoek naar de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het 
voortgezet onderwijs is op zichzelf te beschouwen als een enkelvoudige gevalsstudie, en wel 
naar de wijze waarop de implementatie van dit decentralisatieproces verloopt.7 De methode 
van de meervoudige gevalsstudie wordt binnen deze enkelvoudige gevalsstudie toegepast om 
zicht te krijgen op de doorwerking van het decentralisatiebeleid in scholen voor voortgezet 
onderwijs. In het vervolg wordt wanneer wordt gesproken over 'de gevalsstudie' gedoeld op 
deze meervoudige gevalsstudie. 

In de gevalsstudie wordt als 'geval' omschreven de doorwerking van de decentralisatie in een 
school voor voortgezet onderwijs. Onder 'school' wordt hier verstaan de organisatorische en 
administratieve eenheid die als zodanig wordt bekostigd door het ministerie van OC&W.8 Om 
de reikwijdte van de conclusies te verruimen wordt gekozen voor een meervoudige gevalsstu
die, waarbij zes scholen voor voortgezet onderwijs in het schooljaar 1996-1997 worden 
bestudeerd. 

De keuze voor het aantal van zes scholen en de selectie van de zes gevallen is als volgt 
totstand gekomen. 
Allereerst is aan het panel de vraag voorgelegd welke achtergrondsvariabelen op instellingsni
veau van belang zouden kunnen zijn voor de doorwerking van het beleid. 
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Tabel 4.7: Betekenis van factoren bij de doorwerking van het beleid 
(respons bij deelname schriftelijke enquête fase 1) 

Wel van be
lang in % 

Niet van be
lang in % 

N 
(=100%) 

Omvang van het bestuur: één of meer scholen 93 7 28 

Omvang van de school: leerlingenaantal 93 7 28 

Samenstelling: breed, scholengemeenschap, categoriaal 86 14 28 

De schoolsoort: (i)vbo, avo, vwo 59 41 27 

Fusieverleden van de school 54 46 28 

Bij bijzondere scholen: denominatie 41 59 27 

Omvang van gemeente: aantal inwoners 36 64 28 

Openbaar of bijzonder 36 64 28 

Regio 32 68 28 

In tabel 4.7 zijn de antwoorden van het panel weergegeven. Drie factoren springen er uit. Ten 
eerste de omvang van het schoolbestuur in kwestie: of het bestuur één dan wel meer scholen 
in beheer heeft. Ten tweede is volgens de deskundigen de omvang van de school van belang: 
is het een grote of een kleine school? Ten slotte is volgens de meeste deskundigen ook de 
schoolsamenstelling relevant: is er sprake van een categoriale school dan wel van een brede 
scholengemeenschap? 
De drie genoemde variabelen kunnen voor wat betreft hun variantie als volgt worden in
gedeeld. De bestuurlijke omvang kan worden onderscheiden in de besturen met één school 
(éénpitters) en de besturen met meer scholen (meerpitters). Voor wat betreft de schoolsamen
stelling zijn drie categorieën aanwijsbaar. Allereerst de brede scholengemeenschappen met 
ivbo, vbo, avo en vwo. Ten tweede de scholengemeenschappen die een combinatie omvatten 
van (i)vbo, avo en/of vwo; om aangemerkt te worden als scholengemeenschap dient de school 
verscheidene schoolsoorten te omvatten zonder een brede scholengemeenschap te zijn. Ten 
derde zijn er de categoriale scholen, oftewel de scholen die slechts één schoolsoort omvatten: 
vwo, of havo, of mavo, of vbo, of ivbo. Op de variabele leerlingenaantal zijn grote scholen te 
onderscheiden van kleine. 

Tabel 4.8: Schaalgrootte scholen voor voortgezet onderwijs, 1996* 
avo vbo vwo avo/vbo avo sg brede sg 

Gemiddelde schoolgrootte 346 466 571 663 1044 1957 
in termen van leerlingenaantal 
(totaal gemiddeld = 1170) 

Aantal instellingen (totaal = 724) 
- absolute aantallen 87 61 40 70 196 253 
- percentages 12% 8% 6% 10% 27% 35% 

Verdeling van leerlingen over 3,1% 3,0% 2,8% 5,2% 23,5% 62,4% 
vo-scholen in procenten 

Bron: Kerncijfers OC&W 1999 
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In tabel 4.8 zijn enkele gegevens over de schaalgrootte van scholen voor voortgezet onderwijs 
in 1996 afgebeeld. In totaal zijn er in dat jaar 724 scholen voor voorgezet onderwijs, met een 
gemiddelde omvang van bijna 1200 leerlingen. De meeste scholen (62%) tellen meer dan 
1000 leerlingen; om en nabij de 26% van de scholen heeft echter niet meer dan 600 leerlingen. 
Op basis van deze gegevens wordt er in dit onderzoek van uitgegaan dat een kleine school 
minder dan 600 leerlingen omvat. Als een 'grote' school wordt gezien, een school met meer 
dan 1250 leerlingen (iets meer dan gemiddeld). 

De combinatie van deze drie dimensies levert twaalf (2 x 2 x 3) mogelijke gevallen op (zie 
tabel 4.9). Sommige van deze combinaties zijn echter, gelet op de samenstelling van het 
scholenbestand in Nederland, minder waarschijnlijk dan andere. Een grote categoriale school 
zal men zelden aantreffen, net zozeer als een kleine brede scholengemeenschap. Hierdoor 
vallen vier combinaties af. Mede om de omvang van het onderzoek hanteerbaar te houden 
wordt ervoor gekozen ook twee van de vier mogelijke combinaties met scholengemeenschap
pen te schrappen. Op deze wijze zijn van elk type schoolsamenstelling twee gevallen in het 
onderzoek vertegenwoordigd. 

Tabel 4.9: Selectiecriteria gevalsstudie 

Brede scholengemeenschap Scholengemeenschap Categoriaal 

Meerpits-
bestuur 

grote school 
(>125011) 

Meerpitter, grote school, 
brede scholengemeenschap 

Meerpitter, grote school, 
scholengemeenschap 

Meerpits-
bestuur 

kleine school 
(<600 11) 

Meerpitter, kleine school, 
categoriaal 

Eenpits-
bestuur 

grote school 
(>125011) 

Eenpitter, grote school, 
brede scholengemeenschap 

Eenpits-
bestuur 

kleine school 
(<600 11) 

Eenpitter, kleine school, 
scholengemeenschap 

Eenpitter, kleine school, 
categoriaal 

Tabel 4.9 is in de zomer van 1996 vervolgens voorgelegd aan een team van regionale vak
bondsvertegenwoordigers, met de vraag of zij scholen kennen die aan de genoemde criteria 
voldoen. De reacties die hierop zijn binnengekomen, zijn geordend en vervolgens gecontro
leerd door telefonisch navraag te doen met betrekking tot de selectiecriteria, bij zowel de 
vertegenwoordigers als de scholen in kwestie. Aldus zijn per cel twee potentiële kandidaten 
aangewezen. 
In juli 1996 is schriftelijk en telefonisch contact met zes scholen opgenomen, met het verzoek 
deel te nemen aan het onderzoek. Twee van de zes benaderde scholen hebben afwijzend 
gereageerd; de ene school in verband met ziekte van de directeur, de andere school in verband 
met een gebrek aan tijd bij de directie om aan het onderzoek mee te werken. Voor deze twee 
scholen zijn de tweede kandidaten benaderd, welke beide positief hebben gereageerd. 
De scholen die uiteindelijk meewerken aan het onderzoek hebben met één uitzondering 
vrijwel direct bij het eerste telefonische contact toegestemd. Bij één van de zes scholen waren 
daar zeven telefoongesprekken en een afzonderlijk intake-gesprek voor nodig. Deze gesprek
ken zijn in de loop van augustus 1996 afgerond met een positief resultaat. 
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Per geval zijn in het najaar van 1996 en het voorjaar van 1997 interviews gehouden met 
schoolleiders, personeelsleden en stafmedewerkers afzonderlijk. De interviews zijn afgeno
men op basis van half gestructureerde vragenlijsten en opgenomen op band. De interviews 
hebben doorgaans één tot anderhalfuur in beslag genomen. 
De vragenlijsten zijn voorafgaand aan het interview ter voorbereiding naar de personen 
opgestuurd. Na afloop hebben zij een integrale tekstuitwerking van de bandopname ontvang
en, voor commentaar of eventuele correctie. Slechts in één geval is het verslag van het inter
view met inhoudelijk commentaar teruggezonden; het betrof een opmerking van de geïnter
viewde over het verloop van een fusieproces dat zich enige jaren terug bij de school afspeelde. 
In eerste aanleg is ernaar gestreefd per geval één schoolleider te interviewen en één dan wel 
meer leden van het personeel. Voor wat betreft de personeelsleden is aan de schoolleider in 
kwestie gevraagd wie hiervoor, gelet op de materie, het meest in aanmerking zou komen. In 
nagenoeg alle gevallen betrof het personeelsleden die zitting hebben in de medezeggenschaps
raad (MR). Indien de structuur van de schoolorganisatie daartoe aanleiding gaf, zijn aanvul
lend personen van de centrale directie dan wel van het bestuursbureau geïnterviewd. 
Naast de interviews zijn per school documenten verzameld die betrekking hebben op perso
neelsbeleid en arbeidsvoorwaarden, zoals het formatieplan, een personeelsbeleidsplan en 
verslagen van MR-vergaderingen. Uit deze documenten zijn relevante tekstfragmenten 
geselecteerd. De hoeveelheid interviews per geval en de typen documenten die zijn verzameld 
worden vermeld in hoofdstuk 8. 

De verzamelde gegevens zijn geanalyseerd met behulp van een coderingssysteem dat is 
ontwikkeld op basis van de variabelen die eerder in dit hoofdstuk zijn besproken. Dit ana
lysekader is mede totstand gekomen op basis van de resultaten van de panelstudie en de 
reconstructie van de beleidstheorie. Bij de analyse op het gecodeerde materiaal is zoals gesteld 
veelvuldig gebruik gemaakt van het instrument van datamatrices (Huberman & Miles, 1994). 
De analyses zijn per geval uitgemond in concept-rapportages, die voor commentaar en correc
tie naar de schoolleiders zijn gezonden. In één geval heeft dit geleid tot een wijziging van het 
rapport, en wel op het punt van de weergave van de organisatiestructuur. De scholen hebben 
vervolgens in het najaar van 1997 alle een eindrapport van hun school ontvangen. 

Bij het doen van uitspraken op basis van de gevalsstudie worden we geconfronteerd met het 
vraagstuk van de representativiteit (Hutjes & Van Buuren, 1992; Rosenthal & 't Hart, 1994; 
Swanborn, 1995). Het is immers moeilijk, zo niet onmogelijk om op basis van de onderzoeks
resultaten van zes scholen uitspraken te doen over de doorwerking van de decentralisatie in 
het gehele voortgezet onderwijs. 
Het laatste wordt met dit onderzoek niet beoogd. Indien dat doel wel aanwezig zou zijn, had 
een andere onderzoeksmethode moeten worden gevolgd. Bijvoorbeeld het verrichten van een 
grootschalige schriftelijke enquête (survey). Die keuze is in dit onderzoek niet gemaakt, mede 
omdat over het verschijnsel van decentralisatie in arbeidsvoorwaardenvorming nog nauwelijks 
empirisch onderzoeksmateriaal voorhanden is. De methode van gevalsstudie kan in zo'n 
situatie worden benut voor het verkennen van bepaalde onderwerpen of processen, op basis 
waarvan men theoretische kaders kan ontwikkelen die wellicht in een later stadium door 
middel van bijvoorbeeld een survey kunnen worden getoetst. 
Op grond van het onderzoek bij de zes scholen voor voortgezet onderwijs kunnen we derhalve 
geen uitspraken doen over hoe de doorwerking van het beleid in het gehele voortgezet onder
wijs is verlopen. Wat wel mogelijk is, is - zoals reeds eerder in dit hoofdstuk gesteld - het 
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doen van uitspraken met het karakter van theoretische proposities. Daarbij wordt de overstap 
gemaakt van het doen van uitspraken binnen het empirische domein naar uitspraken binnen 
het theoretische domein. De uitspraken die binnen dit laatste domein worden gemaakt, kunnen 
worden getoetst door middel van vervolgonderzoek: "De 'werkelijk vastgestelde' reikwijdte 
(of: het domein) van de daaruit afgeleide uitspraken is beperkt tot de relevante condities 
waaronder de betreffende uitspraken tot stand zijn gekomen. (...) Het gaat om 'werkhypothe
sen', waarvan de theoretische generaliseerbaarheid of (...) de 'overdraagbaarheid' naar andere 
situaties, moet worden getoetst." (Hutjes & Van Buuren, 1992, p. 64). Bij het doen van 
uitspraken in dit theoretische domein dient men uiteraard wel in het oog te houden dat de 
uitspraken worden gesteund door het verzamelde materiaal. 
De resultaten van de gevalsstudie worden beschreven in hoofdstuk 8. 

De relaties tussen de gevalsstudie en de andere onderzoeksmethoden worden in de volgende 
paragraaf uiteen gezet (zie figuur 4.3). 

4.5.6 Overzicht van onderzoeksmethoden 
Zoals uit het voorgaande valt af te leiden zijn in het onderzoek vijf fasen te onderscheiden, elk 
gekoppeld aan een specifieke onderzoeksmethode. De fasen zijn: 

I. Voorbereiding 
Tijdens deze fase wordt ter voorbereiding op de gevalsstudie en documentenanalyse door 
middel van de panelstudie over de praktijk van de decentralisatie empirisch materiaal 
verzameld. Deze informatie wordt gebruikt voor het ontwikkelen van een analysekader 
voor de latere onderzoeksfasen. 

II. Vaststellen vertrekpunt van analyse 
Voor het verrichten van de gevalsstudie en de documentenanalyse is kennis nodig over de 
inhoud van het bestudeerde beleid. In deze zin dient een vertrekpunt voor de analyse te 
worden vastgesteld. Door middel van de reconstructie van de beleidstheorie wordt dit 
vertrekpunt verkregen. De resultaten van de reconstructie worden ter controle voorgelegd 
aan het panel van deskundigen en vervolgens gebruikt bij de analysekaders van de docu
mentenanalyse en gevalsstudie. 

III. Analyse doorwerkingsfase 
In verband met de noodzaak vroegtijdig in de scholen aanwezig te zijn teneinde nog een 
'nulmeting' te kunnen doen, wordt eerst de doorwerkingsfase bestudeerd door middel van 
een gevalsstudie. Dit gebeurt op basis van een analysekader dat met behulp van de panel
studie en de reconstructie is ontwikkeld. 

IV. Analyse invoerines- en toepassingsfase 
De derde fase loopt over in de vierde fase: die waarin de invoerings- en toepassingsfase 
van het beleid worden bestudeerd door middel van een documentenanalyse. Dit gebeurt op 
basis van hetzelfde analysekader dat ook bij de gevalsstudie is benut. 
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V. Afronding 
In deze slotfase worden de resultaten van de gevalsstudie en documentenanalyse betrokken 

op de deelvragen. De resultaten worden tevens teruggekoppeld naar de eerder geformuleer

de verwachtingen. 

De verschillende stappen van het onderzoek en de iteratie tussen de fasen zijn weergegeven in 

tabel 4.10 en figuur 4.3 (Hooge, 1998). 

Tabel 4.10: De stappen van het onderzoek 

Fase Nr. stap Omschrijving 

I. Voorbereiding 1. 

2. 

- Opzet Ie ronde panelstudie 
- Afname Ie ronde panelstudie (najaar 1995) 
- Analyse materiaal Ie ronde 

- Opzet 2e ronde panelstudie, mede op basis van Ie ronde 
- Afname 2e ronde panelstudie (voorjaar 1996) 
- Analyse materiaal 2e ronde 

II. Vertrekpunt 3. Reconstructie beleidstheorie 

III. Doorwerking 4. 

5. 

6. 

7. 

Opzet gevalsstudie op basis van resultaten Ie en 2e ronde en van recon
structie 

Start gevalsstudie, dataverzameling (najaar 1996) 

- Opzet 3e ronde panelstudie, op basis van le en 2e ronde en recon
structie 

- Afname 3e ronde panelstudie (voorjaar 1997) 
- Analyse materiaal 3e ronde 

Voortzetting dataverzameling gevalsstudie 

IV. Invoering & toe
passing 

8. 

9. 

10. 

Ontwikkeling analysekader documentenanalyse 

Uitvoering documentenanalyses 

Ontwikkeling analysekader gevalsstudie; analyse data gevalsstudie 

V. Afronding 11. 

12. 

13. 

14. 

Beantwoording deelvragen m.b.t. doorwerking 10 t/m 13 

Beantwoording deelvragen m.b.t. invoering 1 t/m 3 

Beantwoording deelvragen m.b.t. toepassing 5 t/m 8 

- Interpretatie resultaten tegen achtergrond verwachtingen 
- Beantwoording deelvragen 4, 9 en 14 

In tabel 4.10 worden de hiervoor beschreven stappen waarlangs het onderzoek is uitgevoerd, 

schematisch samengevat. Per fase is aangeven welke concrete stappen in de uitvoering van het 

onderzoek zijn gezet. De nummers van de stappen, vermeld in de middelste kolom, correspon

deren met de nummers die per fase in figuur 4.3 zijn afgebeeld. 
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In figuur 4.3 is nogmaals afgebeeld volgens welke fasering en concrete stappen het onderzoek 
is uitgevoerd. De nummers die per stap zijn vermeld, corresponderen met de nummers in de 
middelste kolom van tabel 4.10. 

In figuur 4.3 komt tot uiting dat tussen de verschillende fasen en gebruikte onderzoeksmetho
den, koppelingen tot stand zijn gekomen die ook wel wordt aanduid als iteratie. Door middel 
van deze iteratie wordt een zeker triangulatie verkregen in het verzamelde materiaal. De 
mogelijke vertekening in de ene onderzoeksmethode, bijvoorbeeld de documentenanalyse, 
wordt opgevangen door de inzet van de andere onderzoeksmethode zoals de schriftelijke 
enquête (Hakvoort, 1995). Doordat het onderzoeksproces in de tijd gedifferentieerd verloopt, 
ontstaat daarmee tevens de kans onderzoeksresultaten te controleren door middel van de inzet 
van een ander onderzoeksinstrument. Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de onderzoeksre
sultaten. 

4.5.7 Informatieverzameling ten behoeve van de indicatoren 
Met behulp van de onderzoeksmethoden wordt in de verschillende fasen het nodige materiaal 
verzameld. Dit materiaal wordt overwegend geanalyseerd op basis van een coderingssysteem 
dat met behulp van de onafhankelijke en afhankelijke variabelen is opgezet. Per indicator dan 
wel variabele resulteert deze analyse over het algemeen in een bepaalde hoeveelheid informa
tie over de mate of richting waarin de indicator of variabele optreedt. De mate waarin ('hoog' 
of 'laag' bijvoorbeeld) wordt vastgesteld door vergelijking van de informatie per variabele of 
indicator over de verschillende fasen heen dan wel over de verschillende gevallen heen. Er is 
in deze zin dus slechts sprake van een relatieve meting van de variabelen en indicatoren. 

In de tabellen 4.11 tot en met 4.13 is een samenvattend overzicht gegeven van de variabelen-
groepen, variabelen, onderzoeksmethoden, indicatoren en de meting van de desbetreffende 
variabele of indicator. 

NOTEN 

1. Hierbij dient te worden opgemerkt dat 'de' netwerkbenadering in Nederland niet bestaat. Er zijn verschillen in 
benaderings- en onderzoekswijze aan te geven tussen groepen van onderzoekers. Berveling spreekt in dit kader over een 
'Groningse school' en een 'Rotterdamse school' (Berveling, 1997). 

2. Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 042, nr. 4. Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 21 427, nrs. 42-43. 

3. Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 042, nr. 4. 

4. Voor wat betreft de vorm die de doorwerking van het beleid aanneemt, kan hier worden verwezen naar hoofdstuk 5. 
Daarin komt aan de orde dat het beleid gericht is op het vergroten van de beleidsruimte van scholen en hun besturen op het 
terrein van arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid. De veronderstelling hierbij is dat ten gevolge van de toegenomen 
autonomie een eigenstandig personeelsbeleid op de scholen tot ontwikkeling komt, hetgeen mede de aanzet vormt tot een 
beter functioneren van de scholen. De doorwerking zal zich volgens de onderbouwing van het beleid met name tonen in een 
vergroting van de beleidsruimte, het tot ontwikkeling komen van personeelsbeleid en het verbeteren van het functioneren 
van de schoolorganisaties, met als uiteindelijk beleidseffect een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs, een betere 
beheersing van de overheidsfinanciën en een afname van de beleidslast op landelijk niveau. 
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5. Ten aanzien van het onderzoeksontwerp is voorts een praktische overweging van belang. Tussen het moment van het 
formuleren van de probleemstelling (zomer 1995) en het starten van het onderzoek naar de beleidsuitvoering op sectoraal 
niveau (najaar 1995) is een tijdspanne gelegen van nauwelijks drie maanden. Dit heeft als consequentie dat voor het opzetten 
en uitvoeren van het onderzoek in deze fase slechts een beperkte periode beschikbaar is geweest. Het ligt dan ook in de rede 
dat voor deze fase een methode is gekozen die ruimte laat voor het verkennen van het onderzochte verschijnsel en waarin de 
nadruk ligt op het verzamelen van de meest relevante informatie. Voor het opzetten van het onderzoek naar de doorwerking 
van het beleid (start in de zomer van 1996) is een ruimere voorbereidingstijd beschikbaar geweest. 

6. Inmiddels is het secretariaat van de SCOW en CB verzelfstandigd en overgedragen aan het Centrum voor Arbeidsverhou
dingen Overheidspersoneel (CAOP) te Den Haag. Ten tijde van de invoering van de lumpsum en de decentralisatie werd het 
secretariaat echter nog door ambtenaren van OC&W zelf gevoerd. 

7. Overigens is de enkelvoudige gevalsstudie redelijk gangbaar in de beleidswetenschappen. In het tijdschrift Beleidsweten
schap zijn bijvoorbeeld in de periode begin 1997 - medio 1999 in totaal 27 proefschriften gerecenseerd. Bij zeven daarvan 
(25%) bestaat het empirisch gedeelte uit een enkelvoudige gevalsstudie. Het betreft de volgende proefschriften: W. Korthals 
Altes (1995). De Nederlandse planningsdoctrine in het fin de siècle. Voorbereiding en doorwerking van de Vierde Nota over 
de Ruimtelijke Ordening (Extra). Assen: Van Gorcum. I. Horlings (1996). Duurzaam boeren met beleid: innovatiegroepen in 
de Nederlandse landbouw. Wageningen: Circle for Rural European Studies. M. Wagenaar (1997). De Rijksvoorlichtings
dienst: geheimhouden, toedekken en openbaren. Den Haag: SDU Uitgevers. R. von Schomberg (1997). Argumentatie in de 
context van een wetenschappelijke controverse: een analyse van de discussie over de introductie van genetisch gemodificeer
de organismen in het milieu. Delft: Eburon. A. Fermin (1997). Nederlandse politieke partijen over het minderhedenbeleid 
1977-1995. Amsterdam: Thesis Publishers. L. Schaap (1997). Op zoek naar prikkelende overheidssturing: over autopoiese, 
zelfsturing en de stadsprovincie. Delft: Eburon. H.J. Lieverdink (1999). Collectieve besluiten, belangen en wetgeving: de 
totstandkoning van de tarieven voor medische specialisten in Nederland tussen 1986 en 1992. Maastricht. 

8. De school wordt hiermee gelijkgesteld aan het zogeheten 'brinnummer': basisregistratie en informatienummer, dat het 
ministerie hanteert bij de bekostiging van de scholen. Een schoolbestuur kan verscheidene van deze scholen (brinnummers) 
in beheer hebben. 
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Hoofdstuk 5. De beleidstheorie van de decentralisatie 

Onderdeel van de analyse van de implementatie is de reconstructie van de beleidstheorie van 
de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. Op deze wijze wordt onder meer een 
duidelijk vertrekpunt verkregen voor de verdere te verrichten analyses. In paragraaf 5.1 wordt 
eerst beschreven wat onder een beleidstheorie wordt verstaan. Daarna wordt in paragraaf 5.2 
de reconstructie van de beleidstheorie uiteengezet. De resultaten van de reconstructie worden 
in paragraaf 5.3 samengevat in één versie van de beleidstheorie. Deze wordt ter validering 
voorgelegd aan het panel van deskundigen; de uitkomst daarvan wordt in paragraaf 5.4 
beschreven. 

5.1 Beleidstheorie: begrip, context en structuur 

5.1.1 Beleidstheorie 
Er zijn ruime en smalle definities van de beleidstheorie, afhankelijk van het aantal aspecten 
dat als onderdeel van de beleidstheorie wordt beschouwd. De definities verschillen daarnaast 
voor wat betreft het perspectief van waaruit de beleidstheorie wordt beschouwd. 
Een eenvoudige omschrijving voor wat betreft de omvattendheid is te vinden bij Hoogerwerf, 
die de beleidstheorie omschrijft als het geheel van causale en andere veronderstellingen 
waarop een beleid rust (Hoogerwerf, 1984). Van Braam geeft dezelfde strekking aan de term 
met de volgende, iets uitgebreidere omschrijving: een geheel van veronderstellingen over de 
aard en oorzaken van een als problematisch ervaren maatschappelijke ontwikkeling of situatie, 
over het ter correctie van deze ontwikkeling of situatie te kiezen beleid en de te verwachten 
effecten daarvan (Van Braam, 1986). In beide definities wordt de beleidstheorie opgevat als 
een geheel van veronderstellingen dat aan de basis ligt van een beleid. 
Andere auteurs voegen hieraan componenten toe. Zo wordt de beleidstheorie door sommigen 
expliciet opgevat als het geheel van veronderstellingen van een bepaalde actor dat aan een 
beleid ten grondslag ligt. Benadrukt wordt daarbij dat een beleidstheorie een handelingstheo
rie is, dat wil zeggen dat het theorieën zijn die ten doel hebben het handelen van een beleids-
actor te motiveren. De beleidstheorie geeft weer waarom naar het oordeel van de beleidsactor 
op een bepaald beleidsterrein op een bepaalde manier moet worden gehandeld (Van de Graaf, 
1988; Bressers & Hoogerwerf, 1991; Van de Graaf & Hoppe, 1996). 
Een ander perspectief op de beleidstheorie treffen we aan bij Leeuw. Hij omschrijft de be
leidstheorie als de tot een geheel van hypothesen gereconstrueerde of samengevatte veronder
stellingen die aan een beleid ten grondslag liggen (Leeuw, 1993). De term beleidstheorie 
wordt door deze auteur dus gereserveerd voor het product dat voortvloeit uit de reconstructie 
van de theorie door de beleidsonderzoeker. Het perspectief is bij deze omschrijving verscho
ven van de beleidsactor zelf naar dat van de beleidsonderzoeker. 

In het onderhavige onderzoek wordt de beleidstheorie gezien als een reëel onderdeel van het 
beleidsproces en niet enkel en alleen als een product van een beleidsonderzoeker. We sluiten 
aan bij de omschrijving van de beleidstheorie als het geheel van veronderstellingen van een 
bepaalde beleidsactor, dat aan het beleid ten grondslag ligt. 
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Beleidstheorieën dienen overigens te worden onderscheiden van anderssoortige theorieën. In 
de eerste plaats van sociaal wetenschappelijke theorieën, die beogen algemeen geldende 
verklaringen te geven over het menselijk gedrag. Bij beleidstheorieën is van dergelijke alge
meen geldende verklaringen geen sprake. Beleidstheorieën beogen niet te verklaren, maar 
beogen enkel een bepaalde (voorgenomen) handeling te onderbouwen, te legitimeren. Beleids
theorieën hebben zelden of nooit een algemene strekking en beperken zich meestal tot onder
bouwing van het ene specifieke geval. 
Vervolgens dienen beleidstheorieën te worden onderscheiden van theorieën over beleid en 
theorieën over beleidsinstrumenten (Ringeling, 1987). In de beleids- en bestuurskunde wordt 
bijvoorbeeld al vele jaren gewerkt aan theorieën over het verloop van beleidsprocessen en aan 
theorieën over de effectiviteit van bepaalde beleidsinstrumenten. Deze bijzondere categorie 
sociaal wetenschappelijke theorieën dient te worden onderscheiden van de veronderstellingen 
die een bepaalde beleidsactor hanteren om een bepaald beleid te onderbouwen. 
Ten slotte zijn er nog de bestuurstheorieën. Dit zijn zeer ruim geformuleerde beleidstheorieën 
die veronderstellingen bevatten over het openbaar bestuur in het algemeen. Een bestuurstheo-
rie omvat bijvoorbeeld veronderstellingen over effectiviteit, efficiëntie, en legitimiteit van 
overheidsbeleid en over de rol van de overheid in de samenleving (Hoogerwerf, 1984). In de 
bestuurstheorie staan de hoofdlijnen van de overheidssturing centraal. Beleidstheorieën zijn 
toegespitst op een specifieke beleidsmaatregel van een beleidsactor. 

5.1.2 Beleidstheorie en context 
In de jaren tachtig is het onderzoek naar beleidstheorieën redelijk succesvol (Leeuw & Van de 
Graaf, 1988). Toch plaatsen sommige auteurs vraagtekens bij het nut van een eindeloze 
hoeveelheid reconstructies van beleidstheorieën. Welke meerwaarde levert een nieuwe recon
structie van een nieuwe beleidsmaatregel nu nog op? Hoppe benadrukt dat de meerwaarde 
vooral schuilt in het expliciteren van de veronderstellingen ten aanzien van het beleidsproces, 
de beleidsorganisatie en de wijze waarop het maatschappelijk vraagstuk in een beleidspro
bleem wordt vertaald. Eenzelfde soort accent wordt gelegd door Bressers & Hoogerwerf, 
wanneer zij betogen dat een analyse van beleid en meer specifiek de reconstructie van een 
beleidstheorie beginnen met het in kaart brengen van het beleidsproces als geheel (Bressers & 
Hoogerwerf, 1991). Allereerst dient dit proces systematisch in beeld te worden gebracht, 
waarbij het fasenmodel dat reeds in hoofdstuk 4 aan de orde kwam als uitgangspunt kan 
gelden (zie figuur 4.1). Per onderdeel van het proces kan vervolgens in abstractieniveau 
worden afgedaald. Als onderdeel van het element 'beleid' kan bijvoorbeeld de beleidstheorie 
worden geanalyseerd. Met deze positionering van de beleidstheorie is duidelijk dat de beleids
theorie deel uitmaakt van processen van beleidsvorming en dat deze theorie tevens de beleids
uitvoering kan beïnvloeden. 

Beleidstheorieën en de reconstructie daarvan dienen gepositioneerd te worden in de context 
van het beleidsproces in kwestie. De beleidstheorie kan zowel de beleidsvorming als de 
implementatie van het beleid in verregaande mate beïnvloeden (Maarse, 1986; Hoogerwerf, 
1984; Hisschemöller, 1988; Galle, 1988; Polder, 1996). 
Van de Graaf & Hoppe wijzen vervolgens nog op een tweede relevante context van beleids
theorieën. Aan beleidstheorieën is namelijk een ideologische, politieke component verbonden 
(Van de Graaf, 1988; Hoppe, 1988). Zoals bij de structuur van de beleidstheorie nog aan bod 
komt, wordt namelijk in zo'n theorie altijd een verbinding gelegd tussen de doeleinden en 
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waarden die met het beleid in kwestie worden nagestreefd enerzijds en juistheid van die 
doeleinden en waarden in het licht van politieke ideologieën anderzijds. De beleidsweten
schapper die streeft naar een feitelijke weergave van de beleidstheorie ontkomt er niet aan die 
politieke component ook feitelijk weer te geven. 

J. 1.3 Structuur van beleidstheorieën 
De beleidstheorie bestaat uit de veronderstellingen van een beleidsactor die ten grondslag 
liggen aan het beleid. Aan deze veronderstellingen is een structuur te onderkennen. De veron
derstellingen die ten grondslag liggen aan het beleid betreffen namelijk veronderstellingen 
over relaties tussen situaties en processen. Deze relaties kunnen worden gecategoriseerd, 
waarbij de categorisering naar aard in de literatuur het meest wordt aangehaald; onderschei
den worden daarbij de causale, finale en normatieve relaties (Kuypers, 1980; Hoogerwerf, 
1984; Ringeling 1987; Van de Graaf & Hoppe, 1996). 
Causale relaties betreffen de veronderstellingen over oorzaak-gevolg-relaties. Elk beleid gaat 
uit van bepaalde causale mechanismen in het menselijk gedrag. Bijvoorbeeld: als bijzondere 
scholen een hogere ouderbijdrage vragen, gaan meer kinderen uit bepaalde bevolkingsgroepen 
naar het openbaar onderwijs. Hierbij wordt een oorzakelijke relatie gelegd tussen de hoogte 
van de ouderbijdrage en de keuze van het type onderwijs. 
Een finale relatie geeft aan wat het verband is tussen het doel en het middel in het beleid. 
Bijvoorbeeld: een tweedeling in rijke en arme scholen is niet gewenst dus moeten er grenzen 
worden gesteld aan de hoogte van de ouderbijdrage. Het stellen van de grenzen is het middel 
om het doel - gelijke toegankelijkheid van het onderwijs - te realiseren. Overigens is het 
onderscheid tussen causale en finale relaties in beleidstheorieën niet altijd even duidelijk; 
finale relaties worden daarom ook wel aan-gemerkt als een subcategorie van de causale 
relaties (Van de Graaf & Hoppe, 1996). 
Normatieve relaties betreffen de veronderstellingen in het beleid over de verbanden tussen de 
beginselen en normen onderling dan wel tussen beginselen en normen enerzijds en de bestaan
de of verwachte situaties anderzijds (Bressers & Hoogerwerf, 1991). Bij deze relaties staat 
met andere woorden niet het technische karakter van de causale en finale relaties voorop, maar 
gaat het om de vraag welke opvattingen van de beleidsactor ten grondslag liggen aan de 
aanpak van het beleidsprobleem (Van de Graaf & Hoppe, 1996). Hierbij zijn morele, norma
tieve argumenten aan de orde. 
Hoewel de indeling van veronderstellingen in de beleidstheorie naar normatieve, finale en 
causale relaties veelvuldig voorkomt in de literatuur, zijn ook andere indelingen mogelijk 
(Hoogerwerf, 1984). Hoppe komt met een alternatieve indeling van de veronderstellingen naar 
herkomst van de gebruikte argumenten (Hoppe, 1988). De kennisvoorraden waaruit wordt 
geput door de beleidsactoren zijn namelijk zeer uiteenlopend: er wordt aangesloten bij weten
schappelijke kennis, maar vaak ook bij algemene veronderstellingen en wetenswaardigheden. 
Er worden logische, niet intuïtieve voorraden van kennis benut, maar ook zeer intuïtieve. Zo 
ontstaan twee dimensies waarop de veronderstelingen kunnen worden ingedeeld: de weten
schappelijke versus non-wetenschappelijke en de discursieve versus de non-discursieve. De 
auteur wijst er met deze indeling op dat beleidstheorieën qua inhoud en structuur niet aan 
dezelfde eisen hoeven te voldoen als wetenschappelijke theorieën en dat het bereik van argu
menten in beleidstheorieën erg groot kan zijn. 
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Figuur 5.1 Model van de structuur van een beleidstheorie 
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Met inachtneming van de laatste opmerking is in figuur 5.1 een model van de structuur van 
beleidstheorieën afgebeeld (Van de Graaf, 1988; Van de Graaf & Hoppe, 1996). In dit model 
staan de P, M en D voor respectievelijk het beleidsprobleem, de ingezette middelen en de 
doelen van het beleid. Het model maakt inzichtelijk dat de causale en finale veronderstel
lingen die aan het beleid ten grondslag liggen een relatie hebben met meer abstracte doelein
den en waarden. Die doeleinden en waarden vinden zoals gezegd hun rechtvaardiging in 
politieke ideologieën. 

5.2 Reconstructie van de beleidstheorie van decentralisatie arbeidsvoorwaarden 

Bij de reconstructie van de beleidstheorie die wordt gehanteerd bij de decentralisatie van 
arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs volgen we zoals gesteld de methode van 
doelboomreconstructie. Hierbij worden eerst uit een beleidstekst de meest kenmerkende 
elementen van het beleid gedistilleerd. Daarna worden deze elementen met elkaar in verband 
gebracht op basis van de relaties die tussen de elementen in de beleidstekst worden gelegd. 
Voor een dergelijke doelboomreconstructie is een aantal regels of stappen opgesteld die 
samengevat op het volgende neerkomen (Van de Graaf & Hoppe, 1996). 
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1) Er wordt een beleidstekst van beperkte omvang geselecteerd, die globaal wordt doorgele
zen; genoteerd worden de beleidsactor, de datum van de tekst en de tekstbron. 

2) In de tekst worden de beleidselementen en de finale en causale relaties opgespoord. 
3) Deze elementen en relaties worden in een doelboom geplaatst, waarbij elk element in een 

afzonderlijk hokje een plaats krijgt; de relaties worden weergegeven door middel van pijlen 
tussen de elementen. 

4) Elke relatie wordt verantwoord door middel van letterlijke tekst, logische implicatie (o) of 
door constatering dat de relatie volgens de steller van het stuk bestaat (-). 

5) Elk element krijgt een verwijsnummer. 

Bij de reconstructie van de gehanteerde beleidstheorie van de decentralisatie van arbeidsvoor
waarden worden deze regels op zes beleidsteksten toegepast. In het wetsvoorstel tot invoering 
van een decentraal arbeidsvoorwaardelijk regime in het voortgezet onderwijs wordt namelijk 
direct dan wel indirect verwezen naar andere beleidsnota's en wetsvoorstellen die eraan 
voorafgaan. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gehanteerde beleidstheorie 
worden de vijf documenten die naast het wetsvoorstel worden genoemd, alle gebruikt bij de 
doelboomreconstructie. Dit voorzover deze documenten betrekking hebben op de decentrali
satie van arbeidsvoorwaardenvorming. De doelboomreconstructie omvat daardoor de volgen
de documenten, in chronologische volgorde: 

1) de nota 'Hoger onderwijs: autonomie en kwaliteit' van de minister van OC&W uit oktober 
1985; 

2) de nota 'School op weg naar 2000' van de minister van OC&W uit mei 1988; 
3) de 'Hoofdlijnennotitie Formatiebudgetsysteem', zijnde een nota van de minister van 

OC&W uit december 1988; 
4) de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het voortge

zet onderwijs in verband met de invoering van het formatiebudgetsysteem uit oktober 
1991; 

5) de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek in verband met decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden
vorming in het hoger beroepsonderwijs uit juni 1993; 

6) de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het voortge
zet onderwijs in verband met de invoering van de lumpsum en de decentralisatie van 
arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs uit september 1994. 

De doelboom wordt in twee fasen gereconstrueerd. In de eerste fase worden de documenten 
geanalyseerd volgens de bovenstaande stappen. Per document wordt een doelboom opgesteld. 
Deze doelbomen staan beschreven in paragraaf 5.2.1 tot en met 5.2.6. 
In de tweede fase worden de verschillende doelbomen onderling vergeleken, waarbij de 
doelbomen tevens in een tijdsvolgorde worden geplaatst. Op die wijze wordt inzichtelijk 
welke variaties optreden in de onderbouwing van het beleid. Tevens komen de structurele 
elementen van de beleidstheorie op deze wijze aan het licht. Deze vergelijking wordt beschre
ven in paragraaf 5.3. Op basis van de verschillende doelbomen en de onderlinge vergelijking 
wordt in deze paragraaf de beleidstheorie geanalyseerd van de decentralisatie van arbeidsvoor
waardenvorming in het voortgezet onderwijs. 
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5.2.1 Hoger onderwijs: autonomie en kwaliteit 
In het midden van de jaren tachtig wordt in de nota 'Hoger onderwijs: autonomie en kwaliteit' 
(HOAK) een nieuwe besturingsfilosofie voor het hoger onderwijs gepresenteerd.' De nieuwe 
filosofie gaat uit van de gedachte dat de besturingswij ze rekening moet houden met de dyna
mische samenleving waarin de instellingen hun werk moeten doen. De veronderstelling luidt 
dat gedetailleerde regelgeving het eigen initiatief smoort. Doordat instellingen te weinig 
ruimte krijgen, draagt de overheid de volledige verantwoordelijkheid. In plaats van gedetail
leerde regelgeving wordt in de nota gekozen voor minder en globalere regels en voor meer 
vrijheid voor de instellingen. Er wordt van uitgegaan dat op die wijze de overheid de eigen 
verantwoordelijkheid kan waarmaken, te weten de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en 
toegankelijkheid van het onderwijs. 

In figuur 5.2 is de doelboom uit de nota afgebeeld, voorzover deze betrekking heeft op de 
decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. Kernelement in deze doelboom vormt het 
vergroten van de beleidsruimte van de instellingen. Dit wordt in deze nota gelijk gesteld aan 
autonomievergroting: "Vanwege de toenemende variëteit en de vernieuwingsbehoefte (zal) de 
beleidsruimte van de instellingen vergroot moeten worden. Daarmede zijn uiteraard de 
inhoudelijke variëteit en de kwaliteitsverhoging nog geen werkelijkheid, maar de vergroting 
van de autonomie van de instellingen wordt als een noodzakelijke voorwaarde daarvoor 
gezien."2 Vergroten van de beleidsruimte is een voorwaarde voor de totstandkoming van een 
eigen onderwijs- en onderzoeksbeleid op de instellingen. Aan dat eigen instellingsbeleid ligt 
een pluriform en decentraal beleidsvormingsproces ten grondslag. 
Het eigen beleid en het beleidsvormingsproces hebben als doel het verhogen van de kwaliteit 
van het onderwijs. In dat kader wordt gestreefd naar zelfregulerende systemen die responsief 
zijn ten opzichte van hun omgeving, hetgeen in verband staat met herziening van bestuurlijke 
verhoudingen: "Gestreefd wordt naar een situatie waarbij instellingen zelf in directe interactie 
met maatschappelijke subsystemen op signalen kunnen reageren bij het bepalen van hun eigen 
beleid. Gestreefd wordt kortom naar een zoveel mogelijk zelfregulerend systeem van hoger 
onderwijs."3 

Vergroting van de beleidsruimte houdt verband met het vergroten van de eigen verantwoorde
lijkheid van de instellingen en het globaliseren van het bestuursniveau. Dit zijn twee van de 
vier manieren om te komen tot verbeterde effectiviteit van besturing. De andere twee zijn 
verbeterde coördinatie van het gebruikte instrumentarium en het invoeren van een systeem 
van kwaliteitsbewaking: "De effectiviteit van de besturing kan worden verbeterd door: globa
lisering van het bestuursniveau, accentuering van de eigen verantwoordelijkheid van de 
instellingen, vormgeving van een adequaat systeem van kwaliteitsbewaking en het realiseren 
van een betere onderlinge afstemming van het totaal van het bestuurlijk instrumentarium"4. 
Verbeterde effectiviteit van besturing wordt verondersteld nodig te zijn in verband met de 
andere eisen die aan het systeem worden gesteld door toenemende variëteit en vernieuwings
behoeften. "Er dient in dit kader te worden gezocht naar mechanismen die de beweeglijkheid 
van het hoger onderwijssysteem stimuleren. Daarbij kan de rol die de overheid thans in het 
systeem speelt niet buiten beschouwing worden gelaten, in het bijzonder de bevoegdheidsver
deling tussen overheid en instellingen en de instrumenten waarmee die bevoegdheden geëffec
tueerd worden."5 Het vergroten van de beleidsruimte van de instellingen houdt een verschui
ving van de besturingsfilosofie in, welke is ingegeven door het besef dat de overheid op 
microniveau niet alles kan regelen. "Deze verschuiving in de aard van de besturingsconceptie 
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is tevens ingegeven door de constatering dat de overheid niet over de expertise beschikt om 
tot op gedetailleerd niveau binnen de instellingsorganisatie uitspraken te doen over de gewen
ste ontwikkelingen."6 

Figuur 5.2: Doelboom uit de HOAK-nota* 
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aanduiding van positionering element in totaal van de redenering (zie voor toelichting pagina 137) 

5.2.2 School op weg naar 2000 
De HOAK-nota blijkt zeer succesvol te zijn. Als weinig andere nota's heeft deze nota het 
denken en handelen in het onderwijsbeleid bepaald. Het stuk heeft diverse epigonen voortge-
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bracht, waarvan de nota 'School op weg naar 2000'7 waarschijnlijk de belangrijkste is (Van 
Wieringen, 1996). Deze nota stamt uit 1988 en heeft als centraal thema de wijze waarop het 
primair en voortgezet onderwijs moeten worden toegerust voor de eisen die er in de nabije 
toekomst aan worden gesteld; ook wordt ingegaan op de gevolgen die dit heeft voor de wijze 
van besturing van het onderwijssysteem. Anders gezegd: de nieuwe besturingsfilosofie die 
voor het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in het midden van de jaren tachtig is 
gepresenteerd, wordt met deze nota vertaald naar de sectoren primair en voortgezet onderwijs. 

Figuur 5.3: Doelboom uit de nota School op weg naar 20008 
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In figuur 5.3 is de doelboom van de nota afgebeeld voorzover deze relevant is voor de decen
tralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. 
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Het centrale begrip in deze nota wordt gevormd door de autonome school. Dit wordt gelijkge
steld met het vergroten van de beleidsruimte van de scholen. 
De maatschappelijke veranderingen zijn omvangrijk. De samenleving diversificeert, de 
kennisintensiteit neemt toe en de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. "Onder 
meer is (...) gewezen op de diversificatie die in de maatschappij reeds waarneembaar is (...). 
Gewezen is ook op de diverse gevolgen van de technologische ontwikkelingen, zowel voor de 
inhoud van het onderwijs als voor de vorm waarin dit wordt aangeboden. Voorop staat het 
belang van de toenemende kennisintensiteit van onze samenleving, die noopt tot het bena
drukken van de kwaliteit van het onderwijsproduct".9 Dit impliceert aanpassing aan deze 
omstandigheden van het onderwijsbestel, ook al omdat deze veranderingen leiden tot verande
rende onderwijskundige inzichten. "Uitgangspunt is het onderwijsbestel in staat te stellen snel 
en op kwalitatief verantwoorde wijze in te spelen op zich veranderende maatschappelijke 
omstandigheden en veranderende onderwijskundige inzichten die daarvan vaak mede het 
gevolg zijn. Dit vraagt om een heldere toedeling van verantwoordelijkheden naar instellingen 
en overheid, alsmede om een instrumentarium dat beide partijen in staat stelt die verantwoor
delijkheden waar te maken."10 

De veranderende maatschappelijke omstandigheden maken kortom een toename van de 
beleidsruimte noodzakelijk. "In een maatschappelijke omgeving die wordt gekenmerkt door 
snelle veranderingen en een toenemende diversificatie is het noodzakelijk dat de scholen 
beschikken over een eigen beleidsruimte."" De scholen zullen dan ook eigen (financiële) 
verantwoordelijkheden krijgen. In het kader van de terugtred van de overheid op het vlak van 
personeelsbeleid is het van belang dat er algemene rechtspositionele kaders komen waarbin
nen vervolgens beleidsruimte ontstaat. "(Het) zal van belang zijn dat de Rijksoverheid de 
algemene rechtspositionele kaders in regelgeving neerlegt. (...) Binnen deze door het Rijk 
geboden randvoorwaarden hebben de scholen of clusters van scholen een grote mate van 
vrijheid om hun eigen invulling te kiezen en hun eigen personeelsbeleid te voeren."12 

De toename van beleidsruimte zal leiden tot het ontstaan van eigen (personeels)beleid op de 
scholen. "Eén van de belangrijkste pijlers van een grotere autonomie voor de scholen is dat 
deze de mogelijkheid krijgen een eigen personeelsbeleid te voeren."13 Verondersteld wordt dat 
de toename van beleidsruimte zal leiden tot het beter voldoen aan de (omgevings)eisen die aan 
de school worden gesteld, alsook tot een optimale inzet van middelen. "Die ruimte moet de 
scholen in staat stellen zelf keuzen te maken op grond van een afweging van het belang van de 
maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de specifieke situatie van de school, om aldus 
te blijven voldoen aan de eisen die aan hen worden gesteld."14 "Het betekent dat de school het 
merendeel van de beslissingen dat nodig is voor een optimale inzet van middelen en voor een 
maximaal onderwijsresultaat, zelf zal kunnen nemen."15 "Op deze wijze kan (maar ook: moet) 
elke school (...) 'concurreren' met andere scholen op basis van het meest wezenlijke criterium: 
de kwaliteit van het onderwijs. Er loopt een duidelijke lijn van de vergroting van de autono
mie van de scholen en van het toekennen van een eigen, ook financiële verantwoordelijkheid 
aan elke school, naar de kwaliteit van het door de scholen aangeboden onderwijs."16 

5.2.3 Hoofdlijnennotitie Formatiebudgetsysteem 
Met de 'Hoofdlijnennotitie Formatiebudgetsysteem"7 wordt beoogd concrete invulling te 
geven aan het vergroten van de beleidsruimte van scholen voor primair en voortgezet onder
wijs. De notitie bevat namelijk de hoofdlijnen van het ontwerp van een nieuw bekostigings-
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systeem, het Formatiebudgetsysteem (FBS) geheten. Het doel is de fijnmazige bekostigingsre
geling met een sterk centralistisch karakter te vervangen door een bekostigingsregeling die 
eenvoudig toepasbaar en globaal van aard is. Een dergelijke verandering van het systeem van 
personele bekostiging van scholen zal volgens de beleidsvoerders ook een aanzet kunnen 
geven tot een eerste stap op weg naar decentraler arbeidsvoorwaardenvorming. 

Figuur 5.4: Doelboom uit de Hoofdlijnennotitie Formatiebudgetsysteem 
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In figuur 5.4 is de doelboom uit deze notitie weergegeven. Volgens de notitie kampt men in 
het primair en voortgezet onderwijs met een aantal problemen met betrekking tot rechts
positionele regels: ze zijn onbeheersbaar, te complex en te rigide. Deze problemen kunnen 
niet met nog meer gedragsvoorschriften voor besturen worden opgelost. "Een uitgangspunt is 
dat een betere beheersing van personele uitgaven niet goed kan worden bereikt door aan de 
bevoegde gezagsorganen nog meer gedragsvoorschriften op te leggen waaraan zij zich bij hun 
personeelsbeleid moeten houden dan thans al het geval is."18 Regelverruiming is daarentegen 
nodig, waarbij overigens wel een duidelijke grens aan de bekostiging door het Rijk wordt 
aangegeven. 
Dit nu gebeurt door middel van het Formatiebudgetsysteem (FBS). Het FBS is gericht op 
autonomievergroting. "Per slot van rekening zijn de onderhavige voorstellen (...) gericht op 
deregulering en het vergroten van de autonomie der schoolbesturen"19. In het Formatiebudget
systeem wordt overigens ook het uitgangspunt tot uitdrukking gebracht dat de problemen 
beter op schoolniveau dan via centrale regelgeving kunnen worden opgelost: "Er zijn veel 
kanten aan de hierboven genoemde problemen die beter op schoolniveau tot een oplossing 
kunnen worden gebracht dan via centrale regelgeving."20 
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Het FBS geeft scholen meer mogelijkheden om de onderwijskundige planning, de ontwikke
ling van de schoolorganisatie, alsook de formatieverdeling meer in overeenstemming te 
brengen met de prioriteiten die in het schoolbeleid worden gehanteerd. Impliciet wordt hierbij 
een relatie gelegd met een betere beheersing van de personele uitgaven. "Daarnaast is een 
belangrijk uitgangspunt dat (...) afhankelijk van beleidskeuzen die door de scholen kunnen 
worden gemaakt onderwijskundige voordelen op schoolniveau kunnen worden gereali
seerd."21 

5.2.4 Invoering Formatiebudgetsysteem in het voortgezet onderwijs 
Drie jaren na publicatie van de Hoofdlijnennotitie wordt het wetsvoorstel naar de Tweede 
Kamer gestuurd waarmee Formatiebudgetsysteem voor het voortgezet onderwijs een feit zal 
worden22. In het wetsvoorstel wordt voortgebouwd op dezelfde Hoofdlijnennotitie. 

Figuur 5.5: Doelboom uit het wetsvoorstel invoering van het Formatiebudgetsysteem 
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De doelboom uit het wetsvoorstel is afgebeeld in figuur 5.5. Volgens het wetsvoorstel is de 
invoering van het FBS gericht op vergroting van de autonomie van scholen. Het FBS vergroot 
namelijk de beslissingsruimte, hetgeen wenselijk is met het oog op diverse problemen omtrent 
formatie- en rechtspositieregels in het onderwijs. "Het FBS biedt de scholen meer mogelijkhe
den voor een eigen personeels- en organisatiebeleid. Het FBS is een duidelijke stap op weg 
naar deregulering en bevordering van autonomie van onderwijsinstellingen (...). Daarmee 
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wordt tegelijkertijd de basis gelegd voor de oplossing van problemen die thans in een centraal 
geregelde aanpak niet dan wel slechts ten koste van zeer veel extra regelgeving oplosbaar 
zouden zijn"23 Tot die problemen behoren: de te grote complexiteit van regels, de starheid 
ervan, alsook de onbeheersbaarheid van de uitkomsten van de regels. 
Het FBS houdt in de kern in, dat scholen een budget krijgen toegekend in de vorm van forma
tierekeneenheden. Binnen dat budget hebben zij de vrijheid de formatie naar eigen inzicht in 
te vullen. Deze vrijheid wordt gelijk gesteld aan vergroting van de autonomie. Daarnaast is 
een doel van de invoering van het FBS, het vergroten van de beheersbaarheid van personeels
uitgaven: "De doelstelling van de invoering van het FBS is om scholen meer mogelijkheden te 
bieden voor een eigen personeels- en organisatiebeleid. Een bijkomend oogmerk is het leveren 
van een bijdrage aan een grotere beheersing van de personele uitgaven in het onderwijs."24 Dit 
vindt plaats doordat het FBS een einde zal maken aan "het optimaal gebruik maken door 
scholen van bestaande regelingen"25. Uiteindelijk zal dit alles leiden tot vermindering van de 
personeelsuitgaven. 
De autonomievergroting en vrijheid om de eigen formatie in te vullen, zal een eigen 
organisatie- en personeelsbeleid in de scholen doen ontstaan. De enige beperkingen daarbij 
zullen zijn gegeven door het Formatiebesluit en het Rechtspositiebesluit onderwijspersoneel. 
De mogelijkheid tot zo'n eigen beleid betekent minder knelpunten en problemen, én meer 
verantwoordelijkheid voor de scholen. "Voor de scholen brengt het FBS enerzijds als gevolg 
van de grotere vrijheid bij het invullen van een eigen personeels- en organisatiebeleid meer 
verantwoordelijkheden met zich mee, anderzijds krijgen de scholen nu te maken met een 
eenvoudiger en globaler systeem waardoor minder knelpunten zullen ontstaan."26 Het FBS is 
gebaseerd op het beginsel van de terugtredende overheid. Het FBS brengt op den duur een 
vermindering van de bestuurslast voor het ministerie met zich mee. 

5.2.5 Decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming hoger beroepsonderwijs 
In de tussentijd gaat de deregulering in het hoger beroepsonderwijs verder. In 1993 wordt het 
wetsvoorstel gepubliceerd waarmee voor deze onderwijssector de arbeidsvoorwaardenvor
ming voor wat betreft de secundaire arbeidsvoorwaarden wordt gedecentraliseerd27. Het hoger 
beroepsonderwijs is daarmee de eerste onderwijssector waarin aan de nieuwe besturingsfiloso
fie ook op het terrein van arbeidsvoorwaardenvorming concreet gevolg wordt gegeven. 
De doelboom van het wetsvoorstel is afgebeeld in figuur 5.6. In het wetsvoorstel wordt 
verwezen naar de HOAK-nota. Hierin is "het fundament gelegd voor vergroting van beleids
vrijheid van de hogescholen en de universiteiten."28. Dit is gepaard gegaan met een wijziging 
van de besturingsfilosofie, die inhoudt dat minder sturing vooraf plaatsvindt en meer sturing 
achteraf. Met het onderhavige wetsvoorstel wordt deze lijn doorgetrokken naar personeelsbe
leid en arbeidsvoorwaarden. 
Daarnaast wordt erop gewezen dat op het vlak van arbeidsvoorwaardenvorming bij de over
heid belangrijke ontwikkelingen gaande zijn. "In de eerste plaats ontwikkelt het arbeidsvoor
waardenoverleg met de centrale overheid zich meer en meer naar een overleg tussen gelijk
waardige partners. (...) In de tweede plaats is het merendeel van de onderwerpen die voorwerp 
van overleg zijn tussen de minister van Biza en de centrales verschoven naar de acht afzonder
lijke sectorcommissies, waarvan de sectorcommissie O&W er één is."29 Een logische stap is 
volgens de minister dat vervolgens een deel van de arbeidsvoorwaarden wordt overgedragen 
aan de instellingen voor hoger onderwijs. 
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Figuur 5.6: Doelboom uit het wetsvoorstel decentralisatie HBO 
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Overigens is voor de sector beroeps- en volwasseneneducatie eenzelfde wetsvoorstel in de 
maak; de omstandigheden zijn in deze sector immers vergelijkbaar aan die in het hoger 
onderwijs, te weten schaalvergroting en invoering van de lumpsumbekostiging. 
Bij de overdracht van een deel van de arbeidsvoorwaardenvorming geldt als uitgangspunt dat 
besturen op afstand moet worden bevorderd. "Dit betekent dat op centraal niveau niet meer 
moet worden geregeld dan strikt noodzakelijk is, met andere woorden: decentraal, tenzij."30 

Daarmee wordt namelijk de autonomie van de instellingen vergroot. "Autonomievergroting 
houdt in dat de overheid op het gebied van de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden een deel 
van zijn directe invloed en daarmee ook een deel van de verantwoordelijkheid prijsgeeft."31 

De verantwoordelijkheid van de instellingen op het vlak van personeelsbeleid zal evenredig 
toenemen. Tevens treedt de overheid terug, hetgeen zal leiden tot een vermindering van de 
bestuurslast op centraal niveau. 

5.2.6 Decentralisatie arbeidsvoorwaardenvorming voortgezet onderwijs 
Het dereguleringsstreven laat uiteindelijk ook de arbeidsvoorwaardenvorming in het voortge
zet onderwijs niet ongemoeid. In 1994 wordt het wetsvoorstel gepubliceerd waarin de voorge
nomen decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming is opgenomen.32 Dit wetsvoorstel 
bevat ook het plan het Formatiebudgetsysteem in het voortgezet onderwijs te vervangen door 
de lumpsumbekostiging. 
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Figuur 5.7: Doelboom uit het wetsvoorstel decentralisatie voortgezet onderwijs 
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De doelboom uit het wetsvoorstel voorzover deze betrekking heeft op de decentralisatie van 
de arbeidsvoorwaardenvorming is weergegeven in figuur 5.7. 

Vergroting van de autonomie is volgens het wetsvoorstel de centrale doelstelling van dit 
beleid. Het uitgangspunt is, dat "besturing op afstand moet worden bevorderd en daarmee de 
autonomie van scholen moet worden vergroot. Dit betekent dat op centraal niveau niet méér 
moet worden geregeld dan wat strikt noodzakelijk is, met andere woorden het uitgangspunt is: 
decentraal, tenzij."33 De onderhandelingsvrijheid van schoolbesturen moet worden vergroot 
"door zoveel mogelijk onderwerpen ter regulering over te laten aan het onderwijsveld."34 Eén 
van de belangrijkste pijlers van de autonomievergroting is volgens de Memorie van Toelich
ting dat scholen de mogelijkheid krijgen tot het voeren van een eigen personeelsbeleid. 
De decentralisatie van de vorming van secundaire arbeidsvoorwaarden naar de bevoegde 
gezagsorganen in het voortgezet onderwijs maakt dit alles mogelijk. Het wetsvoorstel is in het 
verlengde te plaatsen van de invoering van het Formatiebudgetsysteem, dat een belangrijke 
stap op weg was naar de lumpsumbekostiging. Het bouwt tevens voort op de nota 'School op 
weg naar 2000' die in 1988 het licht zag. De decentralisatie staat kortom niet op zichzelf. 
Bovendien is eenzelfde decentralisatie binnenkort aan de orde in de sector voor de beroeps- en 
volwasseneneducatie. "De voorgestelde wijzigingen (...) sluiten op hun beurt aan bij soortge
lijke wijzigingen voor het hbo (...). Dat wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer 
aanvaard."35 In aansluiting hierop wordt gewezen op de normalisatie en sectoralisatie van het 
arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid, waarbij letterlijk dezelfde passages worden 
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gebruikt als in het wetsvoorstel tot decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming in het 
hoger onderwijs. Verwezen wordt tevens naar het akkoord in het kader van het Schevenings 
Beraad om in samenhang met de invoering van de lumpsum in het voortgezet onderwijs 
tevens de arbeidsvoorwaardenvorming te decentraliseren. 

5.3 De beleidstheorie van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming 

Zes doelbomen zijn de revu gepasseerd. Elk document en elke doelboom houdt verband met 
de veronderstellingen die ten grondslag liggen aan decentralisatie van arbeidsvoorwaarden
vorming in het voortgezet onderwijs. De gehanteerde beleidstheorie van deze decentralisatie is 
zo opgevat ruimer dan alleen in het desbetreffende wetsvoorstel is weergegeven. De vraag die 
zich daarmee aandient, is welke elementen en relaties uit de andere vijf doelbomen moeten 
worden meegenomen in de beleidstheorie, die onder meer als vertrekpunt zal dienen voor de 
analyse van de implementatie van de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het voortgezet 
onderwijs. 
Om deze vraag te beantwoorden, worden de doelbomen zoals hiervoor weergegeven onderling 
vergelijkbaar gemaakt door overeenkomstige beleidselementen en relaties op gelijke niveaus 
en op gelijke wijze te positioneren. Een dergelijke vergelijking maakt het mogelijk de ver
schuivingen waar te nemen die in relaties en beleidselementen door de tijd heen zijn opgetre
den en tevens de meest essentiële elementen en relaties uit de doelbomen op het spoor te 
komen. Noodzakelijkerwijs is hierbij wel enigszins geabstraheerd van de diversiteit aan 
beleidselementen en relaties, waardoor het niet ondenkbeeldige gevaar ontstaat dat een te 
consistent en te logisch beeld ontstaat van de relevante beleidselementen en relaties (Van de 
Graaf & Hoppe, 1996). De onderstaande abstracties van de doelbomen beogen dan ook met 
nadruk niet in de plaats te treden van de doelbomen zoals deze in het voorgaande zijn afge
beeld en besproken. De abstracties zijn daarentegen enkel een hulpmiddel om de ontwikkeling 
van de doelbomen door de tijd heen in beeld te brengen, teneinde de meest essentiële relaties 
en elementen van de gehanteerde beleidstheorie te kunnen aanwijzen. 
Met in achtneming van deze relativering zijn in figuur 5.8 de abstracte doelbomen opgeno
men. Geredeneerd vanuit de doeleinden die in de afzonderlijke doelbomen centraal staan, 
kunnen we het volgende constateren. In de wet waarmee de arbeidsvoorwaardenvorming in 
het hoger beroepsonderwijs (nr. 5) wordt gedecentraliseerd, wordt decentralisatie gezien als 
een middel om te komen tot autonomievergroting. Autonomievergroting moet bovendien 
leiden tot een afname van de beleidslast op centraal niveau. Ter onderbouwing van deze 
redenering wordt ten eerste verwezen naar de sectoralisatie en normalisatie van het overleg bij 
de overheid en van de voorgenomen decentralisatie in de sector voor beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie. Een tweede groep argumenten uit dit wetsvoorstel (nr. 5) heeft betrek
king op de HOAK-nota uit de jaren tachtig: gesteld wordt dat deze nota het fundament heeft 
gelegd voor vergroting van de beleidsvrijheid voor instellingen, hetgeen een grote verandering 
betekende in de sturingsmethoden. Min of meer in samenhang hiermee wordt een derde groep 
argumenten aangehaald: gelet op de complexe en dynamische situatie in het veld van het 
hoger onderwijs is sturing ex ante niet meer goed mogelijk. Er komt meer nadruk te liggen op 
sturing ex post; verondersteld wordt, dat dit overeenkomt met decentralisatie van arbeidsvoor-
w aardenvorming. 
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Het FBS (nr. 4) wordt in het desbetreffende wetsvoorstel gezien als een middel om te komen 
tot meer autonomie voor de instellingen. Het FBS maakt een eigen personeels- en organisatie-
beleid op de instellingen mogelijk, waarbij als enige beperkingen gelden de bepalingen uit het 
RPBO. Dit eigen personeels- en organisatiebeleid brengt uiteindelijk meer verantwoordelijk
heden voor de school én minder knelpunten in rechtspositionele sfeer met zich mee. Het 
laatste is met name noodzakelijk omdat in die sfeer redelijk veel problemen worden geconsta
teerd. Die problemen kunnen met meer beslissingsruimte door middel van het FBS worden 
opgelost. Daarnaast wordt opgemerkt, dat aan het FBS ook het principe van terugtreding van 
de overheid ten grondslag ligt. Dit leidt uiteindelijk tot minder beleidslast voor het ministerie. 
Ten slotte wordt gesteld dat in het FBS het personeelsvolume op een maximum wordt genor
meerd. Dit betekent minder 'optimaal gebruik' van regels en daardoor een betere beheersing 
van de personeelsuitgaven. Uiteindelijk leidt dat tot vermindering van de overheidsuitgaven. 
In het stuk dat ten grondslag heeft gelegen aan het FBS, de Hoofdlijnennotitie (nr. 3), wordt 
gesteld dat het systeem is gericht op het vergroten van de autonomie van schoolbesturen. Met 
die vergrote autonomie kunnen - afhankelijk van de beleidskeuzen die de school maakt -
onderwijskundige voordelen worden gerealiseerd. Daarnaast ligt het in de lijn der verwachting 
dat, zodra scholen meer eigen keuzen kunnen maken, zij het beleid beter in overeenstemming 
kunnen brengen met de prioriteiten die zij daar zelf in willen en moeten stellen. Dit leidt aldus 
tot een betere beheersing van de personele uitgaven. 

In de 'Hoofdlijnennotitie FBS' wordt verwezen naar het document 'School op weg naar 2000' 
(nr. 2). In dit document vormen de veranderende maatschappelijke omstandigheden het 
uitgangspunt. Die veranderingen maken een toename van de beleidsruimte van instellingen 
noodzakelijk, hetgeen gelijk wordt gesteld aan autonomievergroting. Met die beleidsruimte 
zullen scholen een eigen (personeels-) beleid kunnen voeren. Op die wijze wordt een optimale 
inzet van middelen op de school bereikt en kan de school beter voldoen aan de 
(omgevings)eisen die aan deze organisatie worden gesteld. Bovendien ontstaat op die wijze 
concurrentie, waarvandaan een duidelijke lijn loopt richting (verbetering van) de kwaliteit van 
het onderwijs. In dit document is autonomievergroting derhalve een middel om te komen tot -
gelet op de maatschappelijke omstandigheden noodzakelijke - kwaliteitsverhoging in het 
onderwijs. In secundaire zin wordt in het document opgemerkt, dat terugtreding van de 
overheid de tegenhanger vormt van 'de autonome school'. In het kader van die terugtreding 
wordt het van belang geacht, dat er algemene arbeidsvoorwaardelijke kaders komen, waarbin
nen vervolgens vrijheid ontstaat voor de instellingen om eigen beslissingen te kunnen nemen. 
Bij de invoering van decentrale arbeidsvoorwaardenvorming in het hoger beroepsonderwijs 
wordt verwezen naar de HOAK-nota (nr. 1). In deze nota draait het om het vergroten van de 
beleidsruimte van de instellingen, hetgeen wordt gelijkgesteld aan autonomievergroting. 
Autonomievergroting wordt hier gezien als een voorwaarde om op de instellingen te komen 
tot een eigen onderwijs- en onderzoeksbeleid. Dit decentraal gevormde beleid heeft als doel 
het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. 

In de doelboom van de decentralisatie in het voortgezet onderwijs (nr. 6) is autonomievergro
ting het belangrijkste doel van de decentralisatie. In de andere vijf documenten wordt ook 
gesproken over vergroting van de autonomie dan wel beleidsruimte van de instellingen. 
Autonomievergroting is in deze documenten veel meer een middel om te komen tot verder 
gelegen doeleinden. Onder die uiteindelijke doeleinden wordt in de vijf besproken nota's 
verstaan: 
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a) de afname van de beleidslast op centraal niveau; 
b) een vermindering van de overheidsuitgaven en een betere beheersing van de personele 

uitgaven; 
c) verwezenlijking van onderwijskundige voordelen, uiteindelijk leidend tot een kwaliteits

verhoging in het onderwijs. 

De vergelijking van de abstracte doelbomen leidt in aanvulling hierop tot de volgende consta
teringen: 

a) Versmalling van de beleidscontext 
In de nota 'School op weg naar 2000' en in de HOAK-nota wordt expliciet verwezen naar 
een maatschappelijke context. Veranderende maatschappelijke omstandigheden en proble
men in het onderwijsveld met betrekking tot bestaande regelgeving worden als problema
tisch ervaren, hetgeen aanleiding vormt tot beleidsformulering. In de twee wetsvoorstellen 
die betrekking hebben op decentralisatie vindt zo'n verwijziging naar een maatschappelijke 
of praktijkcontext niet expliciet plaats. Hier wordt enkel verwezen naar eerder beleid, zoals 
het Formatiebudgetsysteem en de wijziging van de besturingsfilosofie zoals weergegeven 
in de HOAK-nota. 

b) Van zelfstandig beleid naar gerelateerd beleid 
In de nota 'School op weg naar 2000' wordt ook melding gemaakt van de decentralisatie 
van arbeidsvoorwaardenvorming. Deze decentralisatie wordt geacht te passen binnen de 
algemene tendens van terugtreding van de overheid ten opzichte van de maatschappij. Er 
wordt geen verband gelegd met de algemene beleidsvoornemens met betrekking tot de 
besturingsfilosofie in het hoger onderwijs noch met ontwikkelingen in de ambtelijke 
rechtspositie en arbeidsverhoudingen. In deze zin vormt de decentralisatie in deze nota nog 
een 'zelfstandig' beleid. Dat wordt later anders, want in de twee decentralisatievoornemens 
worden wel verbanden tussen decentralisatie en andere beleidsontwikkelingen gelegd. 
Verwezen wordt onder meer naar de normalisatie en sectoralisatie van de arbeidsverhou
dingen bij de overheid, alsook naar identieke decentralisatiemaatregelen in de bve-sector 
respectievelijk het hbo. 

c) Personeelsbeleid van gevolg naar oorzaak 
Volgens het wetsvoorstel dat de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het 
voortgezet onderwijs regelt, maakt de decentralisatie een eigen personeelsbeleid op de 
scholen mogelijk. Dit eigen personeelsbeleid wordt in het wetsvoorstel gezien als belang
rijkste pijler voor de autonomievergroting. In eerdere documenten wordt dit 'eigen perso
neelsbeleid' echter vooral gezien als een gevolg van de autonomievergroting. 

d) Autonomievergroting van middel naar doel 
Autonomievergroting wordt in vijf van de zes geanalyseerde documenten gezien als middel 
om tot het uiteindelijke doel te komen. Als uiteindelijke doelen worden in die vijf docu
menten genoemd: afname van de centrale beleidslast, vermindering van de overheidsuitga
ven en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Autonomievergroting wordt gezien 
als middel om deze doelen te realiseren. De doelboom in het wetsvoorstel dat de decentrali-
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satie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs regelt, wijkt hiervan af. 
Hierin wordt autonomievergroting namelijk het uiteindelijke beleidsdoel genoemd. 

Op basis van deze constateringen kan men stellen, dat de doelboom door de jaren heen in 
enigermate is versmald. Het beleid wordt niet meer zozeer gebaseerd op beleidsproblemen 
zoals deze zich voordoen in de praktijk, met daarbij behorende verwijzigingen naar een 
maatschappelijke context. In plaats daarvan wordt het beleid in het verlengde van andere 
beleidsmaatregelen geplaatst. Eerder geformuleerde doeleinden verdwijnen; tegelijkertijd 
wordt een eerder als middel geformuleerd element verheven tot beleidsdoel. Daardoor wordt 
tevens een gevolg herschreven in een oorzaak. 

Figuur 5.9: Schematische weergave beleidstheorie doelboom decentralisatie arbeids
voorwaardenvorming 

Grondslag voor 
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Voor het onderhavige onderzoek betekent dit het volgende. Concentratie op de doelboom uit 
het eigenlijke wetsvoorstel - dat de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het 
voortgezet onderwijs regelt - zou betekenen dat de in normatief opzicht smalst mogelijke 
argumentatie als gehanteerde beleidstheorie in het onderzoek wordt betrokken. Het zou 
namelijk betekenen dat eerder in de beleidsontwikkeling geformuleerde doeleinden en daar
mee corresponderende waarden - verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, betere 
beheersing van overheidsuitgaven en afname van de centrale beleidslast - buiten het blikveld 
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van dit onderzoek vallen. In termen van de structuur van beleidstheorieën: de normatieve 
relaties zouden nauwelijks meer in de beschouwing kunnen worden betrokken. Daarmee zou 
bovendien een onvolledig beeld worden gegeven van de gehanteerde beleidstheorie. Om deze 
reden is ervoor gekozen de genoemde doeleinden wel bij de gehanteerde beleidstheorie te 
betrekken. 

Op grond van het voorafgaande komen we in figuur 5.9 tot een schematische overzicht van de 
belangrijkste beleidselementen en relaties die ten grondslag liggen aan de decentralisatie van 
arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs. De sterk geschematiseerde doel-
boom vertegenwoordigt een samenstel van argumenten, middelen en doelen zoals dit vanaf 
het midden van de jaren tachtig in de diverse documenten is terug te vinden. Figuur 5.9 is 
daarmee een abstractie van de onderliggende doelbomen en beschrijvingen ervan zoals deze in 
deze paragraaf zijn besproken. 
De beleidstheorie die bij de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet 
onderwijs wordt gehanteerd, zoals afgebeeld in figuur 5.9, houdt het volgende in. 
De decentralisatie betekent dat scholen een eigen personeelsbeleid kunnen voeren. Met de 
decentralisatie wordt immers besturen op afstand door de overheid mogelijk. Hierdoor ont
staat autonomievergroting voor de scholen en hun besturen, waardoor het functioneren van 
schoolorganisaties kan verbeteren. Met dit alles wordt een afname van de beleidslast op 
landelijk niveau verwezenlijkt. Tevens leidt dit tot een betere beheersing van overheidsuitga
ven en waar mogelijk tot een vermindering van het uitgavenniveau. Wenselijke onderwijskun
dige doelstellingen worden aldus gerealiseerd; kwaliteitsverhoging zal het resultaat zijn. 

5.4 Beleidstheorie en het panel 

De bedoeling van de reconstructie is een uitgangspunt te verkrijgen voor de analyses die op de 
documenten en op het materiaal uit de gevalsstudie zullen worden verricht. Ter validering is 
de bovengenoemde versie van de beleidstheorie dan ook voorgelegd aan het panel van des
kundigen, voorafgaand aan het opstellen van de analysekaders die in de volgende hoofdstuk
ken worden benut. 
In de derde vragenronde in het voorjaar van 1997 worden aan het panel drie schematische 
afbeeldingen voorgelegd zoals opgenomen in figuur 5.10. De eerste, figuur A, betreft de 
schematische weergave van de officiële beleidstheorie. Desgevraagd is 58% van het panel van 
mening dat deze figuur een volledig beeld geeft van de theorie zoals deze van officiële zijde 
naar voren is gebracht. Nog eens 42% van de panelleden beantwoordt deze vraag bovendien 
niet ontkennend.36 

Tevens zijn twee alternatieve afbeeldingen voorgelegd. Figuur B betreft een alternatieve 
weergave van de theorie op basis van de stelling: "de decentralisatie is enkel gericht geweest 
op een betere beheersing van overheidsuitgaven". 29% van het panel is het hier expliciet mee 
eens; 42% beantwoordt deze stelling met een - iets minder expliciete - bevestiging. 
Figuur C beeldt een beleidstheorie van de decentralisatie uit, zoals deze wellicht in de ogen 
van het panellid ideaal zou zijn. Een kwart van het panel onderschrijft deze weergave volle
dig; 33% van het panel is het ook eens met deze weergave, maar is daarover iets minder 
enthousiast dan het eerdergenoemde kwart panelleden. 
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Opvallend hierbij is overigens dat bij de vragen die over fi guur B worden voorgelegd, me-
ningsverschillen tussen de categorieën panelleden aan het licht treden. De panelleden kunnen 
namelijk worden ingedeeld in de volgende categorieën: 
a) panelleden uit de praktijk (school, schoolbestuur); 
D) panelleden uit beleidsorganen (overlegorganen, ministerie); 
c) panelleden die te situeren zijn aan werkgeverszijde (rijksoverheid, besturen, schoolleiders); 
d) panelleden aan werknemerszij de (vakbonden, werknemers). 

Vervolgens kunnen de antwoorden van de panelleden per categorie met elkaar worden verge
leken. 

Tabel 5.1 : Vragen over figuur B van de beleidstheorie37 

Vraag III-2 1 2 3 4 N Gemid Standaard-
juist onjuist (=100%) delde38 deviatie39 

Voor beleidsmakers is feitelijk al 29 46 17 8 24 2.04 0.91 
leen het verbeteren van de financiële 
beheersbaarheid het doel van deze 
decentralisatie geweest. 

Figuur B geeft een volledig beeld 29 42 17 12 24 2.13 0.99 
van de feitelijke beleidstheorie. 

Voor de beleidsmakers is kwaliteits 29 42 13 17 24 2.17 1.05 
verhoging feitelijk geen doel van 
deze decentralisatie geweest. 

Voor de beleidsmakers heeft het ver 4 46 29 21 24 2.67 0.87 
groten van de bestuurlijke afstand 
t.o.v. de scholen feitelijk geen rol 
gespeeld. 

Voor de beleidsmakers is afname 12 12 42 33 24 2.96 1.00 
van de centrale beleidslast feitelijk 
geen doel van deze decentralisatie 
geweest. 

De antwoorden van alle panelleden op de vragen over figuur B staan weergegeven in tabel 
5.1. De verschillen tussen panelleden komen erop neer, dat de panelleden die werkzaam zijn 
in de onderwijspraktijk eerder de stellingen 2A, 2B en 2C onderschrijven dan panelleden die 
werkzaam zijn in regionen die verder van die praktijk afstaan.40 Een meerderheid van het 
panel is van mening dat het officiële beleid niet geheel overeenkomt met de beleidstheorie 
zoals deze feitelijk door de overheid is nagestreefd. Bovendien zou een meerderheid van het 
panel zelfde theorie meer in de richting van figuur C hebben geformuleerd. De panelleden uit 
de onderwijspraktijk treden de officiële beleidstheorie kortom met iets meer scepsis tegemoet 
treden dan de panelleden uit de wereld van het onderwijsbeleid. 

In de volgende hoofdstukken komt de implementatie van de decentrale arbeidsvoorwaarden
vorming zelf aan de orde. Wellicht dat de verschillen van mening tussen panelleden zich 
tijdens dat implementatieproces ook nog in andere gedaanten tonen. 
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36. Geen significante verschillen tussen categorieën panelleden. 

37. Cronbachs alpha is .81; er is sprake van een betrouwbare schaal die kan worden aangeduid als 'mate waarin officiële 
beleidstheorie ook feitelijk is nagestreefd door beleidsmakers'. 
De Cronbachs alpha brengt de mate tot uitdrukking waarin de items hetzelfde meten (interne consistentie van de schaal). 
Gesteld wordt ook wel dat de alpha staat voor de te verwachte correlatie van de schaal met een volstrekt gelijkwaardige 
schaal met hetzelfde aantal items (De Heus e.a., 1995). Als vuistregel geldt, dat een alpha van groter dan of gelijk aan .80 
goed is, en een alpha van lager dan .60 slecht. 

38. De panelgegevens betreffen overwegend data van ordinaal meetniveau. Dit betekent dat strikt genomen geen gemiddel
den en standaarddeviaties berekend kunnen worden, daar deze minstens gegevens van intervalniveau vereisen (Swanborn, 
1987). De gemiddelden en standaarddeviaties worden in deze en volgende tabellen desondanks afgebeeld, omdat hiervan een 
informatieve waarde kan uitgaan. 

39. Zie ook voorgaande noot. Tevens dient te worden opgemerkt dat de omvang van de standaarddeviatie bij het ontbreken 
van gegevens over de scheefheid van de verdeling met enige voorzichtigheid dient te worden geïnterpreteerd. 

40. Mann-Whitney-tests; significantie = .04. 
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Hoofdstuk 6. Invoering van decentrale arbeidsvoorwaardenvorming 

De decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs is een beleids
maatregel die wetswijzigingen met zich meebrengt. Nadat wetgever besloten heeft het betref
fende wetsvoorstel te aanvaarden, kan het ministerie van OC&W zich toeleggen op de uitvoe
ring van dat besluit. Het parlement hecht er bij het nemen van dat besluit veel waarde aan dat 
het beleid dat de bewindslieden voorleggen, is besproken met en geaccordeerd door de 
organisaties die bij het beleid zijn betrokken. In dit geval zijn dat de partijen die vertegen
woordigd zijn in de Commissie Besturenorganisaties (CB)1 en de Sectorcommissie Onderwijs 
en Wetenschappen (SCOW). 
De invoeringsfase van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet 
onderwijs omvat drie stadia: eerst wordt het beleid besproken in de genoemde organen, daarna 
vindt de parlementaire behandeling plaats en uiteindelijk wordt het beleid geïntroduceerd in 
het veld. Dit alles speelt zich af op landelijk niveau in de periode tussen april 1994 en decem
ber 1995. 

Teneinde de invoeringsfase te onderzoeken is een documentenanalyse uitgevoerd op verslagen 
en beleidsnotities die in de CB en SCOW zijn besproken, op de stukken van de parlementaire 
behandeling en op artikelen en berichten uit tijdschriften van de betrokken organisaties. De 
notities en documenten die uiteindelijk in de analyse zijn benut, zijn in paragraaf 6.2 en verder 
door middel van noten vermeld. 
Bij de analyse van de documenten is een coderingssysteem toegepast op basis van de onaf
hankelijke en afhankelijke variabelen die hoofdstuk 4 zijn uiteengezet. In paragraaf 6.1 
worden ze nogmaals beknopt omschreven. In deze paragraaf komen ook de verwachtingen aan 
de orde die betrekking hebben op de invoeringsfase. 
In paragraaf 6.2 wordt vervolgens een beschrijving gegeven van het verloop van de invoe
ringsfase. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de fase van overleg met de CB en de 
SCOW, de parlementaire behandeling en de van introductie van de decentralisatie in het 
voortgezet onderwijs. 
Daarna wordt het verloop van de invoering in paragraaf 6.3 geanalyseerd met behulp van de in 
paragraaf 6.1 omschreven onafhankelijke variabelen. In paragraaf 6.4 vindt eenzelfde analyse 
plaats met behulp van de afhankelijke variabelen. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk 
worden de onafhankelijke en afhankelijke variabelen voor wat betreft de invoeringsfase op 
elkaar betrokken. Daarbij worden ook de verwachtingen besproken tegen de achtergrond van 
deze onderzoeksresultaten. 

6.1 Variabelen tijdens de invoeringsfase 

In hoofdstuk 4 zijn de factoren aan de orde geweest die van invloed kunnen zijn op implemen
tatieprocessen. Tevens is daar uiteengezet welke variabelen tijdens de invoeringsfase op 
landelijk niveau hun invloed kunnen doen gelden. Ter inleiding op de beschrijving van de 
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invoeringsfase volgt in deze paragraaf een samenvatting van de variabelen die bij de analyse 
van de invoeringsfase worden betrokken. 

Voor wat betreft de onafhankelijke variabelen worden drie variabelengroepen in die analyse 
betrokken: de beleidstheorie, het netwerk en de uitvoeringsorganisatie. Dit alles voorzover de 
variabelen in de groepen betrekking hebben op de invoeringsfase. 
De variabelengroep beleidstheorie bevat de variabelen correctheid, bruikbaarheid en legitimi
teit. De variabelengroep landelijk netwerk betreft de variabelen horizontale bindingsintensi
teit, de mate waarin er een grens wordt getrokken tussen overheid en particulier initiatief en de 
dynamiek die in het netwerk optreedt tijdens de invoeringsfase. In de variabelengroep uitvoe
ringsorganisatie op landelijk niveau zijn als variabelen opgenomen: de capaciteit en informa
tie waarover de uitvoerders beschikken, de convergentie van doeleinden waarvan eventueel 
sprake is en de machtsverdeling. 
De afhankelijke variabelen in deze fase van het onderzoek bestaan uit vier variabelen, waar
van er drie zijn opgenomen in de variabelengroep het beleid zoals dit wordt ingevoerd. In 
deze groep vallen de variabelen: de doelstellingen van het beleid zoals deze tijdens de invoe
ringsfase optreden (doelen), de middelen en de mate waarin het beleid binnen hetzelfde 
tijdsbestek als bepaald wordt gerealiseerd (planning). Deze variabelen komen samen in de 
vierde afhankelijke variabele, de mate van congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het 
beleid zoals ingevoerd. 

In dit onderzoek gaan we ervan uit dat een goede beleidstheorie correspondeert met een 
implementatieproces dat verloopt in overeenstemming met datgene wat de beleidsmakers voor 
ogen staat. De eerste verwachting luidt dan ook: 

Verwachting 1. Bij de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming gaat een beleids
theorie met een hoge mate van bruikbaarheid, correctheid en legitimiteit 
samen met een hoge mate van congruentie tussen het beleid zoals be
paald en het beleid zoals geïmplementeerd. 

Aan het einde van dit hoofdstuk gaan we na of deze verwachting in lijn ligt met de onder
zoeksresultaten van de invoeringsfase. Datzelfde geldt voor twee andere verwachtingen die in 
hoofdstuk 4 zijn geformuleerd, te weten: 

Verwachting 2. In het geval van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming zal 
bij een sterk netwerk dat gekarakteriseerd wordt door een hoge bindings
intensiteit, een lage mate van grensbepaling en een coöperatieve dyna
miek, de congruentie tussen het beleid zoals bepaald en zoals geïmple
menteerd laag zijn. 

Verwachting 3. Een adequate uitvoeringsorganisatie betekent tevens een hoge mate van 
congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals geïmple
menteerd. 
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6.2 De invoering van het beleid 

De invoeringsfase van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming bestrijkt de periode 
van april 1994 tot eind 1995. In deze periode vinden op landelijk niveau besprekingen plaats 
tussen de vakbonden, besturenorganisaties en het ministerie van OC&W over de wenselijk
heid en de vorm van de decentralisatie. Tevens vindt in deze periode de parlementaire behan
deling plaats en wordt een begin gemaakt met de introductie van het beleid in het onderwijs
veld. 

6.2.1 Overleg op landelijk niveau 
Het is eind 1992 als staatssecretaris Wallage besluit dat het proces van bestuurlijke vernieu
wing in het onderwijs een impuls nodig heeft. Hij schrijft een brief aan de Tweede Kamer 
waarin hij de situatie schetst. Diverse partijen lijken in woord de gedachte van bestuurlijke 
vernieuwing te onderschrijven, maar tot concrete afspraken en voorstellen komt het nog niet. 
"Voordat afgeronde voorstellen worden gedaan heeft de regering er behoefte aan indringend 
te spreken met de vertegenwoordigers van het onderwijs. Anders is het risico te groot dat 
gedachten geen draagvlak krijgen en in de lucht blijven hangen."2 De thema's die in deze 
gesprekken aan de orde komen, zijn bekostiging, bestuurlijke schaalvergroting, lokaal beleid 
en verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. 
De brief van de staatssecretaris is de aanleiding voor tamelijk fundamentele gesprekken tussen 
de bewindslieden en de vak- en besturenorganisaties over de uit te zetten koers. De gesprek
ken worden later bekend onder de noemer 'Schevenings Beraad'. 
Minister-president Lubbers probeert de gesprekspartners in het voorjaar van 1993 ervan te 
overtuigen dat het van belang is dat vorderingen worden gemaakt. In een brief aan de Tweede 
Kamer zet hij uiteen waar het nu eigenlijk om te doen is: "Het gaat er om meer handelingsbe-
kwame scholen te krijgen. Daar, op de werkvloer van het onderwijs, moet het gebeuren. 
Diegenen die verantwoordelijk zijn voor de gang van zaken op school moeten daarvoor meer 
ruimte krijgen. Sterker nog, daar moeten de beslissingen worden genomen. Alleen als dat 
aantoonbaar niet kan, of grote nadelen heeft, moeten afwegingen op een hoger niveau worden 
gemaakt."3 In het verlengde hiervan wijst hij erop dat reeds de mogelijkheden worden verkend 
om in het primair en voortgezet onderwijs een lumpsumsysteem in te voeren. Hieruit blijkt 
volgens hem dat het kabinet het streven naar autonomievergroting serieus neemt. Lubbers 
wijst erop dat het zaak is de komende maanden vooruitgang tè boeken. 
Bij zijn briefis een notitie gevoegd over bestuurlijke vernieuwing in het onderwijs waarin 
enkele hoofdlijnen worden geschetst. Eén van die hoofdlijnen betreft het personeelsbeleid van 
scholen: "Minder automatismen en minder centrale, gedetailleerde regels vergroten de moge
lijkheden voor het voeren van een beleid door de schoolbesturen en de scholen. Dergelijke 
zaken kunnen ook bijdragen aan de aantrekkelijkheid van het leraarsberoep. De door de 
bewindslieden (...) ingeslagen weg - onlangs nog door de afspraken over het toekennen van 
eigen budgettaire ruimte voor personeelsbeleid aan scholen - moet verder worden bewandeld. 
Flexibilisering en decentralisatie van personeelsbeleid kunnen leiden tot minder en globalere 
regels en tot meer echte ruimte voor personeelsbeleid op scholen."4 

De gesprekken tussen de organisaties uit het primair en voortgezet onderwijs en de bewinds
lieden gaan vanaf dat moment met meer vorderingen gepaard. Parallel aan deze besprekingen 
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wordt het formele overleg opgestart over de mogelijke consequenties van het Schevenings 
Beraad. In de Commissie Besturenorganisaties (CB) bijvoorbeeld, wordt vanaf het voorjaar 
van 1993 gesproken over de invoering van de lumpsumbekostiging in het voortgezet onder
wijs. 
In maanden juni en juli 1993 wordt in de CB een lijst met conclusies over de invoering van de 
lumpsum in het voortgezet onderwijs besproken.5 Uit de verslagen blijkt dat het ministerie de 
verplichte lumpsum wil invoeren per 1 augustus 1996. De besturenorganisaties vinden dit te 
snel en sturen aan op 1 augustus 1998. Bij invoering in 1996 krijgen de scholen volgens hen te 
weinig voorbereidingstijd. Uiteindelijk stemmen zij wel in met invoering per 1 augustus 1996, 
maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de relevante wet- en regelgeving minstens één 
jaar van tevoren bekend moet zijn. Zo niet, dan verschuift de invoering ook met één jaar. 
In de conclusies wordt tevens op voorstel van de besturenorganisaties een passage opgenomen 
over de rechtspositie- en overlegregeling bij invoering van de lumpsum. Deze passage luidt: 
"Voor het voortgezet onderwijs zal na invoering van de verplichte lumpsum een rechtspositie-
en overlegregime worden ontwikkeld conform de per 1-8-1993 vigerende hbo-regeling." Met 
het laatste wordt gedoeld op de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming die op de 
genoemde datum in het hoger onderwijs is ingevoerd (zie ook paragraaf 3.2.3). 
Over deze voorgenomen verandering van rechtspositioneel regime ontstaat op dat moment 
nauwelijks discussie in de CB. Wel pleit één van de besturenorganisaties, de VNG in een 
afrondende vergadering voor aanscherping van de tekst: het moet voor 100% zeker zijn dat bij 
invoering van de lumpsum het hbo-regime gaat gelden. Hieraan wordt toegevoegd dat "de 
besturenorganisaties erop zullen toezien dat ruimschoots voor het moment van invoering van 
de verplichte lumpsum gemandateerde werkgeversorganisaties aanwezig zijn die met de 
centrales CAO-onderhandelingen gaan voeren." 

Begin juli 1993 worden de besprekingen over de lumpsum in de CB formeel afgerond. De 
besturenorganisaties stemmen hierbij op hoofdlijnen in met invoering van de lumpsum per 1 
augustus 1996, onder de voorwaarde dat de wet- en regelgeving minstens 1 jaar van tevoren 
bekend is. De arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs zal daarbij als volgt 
verlopen: Voor het voortgezet onderwijs zal met de invoering van de verplichte lumpsum 

een rechtspositie- en overlegregime van toepassing zijn conform het per 1 
augustus 1993 vigerende hbo-regime. Dit houdt het volgende in: 
a) de rijksoverheid overlegt op landelijk niveau met de organisaties van 

onderwijspersoneel over de zogenaamde protocolonderwerpen (dit zijn 
de belangrijkste primaire arbeidsvoorwaarden; zie ook paragraaf 2.2.1). 
De inzet van dat overleg wordt afgestemd met de besturenorganisaties en 
van de voortgang worden zij grondig op de hoogte gehouden; 

b) de besturenorganisaties worden gemandateerd door de schoolbesturen 
voor het overleg op sectoraal of instellingsniveau over de secundaire 
arbeidsvoorwaarden; 

c) het schoolbestuur overlegt met de personeelsgeleding van de 
medezeggenschapsraad over overige arbeidsvoorwaarden die de organi
satie van de school raken. 

Een groot schoolbestuur in het zuiden van het land, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), 
interpreteert de afpraak dat bij invoering van de lumpsum het hbo-overlegregime gaat gelden, 
als zou elk schoolbestuur op dat moment de vrijheid krijgen met de vakbonden te onderhande-
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len over de arbeidsvoorwaarden van het eigen personeel. Het OMO-bestuur nodigt de regiona
le vakbondsvertegenwoordigers in het voorjaar van 1994 uit voor het voeren van CAO-
onderhandelingen. Deze gaan op de uitnodiging in en schrijven een gezamenlijke inzet. Het 
overleg vindt vervolgens achter gesloten deuren plaats en draagt een strikt informeel en 
vertrouwelijk karakter.6 

In eerste aanleg vlot het overleg voorspoedig, maar dit verandert zodra het schoolbestuur van 
de Vereniging Besturenorganisaties Katholiek Onderwijs (VBKO) het aanbod krijgt, deel uit 
te maken van de onderhandelingsdelegatie voor de overkoepelende collectieve arbeidsover
eenkomst voor het voortgezet onderwijs (zie ook paragraaf 7.2.1). Vanaf dat moment ontstaat 
onduidelijkheid over de mate waarin een schoolbestuur een zelfstandige CAO met de vakor
ganisaties kan afsluiten. De besprekingen over de CAO OMO worden door deze onduidelijk
heid opgehouden. 

In de tussentijd wordt op landelijk niveau met de centrales van overheidspersoneel in de 
SCOW het concept-wetsvoorstel tot invoering van de lumpsum in het voortgezet onderwijs 
besproken. In het voorstel zit tevens het besluit tot decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden
vorming. Het ministerie verdedigt het voorstel als volgt: "Er is met de CB en de centrales een 
afspraak dat de decentralisatie van de rechtspositie wordt ingevoerd per 1 augustus 1996 mits 
wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. Deze betreffen het tijdig afronden van het overleg, 
de tijdige vermelding van de wetgeving in het Staatsblad en het van kracht zijn van de lump-
sumbekostiging. (...) Blijkt e.e.a. voor enkele instellingen niet haalbaar dan geldt het vangnet 
zoals afgesproken in de regeling. OC&W verwacht dat dit gezien de harde afspraak rond de 
invoeringsdatum slechts tot enkele gevallen beperkt blijft. Indien het overlegprotocol niet 
schriftelijk vastligt en het Koninklijk Besluit derhalve niet geslagen kan worden, dan blijft de 
bestaande wetgeving van kracht."7 Het ministerie refereert hiermee aan het overgangsrecht dat 
in het concept-wetsvoorstel is opgenomen en dat samengevat het volgende inhoudt: 
1) als op 1 augustus 1996 voor het personeel in het openbaar voortgezet onderwijs tussen de 

werkgever(s) en de vakbonden nog geen overeenstemming is bereikt over de bepalingen 
omtrent aanstelling en ontslag die op dit personeel van toepassing zijn, dan stelt de minister 
deze bepalingen alsnog vast; 

2) als op 1 augustus 1996 niet duidelijk is volgens welke regels de schoolbesturen met de 
vakbonden overleg voeren over de secundaire arbeidsvoorwaarden, dan blijven de overleg-
regels zoals vastgelegd in het RPBO van kracht; 

3) bij Koninklijk Besluit kan worden bepaald dat de op 31 juli 1996 bestaande rechtspositiere
gels na 1 augustus 1996 in stand blijven. 

Oftewel, als de besturenorganisaties geen overeenstemming met de vakbonden bereiken over 
de wijze waarop het overleg zal verlopen en over de regels van aanstelling en ontslag in het 
openbaar onderwijs, dan blijft alles bij het oude. 

De centrales stemmen op 19 mei 1994 op hoofdlijnen in met de regeling van de rechtspositio
nele gevolgen van het concept-wetsvoorstel.8 Ten aanzien van het document waarin de kerne
lementen van de rechtspositie worden vastgelegd, het Kaderbesluit, houden zij nog een slag 
om de arm. Het is volgens hen nog niet duidelijk in hoeverre in dit besluit de nieuwe afspra
ken over de arbeidsduurverkorting en de normjaartaak worden vastgelegd. Deze afspraken 
zijn gemaakt in het kader van de overkoepelende CAO O&W (zie paragraaf 2.2.1). Tevens 
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zijn de uitgangspunten voor de functiewaardering in het Kaderbesluit rechtspositie VO 
onduidelijk. Het ministerie geeft aan dat het bereid is hierover overleg te voeren, maar dat dit 
zo spoedig mogelijk na 1 augustus 1994 moet zijn afgerond. Anders kan tijdige publicatie van 
de wet- en regelgeving in gevaar komen. 

Parallel aan de besprekingen in de SCOW vindt overleg in de CB plaats over hetzelfde 
concept-wetsvoorstel en concept-Kaderbesluit. In de vergadering op 5 juli 1994 verklaren de 
besturenorganisaties zich akkoord met de concepten: "De besturenorganisaties verklaren 
akkoord te gaan met de invoering van de lumpsum per 1-8-1996 en het pakket onderdelen dat 
hiermee samenhangt. Een aantal van deze onderdelen wensen zij in hun standpuntbepaling 
nog onder de aandacht van OC&W te brengen." Het betreft een aantal technische kwesties, 
zoals hoe om te gaan met de lumpsum bij fusies. Met de uitgezette lijn als zodanig stemmen 
zij echter in.9 

Staatssecretaris Netelenbos meldt in juli 1994 aan de Tweede Kamer dat de SCOW en CB 
akkoord zijn gegaan met het voorstel tot invoering van de lumpsumbekostiging in het voort
gezet onderwijs met ingang van 1 augustus 1996.10 Zij wijst er tevens op dat de vak- en 
besturenorganisaties met deze beleidslijn al eerder hebben ingestemd in het kader van het 
Schevenings Beraad. De brief gaat vergezeld van een notitie, waarin de systematiek van de 
lumpsum uit de doeken wordt gedaan. In de notitie wordt niet inhoudelijk ingegaan op de 
decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. Vermeld wordt slechts dat "de wijzigingen in 
het RPBO mede op basis van het georganiseerd overleg (zullen) plaatsvinden. De wijzigingen 
zullen eveneens naar verwachting dit najaar aan de Tweede Kamer worden aangeboden." Wel 
wordt gewezen op het belang van tijdige informatie voor het veld: "Opdat binnen het vo-veld 
tijdig de voorbereidingen getroffen kunnen worden voor de wijzigingen in bekostiging en 
rechtspositie is in het kader van het Schevenings Beraad, alsmede met CB en SCOW over
eengekomen dat afronding van de wet- en regelgeving inzake lumpsum voor 1 augustus 1995 
zal plaatsvinden." 

In het najaar wordt in de SCOW het overleg met de vakbonden voortgezet over de punten uit 
het Kaderbesluit rechtspositie VO waarover zij meer helderheid wensen. ' ' De besprekingen 
verlopen in eerste aanleg zeer moeizaam en spitsen zich toe op het vraagstuk van de ijkpunten 
functiewaardering enerzijds en de algemene arbeidsduur anderzijds. 
Voor de functiewaardering nemen de vakbonden de bestaande regeling in het voortgezet 
onderwijs als uitgangspunt. Het RPBO bevat namelijk een aantal normfuncties. Dit zijn 
algemene taakomschrijvingen van de meest voorkomende functies in het voortgezet onder
wijs, waaraan een maximumsalarisschaal is gekoppeld. Deze maxima zijn bepaald op basis 
van het functiewaarderingssysteem zoals dat al decennia lang van toepassing is op het rijks
personeel, de zogeheten BBRA-systematiek. Het concept-Kaderbesluit rechtspositie VO, 
zoals dat op dat moment voorligt in de SCOW, omvat alleen nog maar 'ijkpunten': algemene 
richtlijnen die het schoolbestuur in acht dient te nemen bij het inrichten van het functiebouw
werk in de school. De vakbonden zijn hierop tegen, omdat daarmee de functiewaarderingssys
tematiek als zodanig op de helling komt te staan. Elk schoolbestuur is dan immers vrij om een 
eigen systematiek toe te passen; de differentiatie in de salarissen van het personeel zal dan 
volgens de bonden ongewenste vormen aannemen. Als dat echt de bedoeling is, wensen zij 
hier eerst op landelijk niveau in de SCOW met het ministerie afspraken te maken. 
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Het ministerie brengt hier in eerste instantie tegenin dat de functiewaarderingssystemen 
moeten aansluiten bij de vastgelegde ijkpunten. De ambtenaren die het overleg voeren zien 
niet direct in wat nu het probleem van de vakbonden is, want de ijkpunten bieden volgens hen 
voldoende waarborg voor een mate van uniformiteit in de salarissen van het onderwijsperso
neel. Maar enkele weken later verandert het ministerie van mening. Er wordt een overgangsre
geling getroffen. Deze houdt in, dat het BBRA-systeem voorlopig intact blijft en door de 
schoolbesturen toegepast dient te worden. De 'ijkpunten' in het Kaderbesluit worden voorzien 
van een salarisaanduiding conform de BBRA-systematiek. Op sectoraal of instellingsniveau 
kan in overleg tussen vakbonden en werkgever na 1 augustus 1997 eventueel een ander 
functiewaarderingssysteem worden afgesproken. De overgangsregeling wordt vastgelegd in 
het Kaderbesluit. 
Op het punt van de algemene arbeidsduur hebben de centrales met het ministerie in het kader 
van de overkoepelende CAO O&W (zie hoofdstuk 2) afgesproken dat deze met ingang van 1 
augustus 1995 per jaar 1710 klokuren gaat bedragen. In dat verband zijn in het RPBO tevens 
afspraken vastgelegd over de daarmee samenhangende maximale lessentaak en vakantierege
ling. De bonden zijn van mening dat deze bepalingen nu ook in het Kaderbesluit VO moeten 
worden opgenomen. Anders kunnen zij voor 1996 en verder de onderhandelingen overdoen, 
maar ditmaal met de besturenorganisaties. 
Het ministerie is het hier mee oneens. Zij vindt dat de omvang van de algemene arbeidsduur 
enkel in het Kaderbesluit dient te worden opgenomen vanuit het oogpunt van kostenbeheer
sing; voor het overige dienen de schoolbesturen de arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 1996 
zelf te bepalen. Maar net als bij de functiewaardering haalt het ministerie ook op het punt van 
de arbeidsduur bakzeil. Besloten wordt uiteindelijk in de toelichting op het Kaderbesluit te 
verwijzen naar de centrale afspraken omtrent de normjaartaak, de maximale lessentaak en de 
vakantieregeling. 

Inmiddels is voor alle betrokken partijen duidelijk dat de invoering van het nieuwe bekosti
gingssysteem niet geheel vlekkeloos kan plaatsvinden. Ongeveer de helft van de scholen krijgt 
door de lumpsum met een tekort te maken; de andere helft gaat erop vooruit. In de groep 
scholen die erop achteruit gaat, zit een aantal scholen met forse teruggang. Dit is reden om 
zowel in de SCOW als in de CB vanaf het najaar van 1994 overleg te voeren over een financi
ële overgangsregeling. 
Drie vakorganisaties, de ABOP, AbvaKabo en het NGL geven in dit verband een onderzoeks
bureau de opdracht te onderzoeken welke financiële effecten scholen ondervinden van de 
invoering van de lumpsum. Het bureau Van Beekveld & Terpstra concludeert onder meer, dat 
als scholen eenmaal met een financiële achteruitgang ten gevolge van de lumpsum te maken 
hebben, het voor die scholen erg lastig wordt om dit weer recht te trekken. Mede doordat 
relatief duur personeel (hogere leeftijd) niet kan worden ontslagen, is er nauwelijks een uitweg 
voor deze scholen. 
Het onderzoeksresultaat wordt door de vakorganisaties gebruikt bij het overleg over de 
financiële overgangsregeling. De besprekingen over het overgangsbudget worden in het 
voorjaar van 1995 zowel in de SCOW als in de CB afgerond. 
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6.2.2 De parlementaire behandeling 
Op 22 oktober 1994 wordt het wetsvoorstel tot invoering van de lumpsumbekostiging en 
decentralisatie van de rechtspositieregeling in het voortgezet onderwijs bij de Tweede Kamer 
ingediend.12 Met betrekking tot de decentralisatie bevat het wetsvoorstel drie relevante on
derdelen. Ten eerste wordt een nieuw artikel 38a in de Wet op het voortgezet onderwijs 
(WVO) voorzien, met de volgende inhoud: 

"1 . Met inachtneming van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde 
voorschriften als bedoeld in het tweede en derde lid regelt het bevoegd gezag van een 
openbare school (...) de rechtspositie van het personeel en draagt het bevoegd gezag 
van een overeenkomstige bijzondere school zorg voor de regeling van de rechtsposi
tie van het personeel. 

2. Bij AMvB onderscheidenlijk bij of krachtens AMvB worden voorschriften vastge
steld betreffende: 

a. salarisschalen en uitgangspunten waaraan een door het bevoegd gezag in te richten 
functiewaarderingssysteem moet voldoen, en 

b. rechten en plichten van het personeel en het bevoegd gezag bij ziekte, bevalling, 
zwangerschap, arbeidsongeschiktheid en ontslag, dan wel m.b.t. bedrijfsgezondheids-
deskundige begeleiding, voorzover deze bij wet voorgeschreven rechten en verplich
tingen te boven gaan, dan wel de voorwaarden waaronder het bevoegd gezag deze 
rechten en plichten zelf regelt of voor de regeling daarvan zorg draagt. 

3. Bij AMvB kunnen voorschriften worden vastgesteld betreffende algemene arbeids
duur. 

4. Onder regeling van de rechtspositie als bedoeld in het eerste lid wordt tevens begre
pen het vaststellen van bepalingen inzake aanstelling, benoeming, schorsing, discipli
naire maatregelen en ontslag van personeel. De bepalingen omtrent ontslag mogen 
het personeel van de openbare scholen niet minder rechten verschaffen dan die welke 
voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voortvloeien uit de bepalingen van 
dwingend recht van de zevende titel A van boek 7A van het Burgerlijk Wetboek." 

Samengevat houdt dit artikel in dat het schoolbestuur vanaf 1 augustus 1996 vrij is de secun
daire arbeidsvoorwaarden van het personeel zelf te regelen. De artikelsgewijze toelichting 
meldt hierover, dat "de arbeidsvoorwaarden van het onderwijspersoneel in beginsel decentraal 
(te weten door het bevoegd gezag en in het kader van CAO-onderhandelingen) zullen worden 
vastgesteld (...). Het ligt in de bedoeling dat de vaststelling van de kaders van de arbeidsvoor
waarden plaatsvindt in CAO-onderhandelingen."13 

In aanvulling daarop wordt ten tweede een nieuw artikel 40a in de WVO opgenomen: 
"Over de regelingen, bedoeld in artikel 38a, eerste en vierde lid, alsmede over andere 
aangelegenheden van algemeen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel 
van de desbetreffende school, wordt door of namens het bevoegd gezag overleg gevoerd 
met de daarvoor in aanmerking komende vakorganisaties van overheids- en onderwijsper
soneel, op een met deze schriftelijk overeengekomen wijze. In geval van een geschil over 
de deelneming aan het overleg, bedoeld in de eerste volzin, alsmede in geval van een 
geschil over de aard, de inhoud en de organisatie van het overleg leggen de betrokken 
partijen het geschil voor aan een geschillencommissie. Deze geschillencommissie bestaat 
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uit drie personen, die door de partijen gezamenlijk worden aangewezen. De uitspraak van 
de geschillencommissie heeft bindende kracht." 

Het bevoegd gezag moet dus voordat het de secundaire arbeidsvoorwaarden van het personeel 
vaststelt, daarover overleg voeren met de vakbonden. De regels waarlangs dit overleg ver
loopt, moeten schriftelijk zijn vastgelegd. 

Ten derde is in het wetsvoorstel een algemeen rechtspositioneel overgangsrecht opgenomen: 
"A.l. Indien op het tijdstip van inwerkingtreding (...) door het bevoegd gezag van een 

openbare school (...) geen bepalingen omtrent aanstelling, schorsing, disciplinaire 
maatregelen en ontslag als bedoeld in artikel 38a, vierde lid, van de WVO zijn vast
gesteld, worden deze bepalingen vastgesteld door Onze Minister van OC&W (...). 

2. De overeenkomstig het eerste lid vastgestelde bepalingen worden aangemerkt als te 
zijn vastgesteld door de in het eerste lid bedoelde bevoegde gezagsorganen. 

B. Voorzover door het bevoegd gezag (...) nog geen overeenstemming is bereikt met de 
vakorganisaties voor overheids- en onderwijspersoneel over de wijze van het voeren van 
overleg als bedoeld in artikel 40a van de WVO, blijven in afwijking van dat artikel de 
bepalingen van hoofdstuk IV-F van het RPBO van kracht tot het tijdstip waarop de voren
bedoelde overeenstemming wordt bereikt. 

C. Ten aanzien van het personeel (...) blijven in afwijking van artikel 38a van de WVO de op 
31 juli 1996 geldende regels ten aanzien van het desbetreffende personeel van toepassing 
tot een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip, dat voor de genoemde scholen verschil
lend kan worden gesteld." 

Eerder in dit hoofdstuk is deze overgangsregeling al samengevat. Het komt erop neer, dat als 
de openbare schoolbesturen met de bonden geen overeenstemming bereiken over de regels bij 
aanstelling en ontslag, deze regels alsnog door het ministerie worden vastgesteld. Daarnaast 
geldt dat de schoolbesturen met de vakbonden overeenstemming moeten bereiken over de 
regels waarlangs het decentrale overleg verloopt, anders blijven de bestaande overlegregels 
van kracht. 
De Raad van State maakt in haar advies bezwaar tegen deze overgangsrechtelijke constructie. 
Volgens de Raad wordt de werking van een wettelijke regeling op deze wijze afhankelijk 
gemaakt van "het bereiken van overeenstemming met de bedoelde vakorganisaties van 
overheids- en onderwijspersoneel, die niet over de bevoegdheid tot het vaststellen van die 
regeling beschikken. (...) De Raad adviseert dit aan te passen."14 De staatssecretaris meldt 
echter dat de decentralisatie qua systematiek niet afwijkt van datgene wat onlangs in het hoger 
beroepsonderwijs is doorgevoerd. Er wordt geen reden gezien dit nu anders te doen. 

In februari 1995 verschijnt het verslag van de Vaste Commissie voor OC&W.15 De VVD- en 
SGP-fractie stellen enkele vragen omtrent de decentralisatie in relatie tot deregulering. Vol
gens de VVD is een "verschuiving van het niveau waarop met andere, maar niet met minder 
regels zal moeten worden gewerkt zonder dat de beleidslasten afnemen" niet aanvaardbaar. De 
SGP vult dit als volgt aan: "In de praktijk blijkt echter het risico dat de personeels- en bestu
renorganisaties een zodanige rol krijgen, dat de hoeveelheid afspraken en regels minstens net 
zo groot is als de afgeschafte overheidsregels." 
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In de Nota naar aanleiding van het verslag16 constateert de staatssecretaris dat het wetsvoorstel 
door de meeste fracties wordt ondersteund en dat de vragen en kritiek van de commissie 
uitwerkingsvraagstukken betreffen. Over de decentralisatie stelt zij dat in theorie het risico 
aanwezig is dat besturen- en vakorganisaties op sectoraal niveau de nieuw verkregen ruimte 
dichtregelen. Maar zij zullen dat niet zo snel doen, omdat in het Schevenings Beraad afspra
ken zijn gemaakt over de noodzakelijke vrijheden op instellingsniveau. 
In antwoord op vragen van kamerleden over de (on)toereikendheid van de lumpsumbudgetten, 
levert de staatssecretaris in deze nota kritiek op het eerdergenoemde onderzoeksrapport dat 
door Van Beekveld & Terpstra is uitgebracht. Volgens haar is onduidelijk of "de 'lumpsum 
rapportage' van het bureau Van Beekveld & Terpstra (waarop NGL en ABOP hun reactie 
baseren) een getrouw beeld geeft van de reële beleidsruimte van individuele scholen. Uit 
ander onderzoek (...) komt naar voren dat schoolleiders zich niet altijd voldoende bewust zijn 
van de mogelijke beleidsruimte." 

Voorafgaand aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel vindt op 28 maart 1995 een 
wetgevingsoverleg plaats tussen de staatssecretaris en de Vaste Commissie. Wederom komt 
het punt van het 'dichtregelen' van de nieuwe beleidsruimte door vak- en besturenorganisaties 
aan de orde. De CDA-woordvoerder meldt: "Ik hoor dat men nu bezig is, bepaalde hoofdstuk
ken uit het RPBO op te nemen in de CAO. (...) Dan vraag je toch wel af hoe wij aan het 
dereguleren zijn, als het via de CAO toch weer terug komt."17 De staatssecretaris antwoordt: 
"Dat is inderdaad hier en daar aan de orde, maar dat ligt aan het overleg tussen partijen. Als de 
strekking van uw inbreng is dat je je zorgen kunt maken over het opnieuw dichttimmeren, dan 
is mijn antwoord dat wij goed moeten opletten dat men niet zoveel zaken regelt op het grond
vlak dat de relatieve autonomie die moet ontstaan, in de praktijk leidt tot zoveel regels dat die 
niet goed beleefd kan worden. Wij hebben daarover overigens afspraken gemaakt in het kader 
van het Schevenings Beraad. (...) Ik wil partijen oproepen - en dat doe ik bij iedere spreek
beurt waar dat zo uitkomt - om het niet te veel dicht te maken met regels. Dat is namelijk niet 
de bedoeling van de autonomievergroting, die tenslotte de aanleiding is om te komen tot 
lumpsum financiering." 

Hoewel de Commissie zich tijdens het wetgevingsoverleg lijkt neer te leggen bij deze uitleg, 
wordt door het kamerlid Liemburg (PvdA) en anderen toch een amendement ingediend, 
waarin de staatssecretaris wordt verzocht om in overleg te treden met de vak- en besturenorga
nisaties om het dichtregelen van de nieuwe beleidsruimte op sectoraal niveau te voorkomen.18 

Ook tijdens de plenaire behandeling op 30 maart 1995 brengen diverse fracties met betrekking 
tot de decentralisatie hun zorg voor het dichtregelen van nieuw verkregen beleidsruimte naar 
voren.19 De staatssecretaris op haar beurt herhaalt de stellingname uit het wetgevingsoverleg: 
"Zorg ervoor datje daar waar je de autonomie wilt vergroten (...) niet alles weer dichtregelt, 
bijvoorbeeld door centrale regelgeving en let daarbij ook op de decentrale afspraken. (...) Ik 
denk dat allen die verantwoordelijk zijn voor het decentrale overleg, zich nog eens goed 
achter de oren moeten krabben, in de zin van: wat zijn dat nu eigenlijk precies voor een 
zekerheden die je vast wilt leggen door gedetailleerde regelgeving? Immers, die autonomie
vergroting wilden wij ook graag met z'n allen (...). Als je op decentraal niveau alles weer 
dichtregelt, zoals het vroeger ook altijd was, dan heb je niet bereikt wat uiteindelijk de doel
stellingen waren van de autonomievergroting en ook van het voorliggende wetsvoorstel. (...) 
Ik hoop dat allen die betrokken zijn bij dat overleg, daar ook nota van zullen nemen." Met 
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betrekking tot het amendement van Liemburg (PvdA) en anderen stelt zij, dat het niet aan de 
wetgever is het decentrale overleg bij te sturen, als zojuist is bepaald dat men vrij is in het 
maken van afspraken over de secundaire arbeidsvoorwaarden. "Uiteindelijk wordt echter in 
het decentraal overleg bepaald wat er zal gebeuren. Men is er dus zelfbij. Sterker nog, men 
doet het zelf. De wet schrijft dat ook voor." Zij ontraadt het amendement, omdat daarvan het 
signaal zou kunnen uitgaan, dat de centrale overheid de decentrale overlegpartners ondanks 
het voorstel tot decentralisatie niet vertrouwt. Daarop wordt het amendement ingetrokken. 
Het wetsvoorstel wordt zonder stemming aangenomen. 

Het wetsvoorstel wordt op 3 april 1995 nagenoeg ongewijzigd voorgelegd bij de Eerste 
Kamer. Op 8 mei 1995 brengt de Vaste Commissie een voorlopig verslag uit.20 De PvdA-
fractie maakt zich vooral zorgen over de implementatie van de lumpsum en de decentralisatie: 
kunnen de scholen deze operatie nog wel aan, naast alle andere in gang gezette vernieuw
ingen? Ditmaal is het de D66-fractie die vragen stelt over het 'dichtregelen' van de nieuwe 
beleidsruimte. 
In de Memorie van Antwoord stellen de bewindslieden verheugd te zijn over het feit dat de 
algemene besturingsfilosofie die ten grondslag ligt aan het wetsvoorstel, wordt onderschreven. 
Gekoppeld aan de instemming die de besturen- en vakorganisaties aan de plannen hebben 
verleend, kan worden gesteld dat er voldoende draagvlak bestaat voor een goede invoering. 
Om de zorg van de PvdA-fractie op dit punt weg te nemen, wordt gemeld dat in overleg met 
de veldorganisaties een invoeringsprogramma is opgesteld. Dat biedt afdoende waarborg voor 
een goede invoering. 
In antwoord op de D66-fractie melden de bewindslieden dat "het uiteindelijke oogmerk van 
de decentralisatie van de regelgeving van arbeidsvoorwaarden is, versterking van de autono
mie van de scholen. In hoeverre de werkgevers en werknemers er aan hechten die autonomie 
in te vullen met eigen regels, is een zaak van die partijen zelf. In ieder geval is het naar het 
gevoelen van de ondergetekenden onjuist om op voorhand aan te nemen dat bij het wetsvoor
stel sprake is van een doorschuiving - dus zonder reductie - van bestaande regelgeving naar 
Kaderbesluit en CAO's." 
In het eindverslag van de Vaste Commissie, dat op 23 mei verschijnt, is een vraag van de 
PvdA-fractie opgenomen over de collectieve arbeidsovereenkomst die het schoolbestuur Ons 
Middelbaar Onderwijs recentelijk heeft afgesloten. "Wil de minister mededelen wat er terzake 
is geaccordeerd en hoe deze afspraken zich verhouden tot de Tweede Kameruitspraak inzake 
het 'dichtregelen' op decentraal niveau?" In de Nota naar aanleiding van het verslag wordt 
toegelicht, dat het hier een aanvulling betreft op de Raamovereenkomst FBS die zal ingaan 
vanaf 1 augustus 1995. 
De plenaire behandeling van het wetsvoorstel vindt op 29 mei 1995 plaats.21 De kamerleden 
brengen hun reeds eerder ingebrachte standpunten naar voren. Er is enige zorg over het 
implementatietraject, over de tijdsdruk waaronder één en ander moet worden gerealiseerd en 
over de dreiging van het 'dichtregelen' van de beleidsruimte op CAO-niveau. De woordvoer
der van de PvdA-fractie stelt dat ook bij hem vele twijfels leven omtrent het wetsvoorstel. Er 
zijn echter nauwelijks meer argumenten om het tegen te houden. "Dat neemt niet weg, dat er 
wel twijfels leven." Ondanks alle twijfels wordt het wetsvoorstel die middag uiteindelijk 
zonder stemming aangenomen. 
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6.2.3 Introductie van het beleid 
Eind 1994 krijgen de contouren van het invoeringsplan van de lumpsum langzaam maar zeker 
vorm.22 Het ministerie van OC&W trekt in totaal 4 miljoen gulden uit voor de introductie van 
de lumpsum en de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onder
wijs. Driekwart daarvan zal naar verwachting opgaan aan projectsubsidies; het vierde kwart 
zal worden besteed aan activiteiten die gezamenlijk met andere organisaties worden onderno
men. Het is de bedoeling tevens een instrument voor school-organisatie-diagnose te ontwikke
len, de zogeheten 'school management audit'. 
Begin 1995 ontstaat het plan op het ministerie van OC&W een mini-conferentie te organise
ren voor onder meer vertegenwoordigers van besturen- en vakorganisaties, waarbij de imple-
mentatieproblematiek van de lumpsum centraal zal staan. De bijeenkomst vindt eind maart 
plaats en wordt bijgewoond door circa 40 deskundigen en vertegenwoordigers. Besproken 
worden onder meer het introduceren van aspecten van markt-financiering in publieke organi
saties en de te verwachten machtstrijd in de scholen tussen directies en schoolbesturen. 
Interessant is dat dhr. Van Beekveld van het adviesbureau Van Beekveld & Terpstra een 
voordracht houdt over de problemen die scholen zullen tegenkomen bij de ontwikkeling van 
eigen beleid. Opvallend is voorts dat tijdens deze conferentie geen aandacht wordt besteed aan 
de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming, maar de aandacht alleen uitgaat naar de 
invoering van de lumpsumbekostiging. 
Eind maart wordt het definitieve invoeringsplan van het ministerie van OC&W opgeleverd.23 

In dit invoeringsplan ligt de nadruk op de financiële en organisatorische aspecten van de 
invoering van de lumpsum; ook hier is weinig tot geen aandacht voor arbeidsvoorwaardelijke 
component van de operatie. Dit blijkt onder meer uit de volgende formulering: "Doelstelling 
van het invoeringstraject lumpsum is om: 
- scholen inzicht te verschaffen in enerzijds de normatieve onderbouwing en anderzijds in 

kengetallen en andere factoren die bepalend zijn voor een verantwoord bestedingsplan; 
- scholen door middel van voorlichting, scholing en door het aanreiken van een instrument 

voor organisatiediagnose in staat te stellen om zich zowel financieel als organisatorisch 
voor te bereiden op de nieuwe bekostigingssystematiek." 

Het plan zet uiteen dat ter voorbereiding van de invoering een afstemmingsgroep is samen
gesteld van vak- en besturenorganisaties, de vereniging voor schoolmanagement (AVOM) en 
de Vereniging voor Administratief Personeel (VAP). De bedoeling is dat vanuit deze groep 
wordt samengewerkt in de voorlichting naar het veld. Op het departement zelf is bovendien 
een interne voorlichtingswerkgroep ingesteld. Daarnaast functioneert een klankbordgroep om 
het departement een onafhankelijk beeld te geven van het feitelijk verloop van de invoering. 
In de klankbordgroep hebben deskundigen en personen uit de schoolpraktijk zitting, die 
hiertoe door het ministerie zelf zijn uitgenodigd. 
Aan concrete activiteiten en producten staan de volgende zaken op de rol. Allereerst zal in 
september 1995 een grootschalige startconferentie plaatsvinden. Op deze conferentie zal een 
losbladig Handboek Lumpsum worden gepubliceerd, waarin te zijner tijd de relevante wet- en 
regelgeving kan worden opgenomen. In de maanden die daarop volgen zal op regionale 
conferenties de 'school management audit' worden gepresenteerd. In het verlengde daarvan 
wordt een prijsvraag ontwikkeld over modernisering van de bedrijfsvoering in het voortgezet 
onderwijs. De invoeringsactiviteiten worden afgesloten met een grote invoeringsconferentie in 
het najaar van 1996. 
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Overigens besluit de hiervoor genoemde vereniging voor schoolleiders AVOM in het voorjaar 
van 1995 tot een transformatie. Tezamen met het deel van de Algemene Vereniging van 
Schoolleiders dat het voortgezet onderwijs bestrijkt, verandert zij in dat voorjaar in de Vereni
ging voor Voortgezet Onderwijs (VVO). Eén van de redenen is dat mede door de lumpsumbe-
kostiging en de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden de rol van de schoolleiders dusdanig 
is veranderd, dat vertegenwoordiging via de lijn van een vakorganisatie als de AVS niet meer 
in de rede ligt: "Gesteld mag worden dat de decentralisatie van het arbeidsvoorwaardelijk 
overleg heeft geleid tot een verandering van posities, waarbij het schoolmanagement aan 
onderwijskundige en schoolorganisatorische aspecten een andere invulling geeft dan de 
traditionele partners (...). Dit was vroeger in zekere zin ook wel het geval, maar toen kon het 
ministerie door alle betrokken partijen nog als zondebok voor 'slechte' maatregelen worden 
aangewezen."24 Belangrijk is ook, dat de verhoudingen tussen vakbonden en besturenorgani
saties aan het veranderen zijn. Tegen die achtergrond stelt de VVO zichzelf een ambitieuze 
doelstelling: "Deze vereniging zal als sectororganisatie het centrale aanspreekpunt voor alle 
scholen voor voortgezet onderwijs in het algemeen en het management in het bijzonder 
worden. (...) Natuurlijk staat ons uiteindelijk een situatie voor ogen die thans reeds in het 
hoger beroepsonderwijs en binnenkort ook in de sector voor beroeps- en volwasseneneducatie 
bestaat. De HBO-Raad en de nieuw te vormen BVE-Raad staan model voor een nieuwe VO-
Raad, waarin naast het management ook de besturenorganisaties participeren. Wij hopen dat 
de besturenorganisaties de weg die is ingeslagen in de andere sectoren zullen volgen en met 
ons zullen uitkomen op de route die voert naar een dergelijke VO-Raad. Wij zetten met de 
deelname aan de nieuwe vereniging in ieder geval de eerste stap op weg naar nieuwe verhou
dingen in het voortgezet onderwijs." 

Het invoeringsplan van de lumpsum, waarin derhalve eerst de AVOM en later de VVO een 
prominente plaats heeft weten te veroveren, wordt kort na de goedkeuring van de wet uitge
voerd.25 Met veel bestuurlijke en organisatorische kracht gaat dit overigens niet gepaard. De 
startconferentie lumpsum vindt dan nog wel plaats, maar van de 'school management audit' 
wordt na de zomer van 1995 weinig meer vernomen. Het Handboek lumpsum verschijnt wel, 
maar krijgt nooit een eerste actualisatie. Een prijsvraag en een invoeringsconferentie blijven 
achterwege. 
Niet dat het onderwijsveld daardoor verstoken blijft van informatie, integendeel. Er verschij
nen vanaf het voorjaar van 1995 diverse brochures en artikelen over de hoofdlijnen van de 
lumpsumbekostiging, zoals de lumpsumbrochure die de schoolleiders en administrateurs 
gezamenlijk uitbrengen.26 Daarnaast worden door de vak- en besturenorganisaties diverse 
cursussen over de nieuwe bekostigingssystematiek verzorgd, welke worden gesubsidieerd 
door het ministerie van OC&W in het kader van het invoeringsplan. 

6.3 Theorie, netwerk en organisatie tijdens de invoeringsfase 

De variabelen die van invloed kunnen zijn op de invoeringsfase zijn samengevat in paragraaf 
6.1. Een uitgebreidere beschrijving en onderbouwing is opgenomen in hoofdstuk 4; een 
overzicht van de variabelen is opgenomen in tabel 4.10. In de onderhavige paragraaf worden 
de processen die tijdens de invoeringsfase optreden, geanalyseerd met behulp van deze 
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onafhankelijke variabelen. Aan het einde van deze paragraaf is een overzichtstabel opgeno
men met de resultaten van de analyse. 

6.3.1 De beleidstheorie 
In hoofdstuk 5 is de beleidstheorie van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in 
het voortgezet onderwijs gereconstrueerd uit diverse officiële beleidsnota's en documenten. 
De vraag die zich nu voordoet, is hoe deze versie van de officiële beleidstheorie tot uitdruk
king komt in het onderwijsveld tijdens het implementatieproces in het algemeen en tijdens de 
invoeringsfase in het bijzonder. Het is mogelijk dat bepaalde onderdelen van die beleidstheo
rie hun invloed meer doen gelden tijdens de invoeringsfase, terwijl andere kenmerken dat 
doen in de fase van de doorwerking van het beleid. Per fase zullen de variabelen van de 
officiële beleidstheorie opnieuw in kaart worden gebracht. De variabelen betreffen de correct
heid van de gehanteerde beleidstheorie, de mate van bruikbaarheid en de legitimiteit. 
Deze variabelen kunnen op twee wijzen worden onderzocht. Allereerst kunnen de kenmerken 
in beeld worden gebracht op basis van het materiaal dat de reconstructie in hoofdstuk 5 heeft 
opgeleverd; bestudeerd worden dan de kenmerken van de beleidstheorie als zodanig. Interes
sant in dit onderzoek is echter de vraag in welke hoedanigheid deze kenmerken naar voren 
komen tijdens de te onderscheiden implementatiefasen. De officiële gehanteerde beleidstheo
rie blijft daarbij het vertrekpunt van de analyse. 

In het onderstaande worden per indicator eerst de variabelen van de beleidstheorie 'sui 
generis' beschreven. Daarna komt aan de orde hoe deze variabelen zich tijdens de invoerings
fase tonen. In de overeenkomstige paragrafen van de volgende hoofdstukken blijft de beschrij
ving van de variabelen 'sui generis' achterwege, daar deze immers niet veranderen. 

Correctheid 
De correctheid als variabele van de beleidstheorie wordt bestudeerd met behulp van vier 
indicatoren: de precisie, het informatief gehalte, de consistentie en de steun door wetenschap
pelijk onderzoek. 
Voor wat betreft de indicatoren precisie en informatief gehalte kan het volgende worden 
geconstateerd. In de beleidstheorie van de decentralisatie zoals deze in hoofdstuk 5 is gerecon
strueerd, zijn geen expliciete begripsomschrijvingen van de belangrijkste elementen uit de 
theorie aangetroffen. Cruciale begrippen als beleidsruimte, de autonome school, personeelsbe
leid, kwaliteitsverhoging, beleidslast en zelfs decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming 
worden niet of nauwelijks omschreven. In plaats daarvan worden dergelijke begrippen in 
termen van eikaars betekenis gedefinieerd. Kwantificeringen van enigerlei aard ontbreken in 
de gehanteerde beleidstheorie. In de theorie is bovendien geen tijdspanne aangegeven waar
binnen de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming enigerlei effect moet sorteren. 
Desondanks worden tijdens de invoeringsfase geen waarneembare pogingen ondernomen om 
de gehanteerde beleidstheorie op dit punt bij te schaven. Zo de bij de invoering betrokken 
partijen al last of hinder ondervinden van dit gebrek aan precisie en informatief gehalte, is 
deze waarschijnlijk onvoldoende om expliciet te streven naar een nauwkeuriger en informatie
ver beleidstheorie. 

Over de consistentie kan het volgende worden opgemerkt. In paragraaf 5.3 is aan de orde 
gesteld dat in de beleidstheorie door de tijd heen twee wijzigingen zijn opgetreden. In de 
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eerste plaats wordt in het wetsvoorstel van de decentralisatie gesteld dat het eigen personeels
beleid van de scholen één van de belangrijkste pijlers is voor autonomievergroting. In de 
documenten die daaraan voorafgaan wordt het personeelsbeleid juist gezien als een gevolg 
van de autonomievergroting. In de tweede plaats wordt in het wetsvoorstel het doel van het 
beleid verengd tot autonomievergroting, terwijl in de daaraan voorafgaande stukken autono
mievergroting wordt gezien als middel om te komen tot een ander, verderweg gelegen doel 
zoals kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 
Tijdens de invoeringsfase treden nog drie andere inconsistenties rondom de beleidstheorie aan 
het licht. In de eerste plaats is al voordat het concept-wetsvoorstel formeel met de vak- en 
besturenorganisaties wordt besproken duidelijk dat feitelijk geen sprake zal zijn van directe 
decentralisatie van bevoegdheden naar de individuele schoolbesturen. In aanvulling op de 
formele decentralisatie naar de schoolbesturen zullen de sociale partners namelijk op sectoraal 
niveau een collectieve arbeidsovereenkomst treffen. Dat dit vooraf vastligt blijkt onder meer 
uit de besprekingen met de besturenorganisaties in de zomer van 1993 over de invoering van 
de lumpsumbekostiging:27 bij invoering van de lumpsum zullen "de organisaties van werkge
vers overleggen, daartoe door de schoolbesturen gemandateerd, op centraal of decentraal 
niveau over de noodzakelijke overige arbeidsvoorwaarden" en "in het kader van de overleg-
verplichtingen conform het hbo-regime, zullen de besturenorganisaties erop toezien dat 
ruimschoots voor het moment van invoering van de verplichte lumpsum gemandateerde 
werkgeversorganisaties aanwezig zijn die met de centrales CAO-onderhandelingen gaan 
voeren." De officiële documenten besteden niet of nauwelijks aandacht aan het bestaan van 
deze afspraken die de nieuw verkregen beleidsruimte van schoolbesturen op voorhand gedeel
telijk inperken. 

In de tweede plaats is in de gehanteerde beleidstheorie geen plaats ingeruimd voor het algeme
ne rechtspositionele overgangsrecht dat tijdens de invoeringsfase in de wet wordt opgenomen. 
Dit recht houdt in, dat als de schoolbesturen geen overeenstemming met de vakbonden 
bereiken over de wijze waarop het overleg ter plaatse en op sectoraal niveau wordt gevoerd en 
over de regels bij aanstelling en ontslag in het openbaar onderwijs, de bestaande overlegregels 
in stand blijven. Dit lijkt enigszins inconsistent met de idee van besturen op afstand, dat een 
zo centrale plaats inneemt in de beleidstheorie. Hetzelfde kan, in de derde plaats, worden 
gesteld over het overgangsrecht omtrent functiewaardering dat tijdens de invoeringsfase op 
aandringen van de vakbonden in het Kaderbesluit rechtspositie VO wordt opgenomen. 
Dat deze inconsistenties relevant zijn tijdens de invoeringsfase blijkt onder meer uit het feit 
dat zij door een aantal betrokkenen worden waargenomen en dat er vragen over worden 
gesteld en kritiek op wordt geleverd. Zo vraagt de Raad van State in het advies bij het wets
voorstel of door het algemene overgangsrecht geen vetorecht wordt neergelegd bij de vakor
ganisaties. Daarnaast vragen diverse kamerleden herhaaldelijk hoe de staatssecretaris het -
blijkbaar aanwezige - gevaar van hernieuwde regulering op sectoraal niveau gaat oplossen. 
Hieruit valt af te leiden dat deze organisaties en personen de genoemde inconsistenties waar
nemen en proberen dit op z'n minst op te helderen. Maar tot wijzigingen in c fwel de beleids
theorie ofwel in de genoemde afspraken en overgangsrechten komt het niet. 

Een vierde indicator van correctheid als kenmerk van de gehanteerde beleidstheorie betreft de 
mate waarin deze door wetenschappelijk onderzoek wordt ondersteund. In paragraaf 3.3.4 is 
gebleken dat tot op heden nauwelijks onderzoek is verricht naar decentralisatie van arbeids
voorwaardenvorming in het onderwijs. In andere maatschappelijke sectoren is de decentralisa-
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tie van arbeidsvoorwaardenvorming als zodanig ook nauwelijks onderzocht (zie paragraaf 
2.1.3). Wat dat betreft is het dan ook niet zo vreemd dat in de beleidstheorie ter nadere onder
bouwing van het beleid niet wordt gerefereerd aan wetenschappelijk onderzoek dat betrekking 
heeft op de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. 
Tijdens de invoeringsfase vormt dit kenmerk nauwelijks een punt van discussie. Wat gesteld 
is over informatief gehalte en precisie geldt waarschijnlijk ook hier: zo men zich er al aan 
stoort, dan is dat niet voldoende om hierover vragen te stellen aan de staatssecretaris of aan 
diens ambtenaren tijdens het overleg. 

De mate van correctheid van de beleidstheorie staat tijdens de invoeringsfase met name onder 
druk op het punt van de consistentie. Een aantal betrokkenen voelt aan dat de gehanteerde 
beleidstheorie niet geheel datgene verwoordt wat er daadwerkelijk gebeurt. Tot veranderingen 
leidt dit echter niet. 

Bruikbaarheid 
Beleidstheorieën kunnen onder de noemer van bruikbaarheid onder meer worden vergeleken 
op de hoeveelheid factoren die zij omvatten om het beleidsprobleem in kwestie te verklaren 
(omvattendheid verklaringsfactoren). In het verlengde hiervan kunnen zij ook worden verge
leken op de mate waarin de factoren precies aangeven wat hun bijdrage aan de probleemre
ductie is {mate van probleemreductie) (Van de Graaf & Hoppe, 1996). Gecombineerd kunnen 
over deze twee indicatoren in het geval van de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het 
voortgezet onderwijs de volgende opmerkingen worden gemaakt. 
In de beleidstheorie zelf worden de belangrijkste elementen van het beleid ten opzichte van 
elkaar gepositioneerd. In paragraaf 5.3 zijn deze elementen en relaties nader beschreven. In de 
beleidstheorie van de decentralisatie ontbreekt wat men een 'verklarend mechanisme' zou 
kunnen noemen. Een dergelijk mechanisme of principe zou bijvoorbeeld antwoord kunnen 
geven op de vraag waarom bij autonomievergroting personeelsbeleid in de scholen ontstaat, of 
waarom dit eigen beleid van scholen leidt tot een betere beheersbaarheid van overheidsfinan
ciën. Omdat het mechanisme ontbreekt, kunnen deze en andere factoren niet in verklarende 
zin in verband worden gebracht met de doelstellingen van het beleid. Een precieze specificatie 
van hun afzonderlijke bijdragen aan de mate van probleemreductie blijft in de beleidstheorie 
achterwege. 
Tijdens de invoeringsfase blijkt een aantal niet in de beleidstheorie opgenomen factoren een 
aanzienlijke rol te spelen bij de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. Om te 
beginnen is er de mogelijkheid dat de verwevenheid van rechtspositieregelingen en bekosti
gingssystemen complicaties opwerpt.28 Het nieuwe bekostigingssysteem, de lumpsum, gaat uit 
van bepaalde rechtspositionele veronderstellingen. Dit kan bij afschaffen van de bestaande 
rechtspositieregelingen ertoe leiden dat van autonomievergroting minder terecht komt dan 
verwacht. Ten tweede is er het algemeen rechtspositioneel overgangsrecht, waarmee volgens 
de Raad van State "de werking van een wettelijke regeling (...) afhankelijk (wordt) gemaakt 
van het bereiken van overeenstemming met de bedoelde vakorganisaties van overheids- en 
onderwijspersoneel". De beleidstheorie gaat hieraan voorbij, net als aan de afspraken die 
voorafgaand aan de invoering van de lumpsum worden gemaakt over een collectieve arbeids
overeenkomst op sectoraal niveau bij invoering van de decentralisatie. In plaats daarvan wordt 
in de beleidstheorie het accent vooral gelegd op de autonomievergroting waarmee de decen
tralisatie voor de afzonderlijke schoolbesturen gepaard gaat. 
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Op basis hiervan kan worden gesteld dat de omvattendheid van verklaringsfactoren en de 
mate van probleemreductie als variabelen van de gehanteerde beleidstheorie tijdens de invoe
ringsfase gering zijn. 

Voor wat betreft de indicatoren 'onderscheid tussen manipuleerbare en niet-manipuleerbare 
factoren1 en de mate waarin in de gehanteerde beleidstheorie het gewenste beleidseffect in 
netto-termen wordt omschreven, kan in grote lijnen hetzelfde worden gesteld als bij de 
voorgaande twee indicatoren. Daar de beleidstheorie in bepaalde opzichten onduidelijk is op 
het punt van oorzaak-gevolg-relaties wordt tevens geen duidelijk onderscheid aangetroffen 
naar manipuleerbare en niet-manipuleerbare factoren. In feite worden de meeste begrippen die 
in de beleidstheorie worden gehanteerd - beleidsruimte, personeelsbeleid, autonomie, enzo
voorts - als manipuleerbaar beschouwd. Een aanduiding in de beleidstheorie van de omvang 
van het gewenste beleidseffect, waarin rekening wordt gehouden met eventuele neveneffecten, 
ontbreekt. Tijdens de invoeringsfase roept het voorgaande echter geen vragen of anderszins 
een reactie op. 

De gehanteerde beleidstheorie zelf omvat nauwelijks gerichte aanwifzigingen over hoe te 
handelen. Het wetsvoorstel en de bijbehorende Memorie van Toelichting stelt nog wel, dat de 
schoolbesturen alvorens zij de secundaire arbeidsvoorwaarden van hun personeel vastleggen, 
daarover in overleg moeten treden met de vakbonden. De regels waaraan dit overleg voldoet, 
dienen zij ook met de vakbonden te bespreken.29 Concreter dan dit wordt de beleidstheorie 
echter niet. 
Tijdens de invoeringsfase worden rondom de beleidstheorie diverse aanwijzingen gebouwd. 
Om te beginnen leggen de besturenorganisaties zichzelf vast op de verplichting, om bij 
invoering van de decentralisatie gemandateerde werkgeversorganisaties te vormen teneinde 
met de vakbonden op sectoraal niveau een collectieve arbeidsovereenkomst te treffen.30 Ten 
tweede dwingt het algemene rechtspositionele overgangsrecht de sociale partners tot het 
maken van afspraken over de inhoud van de secundaire arbeidsvoorwaarden en het overlegre-
gime, op straffe van handhaving van de bestaande situatie31. Een vergelijkbare constructie 
wordt verderop in het invoeringstraject getroffen omtrent het overgangsrecht functiewaarde
ring32. Aan het slot van de invoeringsfase worden door ambtenaren, bewindspersonen en 
kamerleden uitspraken gedaan, die de sociale partners op sectoraal niveau ertoe moeten 
aanzetten zo min mogelijk van de nieuw verworven ruimte 'dicht te regelen'. Zo verzucht een 
ambtenaar : "Nu onze bemoeienis afneemt, hoop ik niet dat anderen deze regelzucht overne
men."33 Een kamerlid stelt hierover: "In de praktijk blijkt het risico dat de personeels- en 
besturenorganisaties een zodanige rol krijgen, dat de hoeveelheid afspraken en regels minstens 
net zo groot is als de afgeschafte overheidsregels."34 

Ter afsluiting van dit deel over de bruikbaarheid van de gehanteerde beleidstheorie tijdens de 
invoeringsfase, de laatste indicator: de volledigheid van het beeld dat de beleidstheorie schetst 
over de relevante beleidsactoren en beleidscontext. Daarover kunnen we na het voorgaande 
kort zijn. 
In paragraaf 5.3 is aan de orde geweest, dat het beleid door de tijd heen enigszins is versmald 
qua reikwijdte. In eerste aanleg zijn er nog verwijzigingen naar veranderende maatschappelij
ke omstandigheden en problemen in het onderwijsveld met betrekking tot complexe wet- en 
regelgeving. Op basis van deze constateringen worden op dat moment de beleidsvoorstellen 
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geformuleerd. In een latere fase van de beleidsvoorbereiding blijven deze verwijzigingen 
achterwege. Tegenover deze vorm van versmalling staat wel enige verruiming, in die zin dat 
in deze latere fase het beleid meer dan in het begin wordt gerelateerd aan andere, aan de 
decentralisatie gerelateerde beleidsmaatregelen. 
Tegelijkertijd blijft een aantal contextuele ontwikkelingen die tijdens de invoeringsfase 
relevant zijn, nadrukkelijk buiten beeld. In de eerste plaats de afspraak om bij de decentralisa
tie op sectoraal niveau een CAO te treffen. Ten tweede de algemene rechtspositionele over-
gangsrechtelijke bepaling en in een latere fase in aanvulling daarop de overgangsrechten 
functiewaardering. In de derde plaats, ten slotte, het punt dat door een Eerste-Kamerlid naar 
voren wordt gebracht, namelijk de vraag of de scholen deze vernieuwing van lumpsum en 
decentralisatie nog wel aankunnen naast alle andere vernieuwingsoperaties die reeds in gang 
zijn gezet.35 Al met al steekt de context die in de beleidstheorie zelf wordt geschetst hier wat 
schril tegen af. 

Concluderend kunnen we stellen dat de bruikbaarheid van de gehanteerde beleidstheorie in 
termen van de omvattendheid van de in de theorie opgenomen verklaringsfactoren niet 
bijzonder groot is. Datzelfde geldt voor drie hiermee samenhangende indicatoren: de mate van 
probleemreductie, het onderscheid tussen manipuleerbare en niet-manipuleerbare factoren en 
de bepaaldheid van het gewenste netto-effect. In aansluiting hierop is het beeld dat in de 
theorie wordt geschetst van relevante actoren en context qua reikwijdte beperkt. Tot noemens
waardige problemen tijdens de invoeringsfase geeft dit alles echter geen aanleiding. 
De bruikbaarheid staat in deze fase wel onder druk op het punt van de aanwijzingen voor de 
beleidsuitvoerders. De theorie zelf biedt op dit punt weinig houvast. Richtlijnen zijn afkom
stig van afspraken die besturen-, vakorganisaties en ministerie maken omtrent de invoering 
van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. Het zijn diezelfde afspraken die 
tijdens de invoeringsfase anderssoortige, deels tegenovergestelde richtlijnen ontlokken aan 
onder meer ambtenaren en kamerleden. 

Legitimiteit 
In de eerste panelronde, gehouden in het najaar van 1995, krijgen de panelleden de vraag 
voorgelegd welke tendensen feitelijk een rol hebben gespeeld bij het nemen van het besluit tot 
decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs. 

Tabel 6.1 : Tendensen die een rol hebben gespeeld bij het decentralisatiebesluit 
Vraag 1-1 1 2 3 4 N Gemid Standaard

gTote geen (=100%) delde deviatie 
rol rol 

Overheidsuitgaven terugdringen 74 13 10 3 31 1.42 0.81 

Centrale sturing is niet effectief 52 36 10 3 31 1.65 0.80 

Scholen autonomer maken 43 30 27 0 30 1.83 0.83 

Meer afstand tussen staat en 26 16 36 23 31 2.55 1.12 
maatschappij 

Beleid moet zich aanpassen aan 10 39 29 23 31 2.65 0.95 
snelle veranderingen 

Belangenorganisaties meer bij 10 27 40 23 30 2.77 0.94 
beleid betrekken 
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De antwoorden van het panel op deze vraag zijn in percentages weergegeven in tabel 6.1. Het 
terugdringen van de overheidsuitgaven is volgens het panel een belangrijke aanleiding ge
weest voor de decentralisatie, tezamen met de idee dat centrale sturing niet meer effectief is en 
dat de scholen autonomer moeten worden. 
Bij nadere statistische analyse blijken de verschillende items van deze vraag schaalbaar te 
zijn. Dit betekent dat de antwoorden op de verschillende onderdelen op een consistente wijze 
met elkaar samenhangen. Dit echter wel na verwijdering van het item 'Overheidsuitgaven 
moeten worden teruggedrongen'.36 De schaal kan men aanduiden als 'de noodzaak van 
beleidsherziening'. 

Het panel is ook gevraagd aan te geven, wat volgens de beleidsmakers de belangrijkste doelen 
van de decentralisatie zijn. 

Tabel 6.2: Belangrijkste doelen van de decentralisatie 
Vraag 1-5 1 

grote 
rol 

2 3 4 
geen 
rol 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Financiële beheersbaarheid 77 13 3 7 30 1.40 0.86 

Afname beleidslast centraal 58 19 13 10 31 1.74 1.03 
niveau 

Toename autonomie en 
beslisruimte 

48 32 13 7 31 1.77 0.92 

Verbetering aanpassing 
van scholen aan omgeving 

32 36 23 10 31 2.10 0.98 

Verbetering interne coördinatie 23 33 33 10 30 2.30 0.95 

Toename doelgerichtheid 16 45 26 13 31 2.35 0.92 

Meer concurrentie mogelijk 10 19 42 29 31 2.90 0.94 

Verhoging betrokkenheid 
van het personeel 

10 16 42 32 31 2.97 0.95 

Afname beleidslast scholen 0 14 21 66 29 3.52 0.74 

In tabel 6.2 zijn de antwoorden van het panel vermeld. Ook hier scoort het financiële argu
ment het hoogst, gevolgd door afname van de centrale beleidslast en toename van de autono
mie van scholen. 
De items van deze vraag blijken tevens een betrouwbare schaal te vormen, na verwijdering 
van de items 'Afname centrale beleidslast' en 'Verbetering financiële beheersbaarheid'.37 De 
schaal kan worden aangeduid als de gewenste verbetering van 'het functioneren van de 
school'. 

Gevraagd is tevens in welke mate het decentralisatiebeleid door diverse betrokkenen wordt 
gesteund. 
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Tabel 6.3: Steun voor decentralisatiebeleid 
Vraag 1-12 1 

veel 
2 3 4 

weinig 
N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Kabinet 67 30 3 0 30 1.37 0.56 

Besturen van de 
besturenorganisaties 

58 42 0 0 31 1.42 0.50 

Regeringspartijen 53 47 0 0 30 1.47 0.51 

Leden van de 
besturenorganisaties 

29 58 13 0 31 1.84 0.64 

CDA 23 50 27 0 30 2.03 0.72 

Gemiddeld schoolbestuur 17 40 37 7 30 2.33 0.84 

Besturen van de 
vakorganisaties 

7 53 27 13 30 2.47 0.82 

Publieke opinie 14 31 31 24 29 2.66 1.01 

Leden van de 
vakorganisaties 

3 7 48 41 29 3.28 0.75 

Gemiddeld personeelslid 4 0 43 54 28 3.46 0.69 

De antwoorden van de panelleden staan in percentages vermeld in tabel 6.3. Volgens het panel 
is er veel steun voor het beleid aanwezig bij kabinet en regeringsfracties. Ook de besturenor
ganisaties staan er volledig achter. Iets minder duidelijk is de steun voor het beleid bij het 
gemiddeld schoolbestuur. De besturen en leden van de vakorganisaties juichen het beleid 
minder toe dan de schoolbesturen dat doen. Het doorsnee personeelslid ziet er niet veel brood 
in. De publieke opinie is volgens het panel enigszins verdeeld. 
De items van ook deze vraag vormen een betrouwbare schaal, zij het na verwijdering van het 
item 'Steun van het kabinet'.38 De schaal kan worden aangeduid als 'steun voor de decentrali
satie bij actoren in het veld'. 
In een andere formulering is het panel nogmaals gevraagd naar de steun bij besturen- en 
vakorganisaties voor het decentralisatievoorstel. Nagenoeg alle panelleden (98%) geven 
daarbij aan, dat de besturenorganisaties het beleid steunen; 45% van het panel is van mening 
dat de vakorganisaties dit niet doen. 

De panelleden kunnen net als in het voorgaande hoofdstuk worden ingedeeld in de volgende 
categorieën: 
a) panelleden uit de praktijk (school, schoolbestuur) verus panelleden uit beleidsorganen 

(overlegorganen, ministerie); 
b) panelleden van werkgeverszijde (rijksoverheid, besturen, schoolleiders) versus panelleden 

van werknemerszij de (vakbonden, werknemers). 

Per indeling is nagegaan of de categorieën panelleden anders scoren op de drie schalen die op 
basis van de gegevens in tabel 6.1, 6.2 en 6.3 zijn samengesteld. Hierbij zijn de antwoorden-
categorieën per schaal gedichotomiseerd en zijn vervolgens kruistabellen opgesteld. 

Bij een indeling van de panelleden in de categorieën beleid versus praktijk blijkt een signifi
cant verschil te bestaan op de schaal 'steun voor het beleid'. 

176 



Tabel 6.4: Steun voor het beleid volgens panelleden, n=21 (100%) 

Panelleden 'beleid' Panelleden 'praktijk' 

Veel steun 33% 19% 

Weinig steun 9% 38% 

In tabel 6.4 is dit verschil afgebeeld. De panelleden werkzaam in beleidsregionen nemen 
aanzienlijk meer steun voor het beleid waar dan de panelleden die werkzaam zijn in en 
rondom de school.39 

Op de andere twee gedichotomiseerde schalen (noodzaak van beleidsherziening en gewenste 
verbetering in het functioneren van de school) treden geen significante verschillen van mening 
tussen de categorieën panelleden uit de praktijk en het beleid aan het licht. 

Bij de indeling van de panelleden in de categorieën werkgevers versus werknemers, is het de 
schaal 'verbetering in het functioneren van de scholen' die aanleiding geeft tot verschil van 
mening. 

Tabel 6.5: Verbeterd functioneren van de school volgens panelleden, n=24 (100%) 

Panelleden 'werkgevers' Panelleden 'werknemers' 

Belangrijk 33% 12% 

Niet belangrijk 17% 38% 

In tabel 6.5 is weergegeven dat volgens het merendeel van de panelleden behorend tot de 
werkgeverszijde het verbeterd functioneren van de schoolorganisatie een belangrijk doel is 
van het beleid. Volgens de meerderheid van panelleden behorend tot werknemerszij de is dit 
niet het geval geweest.40 

Op de andere twee gedichotomiseerde schalen (noodzaak van beleidsherziening en steun voor 
het beleid) treden geen significante verschillen van mening tussen deze twee categorieën 
panelleden aan het licht.41 

Samengevat: de panelleden uit de onderwijspraktijk nemen minder steun voor het beleid waar 
dan panelleden uit het onderwijsbeleid. Panelleden aan werkgeverszijde zijn bovendien van 
mening dat het streven naar beter functionerende schoolorganisaties een belangrijk doel is van 
de decentralisatie; aan werknemerszij de wordt deze mening tegengesproken. 

Nadere analyse op de enquêtegegevens 
De gegevens uit de eerste ronde van de schriftelijke enquête over de doeleinden van het beleid 
zijn onderworpen aan een principale componentenanalyse (De Heus e.a., 1995). Deze ana
lysetechniek is bestemd voor het bestuderen van de structuur in de relaties tussen variabelen 
in een databestand om te komen tot een samenvatting van de bestudeerde informatie oftewel 
datareductie. Door middel van de analysetechniek wordt berekend of in de data onderliggende 
dimensies zijn te onderscheiden, die in dat geval kunnen worden benut als de nieuwe, het 
geheel samenvattende variabelen. Van deze techniek zijn twee varianten gangbaar, de zogehe
ten pca-techniek voor data van intervalniveau en hoger en de princals-variant voor data van 
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ordinaal niveau. In de laatstgenoemde variant worden de variabelen eerst gestandaardiseerd 
alsof het variabelen op intervalniveau betreft; daarna wordt de pca-module toegepast. Daar het 
in het onderhavige geval uitsluitend data betreft van ordinaal niveau is gewerkt met deze 
princals-module. 
De principale componentenanalyse op de data over de doeleinden van de decentralisatie van 
arbeidsvoorwaarden levert twee verschillende dimensies op, waarmee de variantie in de data 
voor in totaal 48% wordt verklaard. 

Tabel 6.6: Resultaten Princals vragen 1-1,1-3 en 1-5 
Eigenwaarde: 
dimensie 1: 0.334 
dimensie 2: 0.147 

Discriminatiewaarde 

Vraag: Totaal Dimensie 1 Dimensie 2 

1-1A centrale sturing niet effectief 
1-1B overheidsuitgaven terugdringen 
I-1C organisaties meer bij beleid betrekken 
I-1D onderwijsbeleid aanpassen 
1-1E scholen moeten autonomer worden 
I-1F meer afstand staat en maatschappij 
I-3A regeling te complex 
I-3B regeling te centraal, te uniform 
I-3C scholen willen flexibiliteit 
I-3D regeling belemmert interne organisatie 
1-3E uitkomsten financieel onbeheersbaar 
I-3F te zware beleidslast 
1-3G regels belemmeren functioneren 
I-5A afname beleidslast landelijk niveau 
I-5B verbetering interne coördinatie 
I-5C financiële beheersbaarheid landelijk 
[-5D betere omgevingsaanpassing scholen 
I-5E afname beleidslast scholen 
I-5F verhoging betrokkenheid personeel 
I-5G toename autonomie scholen 
I-5H toename doelgerichtheid scholen 
I-5I meer concurrentie tussen scholen 

0.14 
0.73 
0.41 
0.54 
0.66 
0.09 
0.21 
0.60 
0.44 
0.50 
0.04 
0.58 
0.71 
0.49 
0.64 
0.74 
0.75 
0.36 
0.55 
0.69 
0.45 
0.26 

0.06 
0.27 
0.40 
0.52 
0.48 
0.03 
0.14 
0.50 
0.33 
0.45 
0.02 
0.15 
0.63 
0.01 
0.63 
0.09 
0.69 
0.21 
0.35 
0.67 
0.45 
0.26 

0.08 
0.45 
0.01 
0.02 
0.19 
0.06 
0.07 
0.10 
0.11 
0.05 
0.02 
0.43 
0.07 
0.48 
0.01 
0.65 
0.06 
0.15 
0.20 
0.02 
0.00 
0.00 

In tabel 6.6 is een overzicht van de resultaten van deze analyse opgenomen. Met name de 
vragen I-5D en I-5G scoren hoog op de eerste dimensie, de vragen I-5A en I-5C doen dat op 
de tweede. De items die sterk samenhangen met de eerste dimensie betreffen stellingen 
waarbij verbetering van het onderwijsbeleid centraal staat. Dit in tegenstelling tot de items die 
samenhangen met de tweede dimensie, en waarbij de nadruk ligt op het verbeteren van een 
aantal beheersmatige aspecten. Daarmee kan men de eerste dimensie duiden als 'beleidsver-
betering ' en de tweede dimensie als 'verbetering beheersing '. 
De items die op de eerste dimensie 0.50 scoren of hoger, kennen een Cronbachs alpha van .86. 
Dit houdt in dat zij tezamen een redelijk betrouwbare schaal vormen (De Heus e.a., 1995). 
Datzelfde geldt ook voor de items die op de tweede dimensie .40 scoren of hoger: Cronbachs 
alpha bedraagt in dit geval .71. 
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De vraag die zich vervolgens aandient, is of de groepen panelleden anders oordelen over deze 
twee schalen. Om dit na te gaan, zijn de antwoorden per schaal gedichotomiseerd en zijn 
vervolgens per categorie-indeling (beleid versus praktijk en werkgevers versus werknemers) 
kruistabellen opgesteld. 

Tabel 6.7: Beleidsverbetering en verbetering beheersing volgens panelleden 

Beleidsverbetering, n=26 (100%) 

Panelleden Panelleden Panelleden Panelleden 
'beleid' 'praktijk' 'werkgevers' 'werknemers' 

Belangrijk 27% 19% 31% 15% 

Niet belangrijk 15% 38% 19% 35% 

Verbetering beheersing, n=24 (100%) 

Panelleden Panelleden Panelleden Panelleden 
'beleid' 'praktijk' 'werkgevers' 'werknemers' 

Belangrijk 17% 33% 29% 21% 

Niet belangrijk 21% 29% 25% 25% 

Uit de bovenste helft van tabel 6.7 valt af te leiden dat een meerderheid van de panelleden uit 
beleidsregionen en aan werkgeverszijde van mening is, dat beleidsverbetering een belangrijk 
doel is van de decentralisatie (27% resp. 31% van het totaal). Een meerderheid van de panelle
den uit de praktijk en aan werknemerszij de is van mening dat dit doel van belang minder 
belang is (38% en 35% van het totaal). De verschillen van mening tussen de categorieën 
panelleden zijn echter niet statistisch significant.42 

De verschillen van mening tussen de categorieën zijn minder geprononceerd in de onderste 
helft van tabel 6.7. Een meerderheid van het panel werkzaam in de beleidsregionen (21% van 
het totaal) is van mening dat verbetering van de beheersing van minder belang is. Een meer
derheid van het panel werkzaam in de onderwijspraktijk (33% van het totaal) stelt daar 
tegenover dat verbetering van de beheersing wél een belangrijk doel is van de decentralisatie. 
Dit verschil van mening is eveneens niet statistisch significant. Dat laatste geldt ook voor de 
meningen van het panel over verbetering van de beheersing wanneer ingedeeld naar de 
categorieën 'werkgevers' en 'werknemers'.43 

Voor de legitimiteit van de gehanteerde beleidstheorie in de invoeringsfase betekent dit alles 
het volgende. De doeleinden uit de beleidstheorie worden op hoofdlijnen herkend door de 
panelleden. Steun voor het beleid is volgens het panel verdeeld aanwezig: duidelijk wel bij het 
kabinet en de besturenorganisaties, minder duidelijk bij de vakbonden en de werknemers. 
Deze panelgegevens kunnen worden aangevuld met de standpunten zoals deze tijdens de 
invoeringsfase door diverse participanten naar voren worden gebracht. In de zomer van 1993 
stemmen de besturenorganisaties uitdrukkelijk in met het plan de lumpsum in te voeren en 
daaraan de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming te koppelen.44 De vakorganisaties 
moeten meer dan de besturenorganisaties over de streep worden getrokken; in de zomer van 
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1994 gaan zij in beginsel akkoord,45 maar deze instemming krijgt eind 1994 pas definitief 
vorm als de overgangsrechten op het terrein van functiewaardering zijn vastgelegd in het 
Kaderbesluit.46 Van steun voor het beleid van regeringszijde getuigt het dat het wetsvoorstel 
in het parlement zonder stemmingen wordt aangenomen. 
Al met al kenmerkt het beleid zich in de invoeringsfase door een redelijke mate van legitimi
teit. De aangetoonde meningsverschillen in het panel duiden erop dat deze legitimiteit in de 
wereld van het onderwijsbeleid en aan werkgeverszijde groter is dan in de onderwijspraktijk 
en aan werknemerszijde. 

6.3.2 Het landelijke netwerk 
Het netwerk op landelijk niveau dat participeert in de invoeringsfase bestaat uit drie partijen: 
de overheid, de vakbonden en de besturenorganisaties. Aan het einde van de invoeringsfase 
komt er een vierde participant bij in de vorm van de schoolleidersorganisatie W O . 
Drie variabelen zijn van belang wanneer het aankomt op het landelijk netwerk: de bindingsin
tensiteit, de mate waarin er een grens wordt getrokken tussen overheid en particulier initiatief 
en de dynamiek die erin optreedt. 

Bindingsintensiteit landelijk netwerk 
Voor wat betreft de bindingsintensiteit kan worden gekeken naar een aantal indicatoren. In dit 
onderzoek komen aan de orde: de betrokkenheid op een overkoepelend doel, de concentratie 
van middelen, het afhankelijkheidsbewustzijn, de externe coalitieopties en de centralisatie in 
de besluitvorming binnen het netwerk. 
De betrokkenheid op een overkoepelend doel wordt in het onderhavige geval verwezenlijkt via 
de conclusies die in het Schevenings Beraad worden getrokken over bestuurlijke vernieuwing 
in het onderwijs. In dit overleg tussen ministerie, vakbonden en besturenorganisaties hebben 
alle partijen zich uitgesproken vóór verruiming van de autonomie van scholen; men spreekt 
hierbij af dat in het voortgezet onderwijs de lumpsumbekostiging wordt ingevoerd en dat 
decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming plaatsvindt. In de zomer van 1993 worden 
deze afspraken formeel bevestigd in de CB en SCOW. Alle participanten weten zich tijdens 
de invoeringsfase betrokken op deze overkoepelende doelstelling. 
Om tot decentralisatie te komen zullen de centrales formeel hun instemming aan de operatie 
moeten verlenen. Het betreft immers een fundamentele wijziging in de arbeidsvoorwaarden 
van het personeel in het voortgezet onderwijs, waardoor de minister op grond van het over-
eenstemmingsvereiste verplicht is tot het bereiken van consensus met deze organisaties in de 
Sectorcommissie Onderwijs en Wetenschappen. Daarnaast wordt in de wet een algemeen 
rechtspositioneel overgangsrecht opgenomen, dat inhoudt dat de centrales moeten instemmen 
met de nieuwe overlegregels alvorens de bestaande kunnen worden afgeschaft. Hierdoor 
treedt tijdens de invoeringsfase enige concentratie van middelen op aan de kant van de 
vakbonden in de vorm van formele instemmingsbevoegdheden. 
Het netwerk wordt in deze fase niet gekenmerkt door een hoge mate van expliciet afliankelijk-
heidsbewustzijn tussen partijen. Hooguit kan men stellen dat dit bewustzijn vooral aan de kant 
van de overheid aanwezig is, die immers voortdurend tracht door middel van overleg met 
netwerkparticipanten tot invoering van de lumpsum en decentralisatie te komen. 
In de invoeringsfase zijn er nauwelijks mogelijkheden voor de netwerkparticipanten tot het 
aangaan en benutten van externe coalitieopties. De vakbonden beschikken in de SCOW over 
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formele instemmingsbevoegdheden; met de besturenorganisaties dient in de CB overleg te 
worden gevoerd. Voor beide partijen is het ministerie van OC&W de aangewezen gespreks
partner. 
Tijdens de invoeringsfase zet het rechtspositioneel overgangsrecht aan tot enige mate van 
centralisatie in de besluitvorming binnen het netwerk. Het overgangsrecht verschaft de 
vakorganisaties een vorm van vetorecht. Hierdoor weten de netwerkparticipanten zich aan 
elkaar gebonden, in ieder geval totdat de invoering van de decentralisatie een feit is. Beslis
singen over vorm, inhoud en termijn worden dan ook alleen genomen als alle drie partijen 
zich daarin kunnen vinden. 
De bindingsintensiteit in het landelijk netwerk is tijdens de invoeringsfase hoog. 

Grensbepaling overheid - netwerk op landelijk niveau 
Tijdens de invoeringsfase wordt een strikte grens in stand gehouden tussen de overheid aan de 
ene en vak- en besturenorganisaties aan de andere kant. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de 
vak- en besturenorganisaties in formeel strikt gescheiden overleggremia hun standpunten naar 
voren brengen en de staatssecretaris mede op basis daarvan het parlement wanneer mogelijk 
inlicht over de gemaakte vorderingen. Zelfs als de besturenorganisaties medio 1993 aan
dringen op het koppelen van de CB- en de SCOW-vergaderingen,47 wordt dit door het mini
sterie afgehouden. 
De informatievoorziening naar het onderwijsveld geschiedt in aansluiting op deze grens ook 
gescheiden. Besturenorganisaties en vakbonden lichten ieder hun eigen leden in; het ministe
rie stelt de kamerleden op de hoogte. Pas aan het einde van de invoeringsfase wordt op onder
delen besloten gezamenlijk te zorgen voor informatie. Zo wordt een deel van het invoerings
plan van de lumpsum gezamenlijk met de organisaties uitgevoerd en wordt in samenwerking 
met deze organisaties een Handboek Lumpsum gepubliceerd. Deze informatie heeft zoals de 
titel van laatstgenoemde publicatie aangeeft in hoofdzaak betrekking op het nieuwe bekosti
gingssysteem en niet zozeer op de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming. 

Dynamiek in het landelijke netwerk 
In het begin van de invoeringsfase voert de samenwerking tussen partijen de boventoon. Op 
initiatief van de staatssecretaris worden besprekingen over bestuurlijke vernieuwing in het 
onderwijs gestart. De besturenorganisaties stellen voor om bij invoering van de lumpsum over 
te gaan tot decentralisatie, hetgeen wordt overgenomen. De vakbonden geven daarbij wel aan 
een sectorale CAO te wensen, met welk streven de besturenorganisaties en het ministerie 
instemmen. De coöperatieve strategieën overheersen in dit beginstadium. 
Daama hanteren vooral de vakbonden herhaaldelijk het instrumentarium van manipulatieve 
strategieën.48 Via de thema's functiewaardering, algemene arbeidsduur en de overgangsbud
gettering (onderzoek Van Beekveld & Terpstra) proberen zij zoveel mogelijk elementen van 
de bestaande situatie intact te houden. Daar slagen zij voor een groot deel in, onder meer via 
het vastleggen van overgangsrechten. 

In dezelfde periode hanteert de overheid met enige regelmaat autoritaire strategieën. Zo grijpt 
zij in het overleg met de bonden en besturenorganisaties regelmatig terug naar de afspraken 
die in het kader van het Schevenings Beraad zijn gemaakt en naar de voorwaarden die zijn 
gesteld door haar gesprekspartners aan de invoering van de lumpsum (onder andere tijdige 
publicatie van overlegresultaten). 
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Aan het slot van de invoeringsfase keren partijen terug naar de overwegend coöperatieve 
strategieën. De wet- en regelgeving wordt ondanks alles tijdig afgerond. Gezamenlijk wordt 
gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van een invoeringsplan. Er vindt een implementa
tieconferentie plaats waarop het hiervoor genoemde bureau een lezing mag verzorgen. 
In de invoeringsfase is de dynamiek in het landelijk netwerk op grond van de aangetroffen 
indicaties te kenschetsen als: van coöperatie naar manipulatie en autoritair gedrag en vervol
gens weer terug naar coöperatie. De vierde strategie, die van disruptie (bewuste ondermijning 
van eikaars doelstellingen via interne beïnvloeding), wordt in deze fase bij geen van de 
participanten waargenomen. 

6.3.3 De uitvoering op landelijk niveau 
Bij de implementatie van beleid is meestal een uitvoeringsorganisatie betrokken die als één 
afgebakende organisatorische eenheid herkenbaar is. In het geval van de decentralisatie van 
arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs is dat niet het geval. Dit wordt mede 
veroorzaakt doordat het onderhavige beleid neerkomt op het veranderen van bevoegdheden-
structuren: een centrale uitvoeringsorganisatie die bepaalde diensten of producten levert is 
daarbij niet zozeer nodig als bijvoorbeeld bij het verstrekken van uitkeringen. Desondanks kan 
men in de invoeringsfase van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming wel stellen 
dat de drie kernparticipanten uit het netwerk - overheid, vakbonden en besturenorganisaties -
gezamenlijk de uitvoering voor hun rekening nemen. Als belangrijkste uitvoerder is daarbij 
het ministerie van OC&W aan te wijzen. 
Bepaalde variabelen van de uitvoeringsorganisatie kunnen relevant zijn voor de implementatie 
van beleid. Het betreft de aanwezige uitvoeringscapaciteit, de informatie waarover de uitvoer
ders beschikken, de mate waarin sprake is van convergentie tussen de doeleinden van de 
beleidsuitvoerders en de doeleinden van het beleid, en de machtsverdeling in en om de uitvoe
ringsorganisatie. 

Capaciteit 
De financiële capaciteit van de uitvoerders is tijdens de invoeringsfase voldoende. In ieder 
geval wordt tijd noch moeite gespaard om via het voeren van overleg tijdig de relevante wet
en regelgeving te publiceren. De drie uitvoerders leveren daarin zonder problemen hun 
bijdrage. Aan het einde van de invoeringsfase trekt het ministerie bovendien een invoerings
budget uit voor de lumpsum en de decentralisatie van in totaal 4 miljoen gulden. 

Tabel 6.8: Voldoende middelen beschikbaar? 
Vraag 1-18 1 

vol
doende 

2 3 4 
onvol
doende 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Voor voorlichting 11 44 26 29 27 2.52 0.94 

Voor cursussen 14 29 43 14 28 2.57 0.92 

Voor overlegfaciliteiten 0 26 44 30 27 3.04 0.76 

Voor inhoud van CAO VO 0 11 44 44 27 3.33 0.68 

Voor toepassing CAO VO 0 17 33 50 24 3.33 0.76 
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Op de vraag of dit budget voldoende is, antwoordt het panel in het najaar van 1995 overigens 
niet over de gehele linie bevestigend. Slechts 55% is van mening dat voldoende middelen zijn 
uitgetrokken voor voorlichting; 57% van het panel is van mening dat onvoldoende middelen 
zijn besteed aan cursussen over decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming (tabel 6.8).49 

Bij de uitvoerders op landelijk niveau is tijdens de invoeringsfase van de decentralisatie 
waarschijnlijk voldoende inhoudelijke capaciteit aanwezig. Waarschijnlijk, omdat partijen aan 
elkaar nauwelijks vragen stellen over vorm en inhoud die de decentralisatie krijgt. Het verloop 
van de invoering doet vermoeden dat partijen redelijk tot goed op de hoogte zijn van datgene 
wat er op het spel staat en wat er gaat gebeuren. 
De invoering zelf vergt de nodige organisatorische capaciteiten. Deze last rust met name op 
de schouders van het ministerie, omdat het aan haar is de relevante wet- en regelgeving tijdig 
te publiceren. Om dat te bereiken moet tegelijkertijd met de vakbonden en de besturenorgani
saties worden overlegd, én dient de parlementaire behandeling voor de zomer van 1995 te zijn 
afgerond. Het ministerie slaagt hierin, waaruit kan worden afgeleid dat de noodzakelijke 
organisatorische capaciteiten voldoende aanwezig zijn. Met iets minder zekerheid kan dat 
overigens worden gezegd over het introductieplan dat aan het einde van de invoeringsfase 
wordt opgesteld en uitgevoerd. Bij deze introductie worden talloze (te veel?) organisaties 
betrokken en worden verschillende overleggremia ingesteld (afstemmingsgroep, voorlich
tingswerkgroep, klankbordgroep). Het introductieplan verwatert enige tijd na de start. 
Onder de noemer overige middelen zijn de onderhandelingstactieken van de vakbonden 
tijdens de invoeringsfase vermeldenswaard. In het midden van de invoeringsfase bijvoorbeeld 
laten de bonden de tijdsdruk bewust oplopen. In ieder geval krijgen zij na een paar vergade
ringen in het najaar van 1994 het ministerie zo ver dat eind 1994 de overgangsrechten functie
waardering én de koppeling aan de afspraken rondom de normjaartaak in het Kaderbesluit 
rechtspositie worden opgenomen. 

Informatie 
Voor wat betreft de informatie die tijdens de invoeringsfase relevant is voor de uitvoerders op 
landelijk niveau, kan worden aangesloten bij datgene wat hiervoor is opgemerkt over de 
aanwezige inhoudelijke capaciteiten. Er zijn geen aanwijzigingen op basis waarvan kan 
worden gesteld dat de uitvoerders op dit niveau over te weinig informatie zouden beschikken, 
of dat zij hierover in een te laat stadium de beschikking zouden krijgen. Verondersteld kan 
tevens worden, dat deze uitvoerders bekend zijn met de informatie over de decentralisatie die 
voor hen tijdens deze fase relevant is. De relevante informatie bevat overigens drie voor de 
landelijke uitvoerders relevante instructies: 
a) bij decentralisatie dienen gemandateerde werkgeversorganisaties te zijn gevormd 

voor het afsluiten van een sector-CAO; 
b) met de vakbonden dient overeenstemming te zijn bereikt over de nieuwe overlegre-

gels voordat de oude worden afgeschaft; en 
c) de wet- en regelgeving moet voor 1 augustus 1995 worden gepubliceerd. Uit de 

handelingen van participanten in de invoeringsfase kan worden afgeleid dat men op 
de hoogte is van deze instructies. 

De omvang van de informatie, het tijdstip van publicatie en de bekendheid met de informatie 
leveren kortom bij de uitvoerders op landelijk niveau geen problemen op. De informatie bevat 
tevens instructies die op hoofdlijnen worden nageleefd. 
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Convergentie van doeleinden 
Gedurende de invoeringsfase worden door de uitvoerende partijen op landelijk niveau drie 
verschillende doelstellingen nagestreefd. Het ministerie zet voornamelijk in op het realiseren 
van de lumpsumbekostiging in het voortgezet onderwijs, als onderdeel van de bestuurlijke 
vernieuwing.50 De besturenorganisaties koppelen hieraan de decentralisatie van arbeidsvoor
waarden.51 De vakbonden streven naar het realiseren van een sector-CAO en van de nodige 
overgangsrechten; als daaraan wordt voldaan kunnen zij ermee instemmen.52 

Dit leidt er mede toe dat niet in alle stadia van de invoeringsfase de medewerking van de 
besturen- en met name vakorganisaties even actiefis. Laatstgenoemde organisaties passen, 
zoals gesteld, wanneer nodig de hiervoor uiteengezette strategieën toe om hun deel van de buit 
binnen te halen. Het overkoepelende doel, namelijk de invoering van de lumpsum en de 
decentralisatie en daarmee het realiseren van een deel van de bestuurlijke vernieuwing, komt 
hiermee overigens niet in gevaar. 

Machtsverdeling 
Tijdens de invoeringsfase is er één punt waarop de feitelijke en formele machtsverdeling niet 
met elkaar in overeenstemming zijn. Dit punt wordt door der Raad van State in het advies bij 
het wetsvoorstel aangegeven: "Indien nog geen overeenstemming is bereikt blijven in afwij
king van art. 40a de bepalingen van hoofdstuk IV-F van het RPBO van kracht tot het tijdstip 
waarop de vorenbedoelde overeenstemming wel wordt bereikt. De Raad heeft bezwaren tegen 
deze constructie. De werking van een wettelijke regeling wordt op deze wijze afhankelijk 
gemaakt van het bereiken van overeenstemming met de bedoelde vakorganisaties van 
overheids- en onderwijspersoneel, die niet over de bevoegdheid tot het vaststellen van die 
regeling beschikken. Het heeft voorts de aandacht van de Raad getrokken dat de toepasselijk
heid van de bepalingen van hoofdstuk IV-F van het RPBO afhankelijk is van overeenstem
ming met alle vakorganisaties. De Raad adviseert dit aan te passen." De bewindspersoon 
besluit dat laatste niet te doen, omdat bij de decentralisatie van de arbeidsvoorwaardenvor
ming in het hoger beroepsonderwijs dezelfde constructie is toegepast en zij onvoldoende 
redenen ziet om daar nu van af te wijken.53 

Deze scheefheid leidt er mede toe, dat de vakbonden een mogelijkheid hebben de door hen 
gewenste overgangsrechten af te dwingen, bijvoorbeeld op het terrein van functiewaardering 
en dat zij de besturenorganisaties ertoe kunnen aanzetten met hen een sector-CAO af te 
sluiten. Eén en ander leidt tijdens de invoeringsfase tot een dreiging van het ontstaan van 
nieuwe regels op sectoraal niveau, waarover diverse kamerleden aan de staatssecretaris bij 
herhaling vragen stellen. Dit leidt vervolgens tot de reeds geschetste oproep aan sociale 
partners om het 'dichtregelen' toch vooral na te laten, omdat dit niet in lijn is met de gewenste 
autonomievergroting en deregulering. 

Ter afsluiting van deze paragraaf wordt in tabel 6.9 een overzicht gegeven van de onafhan
kelijke variabelen tijdens de invoeringsfase. Deze tabel bevat in de eerste plaats een samenvat
ting van het voorafgaande. In de tweede plaats is aan de beschrijving per variabele een aandui
ding gegeven van de richting waarin deze factor tijdens de invoeringsfase optreedt. Deze 
aanduiding dient om de resultaten tussen de implementatiefasen onderling vergelijkbaar te 
maken. Zoals in paragraaf 4.5.7 is gesteld is de karakterisering van een bepaalde variabele in 
termen van 'hoog' of 'laag' vooral gebaseerd op vergelijking van het verzamelde materiaal 
over de implementatiefasen heen. Het betreffen in deze zin relatieve aanduidingen. 
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Tabel 6.9: Samenvatting onafhankelijke variabelen tijdens de invoeringsfase 

Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

Beleidstheorie Correctheid De inconsistentie van de theorie in 
relatie tot de feitelijke gebeurtenis
sen zet de correctheid onder druk 

laag 

Bruikbaarheid Gebrek aan concrete aanwijzigingen 
maakt theorie minder bruikbaar 

laag 

Legitimiteit Doeleinden beleidstheorie worden 
herkend; steun voor beleid is aan
wezig, zij het gedifferentieerd 

hoog 

Landelijk netwerk Horizontale 
bindingsintensiteit 

Sterke binding door betrokkenheid 
op overkoepelend doel, concentratie 
van middelen en centralisatie van 
besluitvorming binnen netwerk 

hoog 

Grensbepaling Strikte scheiding hoog 

Dynamiek Coöperatieve strategie overheerst; 
met name in begin- en eindstadium 

coöperatief 

Uitvoering 
landelijk niveau 

Capaciteit Voldoende financiële middelen, 
inhoudelijke kennis, organisatori
sche capaciteit en overige middelen 
aanwezig 

redelijk 

Informatie Voldoende informatie redelijk 

Convergentie van 
doeleinden 

Niet geheel parallel maar te situeren 
binnen overkoepelende doelstelling 

redelijk 

Machtsverdeling Instemmingsrecht scheef verdeeld 
ten gunste van vakorganisaties 

laag 

6.4 Congruentie beleid zoals bepaald en het beleid zoals ingevoerd 

De beleidstheorie houdt in, dat door de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming, 
scholen een eigen personeelsbeleid kunnen voeren. Besturen op afstand wordt mogelijk 
gemaakt, waardoor de autonomie wordt vergroot. De schoolorganisaties zullen hierdoor beter 
functioneren. Uiteindelijk wordt hiermee een afname van de beleidslast op centraal niveau 
verwezenlijkt, kunnen de overheidsuitgaven beter worden beheerst en zal een kwaliteitsverho
ging in het onderwijs optreden. 
Houdt dit beleid zoals bepaald stand in de invoeringsfase? Dit wordt bestudeerd met behulp 
van de drie afhankelijke variabelen. Allereerst wordt gekeken naar de mate waarin de doelstel
lingen van het beleid - beleidslast, kostenbeheersing, kwaliteitsverhoging - onder druk staan 
(doelen). Daarna worden de middelen waarin het beleid voorziet onder de loep genomen; aan 
de orde komen het verbeterd functioneren van de scholen, de autonomievergroting, het 
beginsel van besturen op afstand en het personeelsbeleid dat de scholen ontwikkelen (midde
len). Ten slotte kijken we naar de vraag of men met betrekking tot de planning van de invoe-
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ring tijdens deze fase problemen ondervindt (planning). De sommering van deze afhankelijke 
variabelen resulteert in de vierde afhankelijke variabele: de mate van congruentie tussen het 
beleid zoals bepaald en het beleid zoals ingevoerd. 

Doelen 
In het algemeen kan worden gesteld dat de drie doelstelllingen van het beleid gedurende de 
invoeringsfase niet fundamenteel ter discussie staan. 
Met betrekking tot de doelstelling van kwaliteitsverhoging kan worden opgemerkt, dat deze 
met name in het begin van de invoeringsfase wordt benadrukt. Onder meer in de brief die 
minister-president Lubbers schrijft over het gebrek aan vorderingen op het vlak van de be
stuurlijke vernieuwing. Het gaat er volgens hem om "meer handelingsbekwame scholen" te 
krijgen.54 Later in de invoeringsfase verdwijnt dit accent uit het centrum van de belangstelling. 
Het doel om mede via de decentralisatie te komen tot betere beheersing van de overheidsuit
gaven keert op slechts twee punten tijdens de invoeringsfase terug. Eerst in de discussie over 
functiewaardering. De ijkpunten die namelijk in het Kaderbesluit worden opgenomen, moeten 
voorkomen dat er "een opwaartse druk ontstaat", oftewel dat de schoolbesturen hogere 
salarisniveaus aan qua inhoud gelijkblijvende functies koppelen.55 Daarna in de discussie over 
de algemene arbeidsduur en de koppeling aan de afspraken over de maximale lessentaak en de 
vakantieregeling. Op dit punt stelt het ministerie namelijk, dat de algemene arbeidsduur enkel 
in het Kaderbesluit wordt opgenomen vanuit het oogpunt van kostenbeheersing.56 

Nog minder in de belangstelling staat de derde doelstelling van het beleid, namelijk het 
streven naar afname van de beleidslast op landelijk niveau, met name die voor het ministerie 
van OC&W. Hooguit kan hierover worden gesteld dat het uiteindelijke wetsvoorstel na 
invoering ertoe leidt dat deze beleidslast inderdaad afneemt. Tijdens de invoeringsfase ont
staat die afname echter nog niet, omdat immers de invoering zelfde nodige activiteiten voor 
het ministerie met zich meebrengt. 

Zoals gezegd staan de drie centrale doelstellingen van het beleid tijdens de invoeringsfase 
nauwelijks bloot aan enige kritiek of discussie. Ze worden echter ook niet expliciet onder
schreven of anderszins bevestigd tijdens de invoering van het beleid. De doelcongruentie is 
dan ook slechts redelijk te noemen. 

Middelen 
Het verbeterd functioneren van de scholen is in de invoeringsfase als beleidsmiddel nauwe
lijks aan de orde. Dat geldt niet voor de voorziene autonomievergroting. Bij herhaling wordt 
in deze fase gesteld dat het beleid wel degelijk moet leiden tot vergroting van de autonomie: 
"Daar, op de werkvloer van het onderwijs, moet het gebeuren. Diegenen die verantwoordelijk 
zijn voor de gang van zaken op school moeten daarvoor meer ruimte krijgen".57 "Het nieuwe 
Kaderbesluit arbeidsvoorwaarden laat scholen ruimte voor eigen personeelsbeleid".58 "Uit
gangspunt is dat de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden 'decentraal, tenzij' dient te 
geschieden".59 "Het uiteindelijke oogmerk van de decentralisatie van de regelgeving van 
arbeidsvoorwaarden is, versterking van de autonomie van de scholen".60 Dit accent wordt 
wellicht mede gelegd omdat het beleidsinstrument onder druk staat. In de invoeringsfase 
wordt immers allengs duidelijker dat op sectoraal niveau tussen de besturen- en vakorganisa
ties een CAO wordt getroffen die de beleidsruimte van de schoolbesturen waarschijnlijk zal 
inperken. Daarnaast worden in deze fase met de vakbonden overgangsrechten afgesproken. 
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Bij kamerleden, ambtenaren én de staatssecretaris zelf leidt dit tot de vraag of de autonomie-
vergroting wel wordt verwezenlijkt. 
Het middel van besturen op afstand heeft onder deze zorg over de autonomievergroting te 
lijden. Zo dienen enkele Tweede-Kamerleden een amendement in op het wetsvoorstel dat de 
bewindspersoon opdraagt met de vak- en besturenorganisaties in overleg te treden over het 
'dichtregelen' van de nieuw verworven ruimte.61 Maar het beleidsmiddel blijft overeind, 
omdat de staatssecretaris van mening is "dat de overheid niet aan de ene kant de decentralisa
tie kan steunen en aan de andere kant kan ingrijpen. De pleidooien die zijzelf en kamerleden 
houden om niet opnieuw alles dicht te regelen, zijn (...) ook een duidelijk signaal."62 

Over het vierde middel, de mogelijkheid voor scholen om een eigen personeelsbeleid te 
ontwikkelen en uit te voeren, kan hetzelfde worden gesteld als over dat van de autonomiever
groting hierboven. 
Al met al is duidelijk dat tijdens de invoeringsfase de beoogde beleidsmiddelen niet over de 
gehele linie overeind blijven. Met name de autonomievergroting en het eigen personeelsbeleid 
voor scholen hebben het in deze fase relatief zwaar te verduren. 

Planning 
De beleidstheorie zelf voorziet niet in een tijdsplanning of fasering waarbinnen het beleid 
dient te zijn ingevoerd of waarbinnen het de nodige effecten dient te sorteren. In de invoe
ringsfase wordt echter wel de afspraak gemaakt tussen de betrokken organisaties dat de 
lumpsum en de decentralisatie per 1 augustus 1996 worden ingevoerd, indien de relevante 
wet- en regelgeving minstens 1 jaar voor die datum bekend zijn. Deze planning levert in de 
invoeringsfase geen problemen op. De tijdslimiet wordt gehaald. Tegen die achtergrond kan 
worden gesteld dat de planning van een redelijk niveau is. 
Op basis van de drie voorgaande afhankelijke variabelen kan worden gesteld dat de congruen
tie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals ingevoerd redelijk is. 

Tabel 6.10: Samenvatting afhankelijke variabelen tijdens invoeringsfase 

Variabelen Indicatoren Samenvatting resultaat Aanduiding 

Doelen Kwaliteitsverhoging 

Financiële 
beheersbaarheid 

Afname beleidslast lande
lijk niveau 

Enigszins benadrukt in beginfase 

Komt terug bij functiewaardering en 
normjaartaak 

Komt nauwelijks aan de orde 

matig tot redelijk 

redelijk 

Middelen Verbeterd functioneren 

Autonomievergroting 

Besturen op afstand 

Eigen personeelsbeleid 

Komt nauwelijks aan de orde 

Onder druk t.g.v. sector-CAO en 
overgangsrechten 

Middel gehandhaafd ondanks druk 

Onder druk t.g.v. sector-CAO en 
overgangsrechten 

laag 

redelijk 

laag 

Planning Realiseren opgesteld tijd
schema 

Planning wordt gehaald redelijk 

Congruentie Overeenkomst beleid zo
als ingevoerd met beleid 
zoals bepaald 

- redelijk 
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In tabel 6.10 is een samenvattend overzicht van de afhankelijke variabelen tijdens de invoe
ringsfase gegeven. De aanduidingen betreffen wederom relatieve karakteriseringen; zij zijn 
gebaseerd op vergelijking van de gevonden resultaten tussen de implementatiefasen. 

6.5 Verwachtingen en resultaten 

De beleidstheorie zoals deze in de invoeringsfase wordt gehanteerd, kenmerkt zich door een 
lage mate van correctheid, een lage mate van bruikbaarheid en een hoge mate van legitimiteit. 
Tegelijkertijd kunnen we constateren dat per saldo kan worden gesproken van een redelijke 
congruentie van het beleid zoals bepaald en het beleid zoals ingevoerd. 
Eerder in dit hoofdstuk alsook in hoofdstuk 4 is de volgende verwachting geformuleerd over 
de relatie tussen de beleidscongruentie en de kenmerken van de beleidstheorie: "Bij de decen
tralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming gaat een beleidstheorie met een hoge mate van 
bruikbaarheid, correctheid en legitimiteit samen met een hoge mate van congruentie tussen het 
beleid zoals bepaald en het beleid zoals geïmplementeerd". 
Deze verwachting correspondeert slechts gedeeltelijk met de resultaten van de invoeringsfase. 
Een hoge mate van legitimiteit gaat inderdaad samen met een redelijke mate van congruentie. 
Maar tegelijkertijd corresponderen ook een lage mate van bruikbaarheid en correctheid met 
die redelijk mate van beleidscongruentie. 
Hierbij moet wel worden gewezen op de mogelijkheid dat de steun voor het beleid die de 
netwerkparticipanten publiekelijk naar voren brengen, feitelijk niet of veel minder sterk 
aanwezig is. Hiervoor bestaat een aanwijziging, in de vorm van een verschil van mening in 
het panel over de mate waarin het beleid wordt gesteund. Panelleden die werkzaam zijn op 
beleidsniveaus schatten de steun voor het beleid immers hoger in dan panelleden die werk
zaam zijn op instellingsniveau (zie tabel 6.4). Ook het gegeven dat de vakbonden er aanzien
lijk langer over doen dan de besturenorganisaties voordat zij instemmen met de decentralisatie 
en dat zij diverse overgangsrechten weten te bedingen die zijn gericht op het zoveel mogelijk 
instandhouden van de bestaande situatie, is een dergelijke aanwijziging. 

Het netwerk zoals dat op landelijk niveau functioneert kenmerkt zich tijdens de invoeringsfase 
door een sterke mate van horizontale bindingsintensiteit. De strategieën van de participanten 
zijn overwegend coöperatief van aard. Tussen het domein van de overheid en dat van de 
netwerkparticipanten wordt een strikte scheiding aangehouden. De mate van congruentie 
tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals ingevoerd is redelijk. De congruentie is met 
name laag op het punt van de beleidsmiddelen. 
Over het verband tussen het netwerk en de mate van beleidscongruentie is de volgende 
verwachting opgesteld: "In het geval van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming 
zal bij een sterk netwerk dat gekarakteriseerd wordt door een hoge bindingsintensiteit, een 
lage mate van grensbepaling en een coöperatieve dynamiek, de congruentie tussen het beleid 
zoals bepaald en zoals geïmplementeerd laag zijn". 
Deze verwachting ligt niet in de lijn met de resultaten van de invoeringsfase. Coöperatie van 
een sterk netwerk gaat in dit geval samen met een redelijke mate van beleidscongruentie. 



In het onderzoek zijn geen aanwijzingen aangetroffen waaruit zou blijken dat de uitvoerings
organisatie te weinig is uitgerust voor de invoering van het beleid. De capaciteit is voldoende, 
er is genoeg informatie; er is wel sprake van enige divergentie van doeleinden, maar dit wordt 
niet op de spits gedreven. De enige dissonant in dit geheel is wellicht het formele instem
mingsrecht waarover de vakorganisaties beschikken. Maar over het geheel gezien kan de 
uitvoeringsorganisatie als redelijk adequaat worden bestempeld. De beleidscongruentie is 
tijdens de invoeringsfase redelijk, hoewel wel een afwijking optreedt in de beleidsmiddelen. 
De verwachting die eerder is geformuleerd over de relatie tussen de kenmerken van de uitvoe
ringsorganisatie en de beleidscongruentie, luidt als volgt: "Een adequate uitvoeringsorganisa
tie gaat samen met een hoge mate van congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het 
beleid zoals geïmplementeerd." 
Deze verwachting correspondeert in hoge mate met de onderzoeksresultaten. In ieder geval 
voor wat betreft de onafhankelijke variabelen capaciteit, informatie en convergentie van doel
einden en de afhankelijke variabele planning. 

Bij wijze van samenvatting kan worden gesteld dat met name de relatief probleemloze uit
voeringsorganisatie en de hoge legitimiteit van het beleid een bijdrage hebben geleverd aan de 
redelijke mate van congruentie tijdens de invoeringsfase. 

NOTEN 

I Inmiddels is dit orgaan omgedoopt in het Werkgeversoverleg Onderwijs (WGO); in het WGO dienen beide partijen 
formeel te streven naar overeenstemming. Dit in tegenstelling tot de CB, waarin van een dergelijke inspanningsverplichting 
formeel nog geen sprake is. Zie ook hoofdstuk 2 en 3. 

2. Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 827, nr. 2. 

3. Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 827, nr. 5. 

4. Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 827, nr. 5, p. 7. 

5. Verslagen CB VO-D 01-06-1993, 08-06-1993, 29-06-1993, 07-07-1993. 

6. Informatie ontleend aan een intern, vertrouwelijk verslag d.d. 31-08-1994 van deze besprekingen, afkomstig uit het NGL-
archief. 

7. Verslag SCOW VO-D 14-04-1994. 

8. Verslag SCOW VO-D 19-05-1994. 

9. Verslag CB VO-D 05-07-1994. 

10. Brief van 26 juli 1994, CB/SCOW-nr. 222/94.710. 

II Verslagen SCOW VO-D 07-11 -1994, 28-11 -1994, 09-02-1995. 

12. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948, nrs. 1-2. 

13. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948, nr. 3. 

14. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948 B. 

15. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, nr. 5. 

16. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, nr. 6. 

17. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, nr. 15. 
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18. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, nr. 18. 

19. Tweede Kamer, 30-03-1995, 64e vergadering. 

20. Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948. 

21. Eerste Kamer, 29-05-1995, 31 e vergadering. 

22. Uitleg, nr. 30, 07-12-1994. 

23. Voorhchtingsplan lumpsum, OC&W, 17 maart 1995. 

24. Director, nr. 322, 17-05-1995. 

25. Uitleg, nr. 18,28-06-1995. 

26. Lumpsum brochure A VS, A VOM, VAP, voorjaar 1995. 

27. Verslag CB VO-D 29-06-1993 en de notitie d.d. 08-07-1993 waarin de gezamenlijke conclusies m.b.t. de lumpsum zijn 
opgenomen. 

28. Verslag CB VO-D 29-06-1993. 

29. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948, nrs. 1-2. 

30. Verslag CB VO-D 29-06-1993; notitie met gezamenlijke conclusies lumpsum, 08-07-1994. 

31. Verslag SCOW VO-D 09-05-1994; Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948, nrs. 1-2. 

32. Notitie OC&W inzake ijkpunten functiewaardering, november 1994. 

33. Interview met de projectleider lumpsum, Uitleg nr. 30, 07-12-1994. 

34. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948 nr. 5. 

35. Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948, 08-05-1995. 

36. Cronbachs alpha is in eerste instantie .63. Na verwijdering item 'Overheidsuitgaven moeten worden teruggedrongen' 
(negatieve item-totaal correlatie zonder dat achterwege blijven hercodering hiervan de oorzaak is) stijgt de alpha naar .72. 

37. Cronbachs alpha is in eerste instantie .64. Na verwijdering items 'Afname centrale beleidslast' en 'Verbetering financiële 
beheersbaarheid' (negatieve item-totaalcorrelaties zonder dat achterwege blijven hercodering hiervan de oorzaak is) stijgt de 
alpha naar .80. 

38. Cronbachs alpha is in eerste instantie .70. Na verwijdering van het item 'Steun van het kabinet' (negatieve item-
totaalcorrelatie zonder dat achterwege blijven hercodering hiervan de oorzaak is) stijgt de alpha naar .72. 

39. Sign. = .04. 

40. Sign. = .04. 

41. Per afzonderlijk item zijn overigens ook Mann-Whitney-toetsen uitgevoerd, waarbij de panelleden zijn ingedeeld in 
dezelfde categorieën (De Heus e.a., 1995). Het patroon van de toetsresultaten komt overeen met de sigimficante verbanden 
tussen beleid/praktijk en steun voor het beleid, respectievelijk werkgever/werknemer en het functioneren van de school. De 
toetsresultaten zijn als volgt: 

Verschillen tussen panelleden uit de praktijk en het beleid 
Gemiddelde rangorde 
panelleden praktijk 

Gemiddelde rangorde 
panelleden beleid 

Significantie 
(tweezijdig) 

I-1B Terugdringen overheidsuitgaven 11.8 17.6 (geen rol) 0.065 

I-5D Omgevingsgerichtheid scholen 18.1 (geen doel) 10.3 0.011 

I-5F Toename betrokkenheid 17.1 (geen doel) 11.5 0.079 

I-5G Toename autonomie 17.0 (geen doel) 11.6 0.079 

l-i2G Steun besturenorganisaties 17.4 (weinig) 11.1 0.046 

I-12H Steun leden besturenorganisaties 17.1 (weinig) 11.5 0.072 

1-121 Steun doorsnee schoolbestuur 16.4 (weinig) 11.0 0.083 

1-12M Steun publieke opinie 16.7 (weinig) 9.7 0.020 

I-I4 Instemming besturenorganisaties 17.9 (oneens) 10.5 0.017 
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Verschillen tussen panelleden aan werknemers- en werkgeverszijde 
Gemiddelde rangorde 
panelleden werknemers 

Gemiddelde rangorde 
panelleden werkgevers 

Significantie 
(tweezijdig) 

I-5B Verbetering interne organisatie 17.0 (geen doel) 11.2 0.05 

I-5E Afname beleidslast scholen 16.3 (geen doel) 10.6 0.06 

[-12B Steun regeringsfracties 11.1 16.7 (weinig) 0.07 

42. Significantie beleidsverbetering versus beleid - praktijk = .12 (Chi-kwadraat toets). Significantie beleidsbetering versus 
werkgevers - werknemers = .11 (Chi-kwadraat toets). 

43. Significantie verbetering beheersing versus beleid - praktijk = .67 (Chi-kwadraat toets). Significantie verbetering 
beheersing versus werkgevers - werknemers = .68 (Chi-kwadraat toets). 

44. Verslag CB VO-D 01-06-1993, 07-07-1993. 

45. Brief staatssecretaris aan Tweede Kamer, CB-nr. 94.710, 26-07-1994. 

46 Verslag SCOW VO-D 19-05-1994, 10-11-1994, 01-03-1995. 

47. Verslag CB VO-D 29-06-1993. 

48. Zoals in hoofdstuk 4 is uiteengezet, wordt met de term 'manipulatieve' strategie geen normatief oordeel uitgesproken. 
Het betreft strategieën die zijn gericht op het doelbewust beperken (dan wel vergroten) van de handelingsmogelijkheden van 
een andere netwerkparticipant, bijvoorbeeld via het verminderen (of vergroten) van de geldstroom; de manipulatieve 
strategieën komen meestal voor in relatief autonome, decentrale netwerken (Verhoeff, 1992). Met manipulatieve strategieën 
kunnen de doelstellingen van een participant evenzogoed worden verwezenlijkt als met een coöperatieve strategie. 

49. Panelleden die aan werknemerszijde zijn te situeren zijn eerder dan die aan werkgeverszijde van mening dat er onvol
doende middelen zijn uitgetrokken voor voorlichting over de decentralisatie (sign. = .03; Mann-Whitney-test). 

50. Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 827, nrs. 2 en 5. 

51. Verslagen CB VO-D 01-06-1993, 07-07-1993. 

52. Verslag SCOW VO-D 10-11-1994; OC&W-notitie ijkpunten functiewaardering, najaar 1994. 

53. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948 B. 

54. Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 827, nr. 5. 

55. Verslag CB VO-D 11-10-1994. 

56. Verslagen SCOW VO-D 07-11-1994, 28-11-1994, 09-02-1995. 

57 Tweede Kamer, vergaderjaar 1992-1993, 22 827, nr. 5. 

58. Uitleg, nr. 30, 07-12-1994. 

59. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948, nr. 6. 

60. Eerste Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948,19-05-1995. 

61. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948, nr. 18. 

62. Uitleg, nr. 12, 12-04-1994. 
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Hoofdstuk 7. Toepassing: de totstandkoming van de CAO VO 

Zodra duidelijk wordt dat met de komst van de lumpsum de secundaire arbeidsvoorwaarden 
op sectoraal niveau en lager kunnen worden vastgesteld, komen de partijen op die niveaus in 
beweging. In de zomer van 1994 starten de besprekingen op sectoraal niveau over de collec
tieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs (CAO VO). De toepassingsfase 
loopt in het begin grotendeels parallel aan de invoeringsfase, maar loopt wel langer door, 
namelijk tot in het voorjaar van 1996. Het onderscheid in de fasen schuilt dan ook niet alleen 
in de periode die bij elke fase hoort, maar ook en vooral in het niveau waarop de invoerings-
respectievelijk toepassingsfase is te situeren. In de invoeringsfase staat immers het landelijke 
niveau centraal, in de toepassingsfase het sectorale niveau. 

In dit hoofdstuk wordt de totstandkoming van de CAO VO beschreven en geanalyseerd met 
behulp van het begrippenkader dat in hoofdstuk 4 is uiteengezet. 
In paragraaf 7.1 passeren de afhankelijke en onafhankelijke variabelen nogmaals de revu. 
Tevens worden de verwachtingen die in hoofdstuk 4 zijn geformuleerd over de toepassingsfa
se beschreven. De totstandkoming van de CAO VO wordt uit de doeken gedaan in paragraaf 
7.2, gevolgd door de analyse van dit proces in termen van de onafhankelijke variabelen in 
paragraaf 7.3. De afhankelijke variabelen worden in paragraaf 7.4 beschreven. Ten slotte 
worden in paragraaf 7.5 de eerder geformuleerde verwachtingen besproken tegen de achter
grond van de onderzoeksresultaten. 

7.1 Variabelen tijdens de toepassing van het beleid 

Net als in de fase van de invoering van het beleid zijn in de toepassingsfase drie groepen met 
variabelen aanwijsbaar die mogelijkerwijs invloed uitoefenen op het implementatieproces. 
Het betreft de volgende groepen onafhankelijke variabelen: de beleidstheorie, het sectorale 
netwerk en de uitvoering op sectoraal niveau. 
Onder de variabelengroep beleidstheorie vallen de variabelen correctheid, bruikbaarheid en 
legitimiteit. Met dien verstande dat in dit hoofdstuk niet meer de kenmerken van de beleids
theorie als zodanig worden beschreven, omdat dat al in het vorige hoofdstuk is gebeurd. Aan 
de orde is in dit verband dan ook alleen de vraag - hetgeen overigens ook in de invoeringsfase 
is bestudeerd - in welke mate de genoemde kenmerken zich tonen, waarneembaar zijn, tijdens 
de toepassingsfase. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de besprekingen over de CAO VO 
worden belemmerd door een onduidelijkheid of inconsistentie in de beleidstheorie, of dat een 
stimulans uitgaat van de wijdverbreide steun voor de beleidstheorie van de decentralisatie. 
Daarnaast worden in dit hoofdstuk de onafhankelijke variabelen behorende tot de groep het 
sectorale netwerk bestudeerd zoals deze zich in de toepassingsfase manifesteren. De horizon
tale bindingsintensiteit en de dynamiek worden beschreven, alsook de grensbepaling tussen 
dit netwerk en de overheid. Tevens wordt de verticale bindingsintensiteit - dat wil zeggen het 
contact tussen het sectorale en landelijke netwerk - nader geanalyseerd. 
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De derde groep van onafhankelijke variabelen betreft de uitvoeringsorganisatie in de fase van 
toepassing van het beleidsmiddel. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de uitvoe
ringsorganisatie op landelijk en op sectoraal niveau. Per niveau wordt één variabelengroep 
onderscheiden; elke groep bestaat uit de volgende variabelen: aanwezige capaciteit en infor
matie, de mate waarin de doelstellingen van de uitvoerders overeenstemmen en de machtsver
deling. 

Van de vier afhankelijke variabelen behoren er drie tot de variabelengroep 'het beleid zoals dit 
wordt toegepast'. Net als in het vorige hoofdstuk wordt in dit verband gekeken naar drie 
variabelen: de mate waarin in de toepassing van het beleidsmiddel wordt afgeweken van de 
officiële doelstellingen (doelen), de mate waarin de beleidsmiddelen zoals toegepast over
eenkomen met die zoals bepaald (middelen) en de mate waarin de tijdsplanning zoals bepaald 
wordt gehaald (planning). De uitkomst van deze variabelen wordt samengevat in de vierde 
afhankelijke variabele: de mate van congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid 
zoals toegepast. 

Het onderzoeksresultaat wordt aan het eind van dit hoofdstuk langs de eerder geformuleerde 
verwachtingen gelegd. Bekeken wordt met name of in de toepassingsfase een goede beleids
theorie en een adequate uitvoeringsorganisatie inderdaad samengaan met een hoge mate van 
congruentie en of een sterk netwerk correspondeert met een lage mate van congruentie. 

7.2 De totstandkoming van de CAO VO 

De toepassing van het beleid begint in een periode dat nog slechts de contouren van het 
uiteindelijke wetsvoorstel bekend zijn, in de zomer van 1994. Vanaf dat moment treffen de 
vertegenwoordigers van vakbonden en besturenorganisaties elkaar regelmatig voor overleg 
over een CAO VO. Deze onderhandelingen, en daarmee de fase van toepassing van het 
beleidsmiddel, eindigen in het voorjaar van 1996. Na 34 plenaire onderhandelingssessies is de 
CAO VO dan een feit. 
In deze paragraaf wordt een chronologische beschrijving gegeven van het verloop van deze 
toepassingsfase. Een samenvattend overzicht van de overleggen is opgenomen aan het einde 
van dit hoofdstuk. 
Bij de beschrijving van de onderhandelingen in deze paragraaf wordt de toepassingsfase in 
drie delen geknipt. In paragraaf 7.3.1 komt de start van de CAO-besprekingen aan bod; de 
inzetten voor de onderhandelingen van de centrales van overheids- en onderwijspersoneel en 
de besturenorganisaties worden uit de doeken gedaan. Daarna treedt een periode aan van bijna 
eenjaar waarin de partijen elkaar regelmatig treffen, maar nog geen akkoord mogelijk is. 
Paragraaf 7.3.2 is hieraan gewijd. De afronding van het overleg neemt daarna nog circa een 
halfjaar in beslag; in paragraaf 7.3.3 wordt deze afronding uiteengezet. 
De beschrijving en analyse van de toepassingsfase vindt plaats op basis van een documentena
nalyse. De typen documenten die hierbij zijn betrokken, zijn beschreven in hoofdstuk 4. De 
documenten die uiteindelijk zijn benut, worden in paragraaf 7.2 in de noten vermeld. 
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Voorafgaand aan deze beschrijving nog enkele opmerkingen. In de eerste plaats over de 
samenstelling van de onderhandelingsdelegaties. De 34 plenaire CAO-vergaderingen zijn 
namelijk te verdelen in overleggen in 'brede' en 'kleine' samenstelling. De brede overleggen 
bestaan zoals de term al aangeeft uit meer personen dan de kleine. 

Tabel 7.1: Samenstelling onderhandelingsdelegat ies CAO VO 
Brede delegatie Kleine delegatie 
Werknemers Werkgevers Werknemers Werkgevers 

AC 3 medewerkers 2 medewerkers 
ACOP 4 medewerkers 2 medewerkers 
CCOOP 3 medewerkers 2 medewerkers 
CMHF 2 medewerkers 2 medewerkers 
ABC' 3 medewerkers 2 medewerkers 
BPCO 2 medewerkers + 

2 schoolleiders 
2 medewerkers 

VBKO 2 medewerkers + 
2 schoolleiders 

2 medewerkers 

VNG 2 medewerkers 2 medewerkers 
Totalen 12 13 8 8 

Tabel 7.1 bevat een schematisch overzicht van de samenstelling van de delegaties per organi
satie in beide overlegvormen.2 Afgezien van de aantallen verschillen de brede delegaties van 
de kleine doordat bij de brede aan werkgeverszijde tevens veldvertegenwoordigers (schoollei
ders) aanwezig zijn. 
De CAO-besprekingen zijn overwegend tussen de kleine delegaties gevoerd; de brede delega
ties hebben met name een functie vervuld aan het begin en einde van het onderhandelingstra
ject (zie ook het overzicht aan het einde van dit hoofdstuk). Het CAO-overleg wordt voorge
zeten door een directeur van de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (BPCO). 
Vanuit deze vereniging wordt ook het secretariaat van de onderhandelingen gevoerd. 

Het panel wordt overigens in de eerste vragenronde in het najaar van 1995 de vraag voorge
legd welke complicaties zouden kunnen optreden tijdens de CAO-onderhandelingen. De 
antwoorden op deze vraag staan vermeld in tabel 7.2. De meeste panelleden verwachten 
complicaties over de bevoegdheden die de medezeggenschapsraad dient te krijgen op grond 
van de CAO VO. 
Interessant is in dit verband tevens om na te gaan welke rol de panelleden de relevante partijen 
- vakbonden en besturenorganisaties - toebedelen in het kader van de implementatie van de 
decentralisatie. Zien zij hen als een bedreiging voor de implementatie of niet? Een vraag met 
deze strekking is aan het panel voorgelegd in het voorjaar van 1996, in de tweede vragenron
de. 
De antwoorden staan vermeld in tabel 7.3. Hieruit blijkt dat het panel bedreigingen ziet voor 
de implementatie in de invloed van intermediaire organen zoals het Participatie- en Vervang
ingsfonds. Hoog scoort ook de (beperkte) hoeveelheid middelen voor het voeren van CAO-
overleg in het voortgezet onderwijs; gedoeld wordt hier op het ontbreken van een financiële 
onderhandelingsruimte. In de derde plaats ziet het panel een bedreiging voor de implementatie 
gelegen in de standpunten die de vakorganisaties innemen ten opzichte van de decentralisatie. 
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Tabel 7.2: Te verwachten complicaties tijdens CAO-onderhandelingen3 

Vraag 1-10 1 
treedt 
zeker 
op 

2 3 4 
treedt 
niet op 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Welke bevoegdheden krijgt de 
MR in CAO 

64 26 6 3 31 1.48 0.77 

Wat gebeurt er met het DGO? 61 29 6 3 31 1.52 0.77 

Moet de CAO een bedrijfstak- of 
raam-CAO worden? 

61 19 13 6 31 1.65 0.95 

De verwevenheid van het CAO-
overleg met overleg in de SCOW 
en in het CGOA? 

55 29 10 6 31 1.68 0.91 

Zal de CAO op alle schoolbestu
ren van toepassing zijn? 

53 30 7 10 30 1.73 0.98 

De vraag of de CAO VO alge
meen verbindend verklaard moet 
worden? 

48 13 29 10 31 2.00 1.09 

Hoe de CAO van toepassing zal 
zijn op openbare schoolbesturen? 

35 26 19 19 31 2.23 1.15 

Tabel 7.3: Bedreiging voor succesvolle implementatie?4 

Vraag II-9 1 

ja 

2 3 4 
nee 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

De invloed van intermediaire or
ganen zoals het Participatie- en 
Vervangingsfonds 

50 29 18 4 28 1.75 0.89 

De hoeveelheid beschikbare mid
delen voor het voeren van CAO-
overleg 

50 29 14 7 28 1.79 0.96 

De standpunten van de vakbon
den t.o.v. decentralisatie arbeids
voorwaarden 

21 50 29 0 28 2.07 0.72 

De mate van steun voor het be
leid bij personeelsleden 

7 50 43 0 28 2.36 0.62 

De mate van steun voor het be
leid bij besturenorganisaties 

4 33 52 11 27 2.70 0.72 

De positie van het DGO 11 18 44 26 27 2.85 0.95 

7.2.1 De opmaat tot het overleg: inzetten van werkgevers en werknemers 
De CAO-onderhandelingen beginnen in de zomer van 1994. De vakbonden en besturenorgani
saties komen eind juni van dat jaar voor het eerst bij elkaar.5 Gesproken wordt over de samen
stelling van de delegaties. Er worden vergaderdata gepland tot en met december van dat jaar. 
De bedoeling is de besprekingen in het voorjaar van 1995 af te ronden, zodat de CAO-tekst op 
1 augustus 1995 bekend is.6 Aan de orde komt tevens de aard van de af te sluiten CAO. 
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Hierbij worden in lijn met de afspraken op landelijk niveau over de invoering van de decentra
lisatie van arbeidsvoorwaarden, de volgende punten vastgelegd. 
Ten eerste spreken partijen af te streven naar een sector-CAO met een dekking van nagenoeg 
100%. Volledige dekking zal niet mogelijk zijn in verband met denominatieve bezwaren bij 
sommige schoolbesturen. Ten tweede luidt de afspraak dat de eenmaal afgesloten CAO alleen 
kan worden opgezegd door centrale werknemers- en werkgeversorganisaties. Een individueel 
schoolbestuur kan dat dus niet. In de derde plaats stemmen de vakbonden ermee in, dat de 
besturenorganisaties bij deze eerste CAO nog werken op basis van volmachten die door de 
individuele leden zijn afgegeven. Bij een volgende CAO moet daarentegen sprake zijn van 
een statutaire binding tussen CAO-onderhandelaars aan werkgeverszijde en de individuele 
schoolbesturen. 
In de maanden die op deze eerste ontmoeting volgen, bereidt men zich voor op de daadwerke
lijke onderhandelingen. Aan werknemerszij de worden de eerste ideeën over de CAO VO op 
papier gezet. Het NGL heeft dit in het voorjaar van 1994 al gedaan. Wat deze organisatie 
betreft komen er sectorale afspraken over het taakbelastingsbeleid en de inzetbaarheid van het 
personeel, die in overleg met de medezeggenschapsraad op instellingsniveau nader worden 
uitgewerkt.7 Maar in september van dat jaar komt vanuit de Centrale voor Middelbaar en 
Hogere Functionarissen (CMHF) een heel ander geluid. Volgens deze vakbond kan "geen 
sprake zijn van een CAO waarin slechts op globale wijze rechten en plichten van werknemer 
en werkgever worden vastgelegd" en moeten de bestaande regelingen zoveel als mogelijk is 
overeind blijven.8 De vergrote autonomie voor schoolbesturen op het vlak van arbeidsvoor
waarden kan, wat de CMHF betreft, alleen via een geleidelijk groeimodel gestalte krijgen. 
"Voorts acht de CMHF het wenselijk dat volstrekte helderheid bestaat over de vraag of de 
thans aan de orde zijnde instellings-CAO met sectorale werking zal worden gevolgd door een 
daadwerkelijke sector-CAO. De CMHF acht in het kader van een doelmatige overleg-econo-
mie een sector-CAO een onmisbare voorwaarde." Met deze opmerking wordt benadrukt dat 
de CMHF instellings-CAO's zoals de CAO OMO als onwenselijk ziet (zie ook paragraaf 
6.3.1). Liever zien zij een sectorale CAO waarin zoveel mogelijk van de bestaande rechten en 
regelingen zijn ondergebracht. De ACOP en CCOOP vertrouwen in deze fase van de onder
handelingen hun ideeën nog niet aan het papier toe.9 

Eind september treffen de werkgevers- en werknemersorganisaties elkaar in een informeel 
overleg.10 Tijdens deze vergadering brengen de besturenorganisaties de hoofdlijnen van hun 
inzet naar voren." Als vertrekpunt nemen zij de autonomievergroting en deregulering in het 
onderwijsbeleid. Gekoppeld daaraan wordt op het terrein van arbeidsvoorwaarden wat hen 
betreft meer ruimte gegeven aan het overleg tussen werkgevers en werknemers. Gesignaleerd 
wordt bovendien, dat in de marktsector sprake is van een trend in de richting van kaderstellen
de CAO's. "Om bovengenoemde redenen kiezen werkgevers als uitgangspunt dat waar 
mogelijk en wenselijk arbeidsvoorwaardelijke aspecten geregeld moeten worden op het 
niveau van het bestuur van de instelling. Werkgevers opteren om die reden voor een globaal, 
kaderstellend pakket arbeidsvoorwaarden, dat enerzijds procedurele waarborgen biedt voor 
het vormgeven van personeelsbeleid, de individuele verhouding tussen werkgever en werkne
mer regelt, anderzijds de autonomie van het bestuur recht doet." De vakbonden vragen tijdens 
de bespreking wat in deze inzet van werkgevers wordt bedoeld met 'globaal, kaderstellend en 
procedurele waarborgen'. Een beleidsmatige reactie op de inzet geven ze niet af. Hun eigen 
inzet is op dat moment nog niet klaar voor een eerste presentatie. 
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Achter de schermen wordt er wel aan gewerkt. Begin oktober praten onder meer het NGL en 
de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) over hun gezamenlijke inzet als Ambtena-
rencentrum (AC).12 Duidelijk is dat de AVS op diverse punten meer beleidsruimte wil overla
ten aan de schoolbesturen en schoolleiders dan het NGL. Wat de AVS betreft, kan de syste
matiek van afvloeiing van het personeel wel worden afgeschaft, terwijl het NGL enkel bereid 
is hierover van gedachten te wisselen. De AVS wil meer ruimte voor flexibele contracten en 
voor het voeren van een eigen personeelsbeleid op de scholen. Ondanks de verschillen van 
mening komt het toch tot een CAO-inzet van het Ambtenarencentrum. 

Begin november 1994 vindt de eerste formele gespreksronde plaats. Veel meer dan een 
formaliteit, het installeren van de delegaties en het vaststellen van de werkwijze, is dit niet. 
Op 7 december 1994 is het wel de bedoeling dat er inhoudelijk over zowel de werkgevers- als 
de werknemersinzet wordt gesproken. Maar deze vergadering wordt sterk gekleurd door de 
gang van zaken in de Tweede Kamer rondom het wetsvoorstel tot instelling van het Participa
tiefonds en invoering van de verplichte bestuursaanstelling.13 

Dit wetsvoorstel houdt in dat het onderwijspersoneel per 1 augustus 1995 niet meer bij de 
school is aangesteld, maar bij het schoolbestuur, waardoor overplaatsing tussen de verschil
lende scholen van één bestuur eenvoudiger wordt. Tijdens de plenaire behandeling in de 
Kamer is door Liemburg (PvdA) en anderen een amendement ingediend dat inhoudt dat alle 
bestaande afvloeiingsregelingen per school op de genoemde datum ook komen te vervallen en 
worden vervangen door afvloeiingsregelingen per schoolbestuur. Het amendement komt voor 
velen in het onderwijsveld als een volslagen verrassing. Het wordt bovendien aangenomen 
door de Tweede Kamer. 
De centrales zijn zeer verbolgen over deze gang van zaken en laten dat aan het begin van de 
vergadering over de CAO VO op 7 december 1994 aan de besturenorganisaties weten. De 
besturenorganisaties - met name vertegenwoordigers van de VBKO - hebben in de Kamer 
gelobbyd voor dit amendement. Dit omdat de vakbonden herhaaldelijk niet bereid bleken om 
hierover met hen dan wel met het ministerie van OC&W in overleg te treden.14 

De besturenorganisaties nemen op 7 december 199 het ongenoegen van de vakbonden over 
deze gang van zaken voor kennisgeving aan. Met het overlegklimaat is het voor die dag 
gedaan. Het wordt niet beter als de vakbonden vijf minuten later in dezelfde vergadering 
melden dat hun gezamenlijke inzet nog niet klaar is. Omdat die inzet ook nog wel even op 
zich kan laten wachten, stellen de vakbonden voor de komende weken te benutten om het 
RPBO te bestuderen. Zo kan worden geïnventariseerd welke onderdelen geschikt zijn om in 
de CAO VO over te nemen. Met het voorstel wordt ingestemd. 

Het CAO-overleg wordt begin 1995 voortgezet in de kleine delegatie. Dat zal zo blijven tot 
november van dat jaar, met als uitzondering één vergadering van de brede delegaties in april 
1995. Omdat het wachten nog steeds is op de inzet van de vakbonden, buigen de kleine 
delegaties zich eerst over het RPBO. Per hoofdstuk en per artikel wordt besproken of de tekst 
in de CAO wordt opgenomen, en zo ja, in welke richting partijen daarbij aanpassing wensen.15 

Op basis van deze inventarisatie worden omvangrijke tabellarische overzichten opgesteld, die 
in de wandelgangen al snel de 'kruisjeslijsten' worden genoemd.16 

Begin februari wordt het wachten en inventariseren beloond. De inzet van de vakbonden 
wordt gepubliceerd. De centrales nemen als vertrekpunt dat zij "in beginsel bereid (zijn) mee 
te werken aan een nieuw model van arbeidsvoorwaardenvorming, waarin waar mogelijk de 
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beleidsruimte op decentraal niveau wordt vergroot".17 Die medewerking is gebonden aan een 
aantal voorwaarden. In de eerste plaats moet op sectorniveau een voor alle instellingen 
bindende CAO worden afgesloten. Ten tweede moeten de CAO-afspraken het personeel 
stabiele arbeidsvoorwaarden bieden en een aan de huidige regeling gelijkwaardige rechtsposi
tie en rechtsbescherming. Een ander model van arbeidsvoorwaardenvorming mag niet leiden 
tot een kwalitatieve verslechtering van de rechtspositie van het personeel. In de vierde plaats 
dient versterking plaats te vinden van de medezeggenschap op instellings-/bestuursniveau. 
"Uit bovenstaande punten vloeit voort dat de centrales opteren voor een CAO die waar nodig 
eenduidige rechtspositionele regelingen biedt en die overigens de nodige inhoudelijke en 
procedurele kaders biedt voor het personeelsbeleid op bestuurs- en instellingsniveau. Daarbij 
zullen de afspraken in de CAO bezien moeten worden in samenhang met de regelgeving zoals 
die is neergelegd in het nieuwe Kaderbesluit voortgezet onderwijs." 
Daar waar de werkgevers dus een globale, kaderstellende CAO wensen die scholen de ruimte 
laat voor eigen personeelsbeleid, zetten de werknemers in op handhaving van de bestaande 
rechten in de nieuwe situatie. Van de pogingen van de AVS om via de AC-inzet iets meer van 
de nieuwe ruimte open te laten, zien we weinig meer terug. 

7.2.2 Vertragingstactiek of koudwatervrees 
In de weken die volgen op de presentatie van de inzet van de vakbonden worden de bespre
kingen in de kleine delegatie voortgezet. Dit gebeurt aan de hand van een indeling in drie 
hoofdthema's: het formatiebeleid, het taakbelastingsbeleid en overleg en medezeggenschap op 
de instelling. 
In de tussentijd wordt aan een andere overlegtafel tussen de besturenorganisaties en vakbon
den onderhandeld over aanpassing van de Raamovereenkomst FBS. Deze overeenkomst moet 
namelijk per 1 augustus 1995 zijn aangepast aan de consequenties van het amendement 
Liemburg c.s. over de afvloeiingsregelingen. In februari van 1995 sluiten de vakbonden en 
besturenorganisaties in de context van de Raamovereenkomst FBS een akkoord over de 
afvloeiingssystematiek per 1 augustus 1995.18 

De onderhandelingen over de CAO VO vlotten in die weken en maanden niet echt. Per 
hoofdthema worden slechts de standpunten over en weer uitgewisseld.19 Vermeldenswaard is 
nog wel dat de voorzitter van het CAO-overleg medio maart 1995 een brief van de AVS 
ontvangt. Hierin meldt de AVS dat zij afziet van verdere deelname aan het CAO-overleg. Zij 
wenst geen bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen voor de inzet van de centrales, waarin 
weinig van haar eigen standpunten is terug te vinden. Wel wensen zij als lid van het Ambtena-
rencentrum de stukken van de CAO-onderhandelingen te blijven ontvangen. De brief wordt 
door de CAO-partners voor kennisgeving aangenomen. De AVS wordt echter niet op de 
verzendlijst gehandhaafd. 
Op 13 april 1995 komt de brede delegatie bijeen om de vorderingen ten aanzien van de drie 
hoofdthema's door te spreken. Tot besluitvorming komt het echter niet; de besprekingen 
worden daarop weer in de kleine delegatie voortgezet.20 Niet dat die besprekingen wel tot 
besluitvorming leiden: eind mei concludeert men dat gelet op de geringe vorderingen de 
geplande datum van 1 augustus 1995 niet meer haalbaar is en dat het beter is te streven naar 
een CAO-akkoord rond 15 oktober. Maar ook na die conclusie komt men niet veel verder dan 
het uitwisselen van meningen en bekritiseren van eikaars standpunten. 
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Eind juni is er een opleving in het overleg. Het ministerie van OC&W vraagt namelijk aan de 
sociale partners of zij van plan zijn de seniorenregeling (BAPO: bevordering arbeidsparticipa
tie ouderen) in de CAO op te nemen; het ministerie wil dit weten in verband met een officiële 
publicatie over de invoering van de lumpsum. De besturenorganisaties zijn bereid de BAPO-
regeling op te nemen, maar dan moet deze wel worden bekostigd door OC&W; en hoe dat 
onder de lumpsum zit is nog niet duidelijk.21 De besturenorganisaties en vakbonden besluiten 
dan ook gezamenlijk een brief naar het ministerie van OC&W te sturen, met daarin het 
standpunt dat de BAPO-regeling gehandhaafd moet blijven en dat de schoolbesturen de 
kosten ervan bij het ministerie moeten kunnen declareren.22 

Na de zomervakantie worden de besprekingen voortgezet.23 Langzaam maar zeker begint de 
voorzitter aan te dringen op enige voortgang. Hij herinnert partijen daarbij aan de afspraak dat 
er medio oktober een onderhandelaarsakkoord moet liggen. Maar tijdens de vergadering op 14 
september, die in het teken staat van het taakbelastingsbeleid, komen partijen wederom niet 
verder dan het uitwisselen van nieuwe voorstellen en het stellen van vragen daarover. Aan het 
eind van de vergadering doet de voorzitter "een dringend beroep op werkgevers en werkne
mers het overleg in vlotter tempo en efficiënter te laten verlopen". Partijen hebben immers 
afgesproken de CAO af te hebben op 31 oktober. "Werknemers melden dat die bereidheid er 
is. Er zijn echter onvoorziene omstandigheden waardoor menskracht beperkt beschikbaar is. 
Werkgevers vermelden dat ook zij een adequate voorbereiding op het overleg noodzakelijk 
achten voor de voortgang." 
Ook in de twee vergaderingen die hierop volgen wordt nauwelijks vooruitgang geboekt. Wel 
vindt een tamelijk scherpe discussie plaats over het inschakelen van het personeel bij de 
vervanging van zieke collega's. De werkgevers willen dit in eerste instantie een vast onder
deel maken van het taakbelastingsbeleid. Volgens de bonden is dat niet aan de orde, omdat 
schoolbesturen via het Vervangingsfonds een vervanger voor het zieke personeelslid kunnen 
aanstellen. De besturenorganisaties ontkennen dat niet, maar onderstrepen dat de schoolbestu
ren door de nieuwe premiesystematiek van het fonds, meer ruimte moeten krijgen voor eigen 
keuzen. Die premiesystematiek houdt kort gezegd in, dat de af te dragen premie oploopt 
naarmate men meer vervangers inhuurt. Als de vervanging gedeeltelijk door het eigen perso
neel geschiedt, kan een deel van die extra kosten worden vermeden. Omdat de discussie hoog 
oploopt, wordt het brandje uiteindelijk geblust in de vergadering van het bestuur van het 
Vervangingsfonds op 8 september 1995. Daarbij verklaren de besturenorganisaties in tweede 
instantie akkoord te gaan met de vakbonden; alleen als er voor de vervanging elders in het 
takenpakket volledige compensatie wordt geboden, mag vervanging buiten het Vervangings
fonds om en binnen de eigen schoolorganisatie geschieden. 

Voor het overige lijkt het erop dat de onderhandelingen zonder nadere besluitvorming over de 
jaarwisseling worden heen getild. 

7.2.3 De afronding van het overleg 
In november voeren de vakbonden acties tegen de minister van OC&W. Hij is namelijk nog 
steeds niet met een bod op de proppen gekomen voor de algemene CAO voor het onderwijs
personeel, de CAO O&W, waarin de salarissen van het personeel worden geregeld (zie 
paragraaf 2.2.1). Het overleg dat begin november met de besturenorganisaties is belegd over 
de CAO VO wordt door de bonden afgezegd, omdat zij lopende de acties met geen van de 
onderwij swerkgevers wensen te praten.24 Er is inmiddels wel een brief van het ministerie van 
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OC&W ontvangen over de BAPO-regeling: deze regeling blijft voor het schooljaar 1996-1997 
op declaratiebasis bekostigd als de CAO-partijen de BAPO-regeling ongewijzigd in de CAO 
opnemen.25 

Als de acties achter de rug zijn, besluit men het CAO-overleg in een afrondend stadium te 
brengen. Er worden data gepland voor overleg in de brede delegatie.26 De besturenorganisaties 
werken gezamenlijk aan een eerste concept-tekst van de hele CAO.27 De centrales spreken met 
elkaar de stand van zaken op de verschillende dossiers door.28 Eind november is het dan 
zover: partijen treffen elkaar in een overleg van de brede delegaties. De eerste concept-CAO-
tekst staat op de agenda en wordt doorgenomen. Het overleg over de CAO-tekst krijgt een 
vervolg in december en loopt uiteindelijk door tot eind januari van het nieuwe jaar.29 

Begin februari zijn partijen er nog niet helemaal uit. Er resteren nog twee knelpunten, één met 
betrekking tot het taakbeleid en één met betrekking tot het seniorenbeleid.30 Na opnieuw wat 
geven en nemen lijkt het eind februari mogelijk een CAO-akkoord af te sluiten. Maar de 
besturenorganisaties aarzelen nog. De vakbonden voeren dan de druk op door te stellen dat 
binnen een week duidelijk moet zijn of zij met de tekst kunnen leven.31 Anders is er geen 
CAO-akkoord. 
Misschien dat het vooruitzicht opnieuw anderhalfjaar te praten over een CAO weinig aanlok
kelijk is. De besturenorganisaties weten hun aarzeling in ieder geval te overwinnen. Op 27 
februari 1996 ligt er een onderhandelaarsakkoord over de CAO VO, zoals deze vanaf 1 
augustus 1996 gaat gelden. 

Volgens het onderhandelingsresultaat bestaat de CAO VO uit artikelen die in hoofdzaak uit 
drie bronnen afkomstig zijn32. De belangrijkste is het RPBO zelf. Op basis van de opgestelde 
kruisjeslijsten is bekeken of en in hoeverre de RPBO-artikelen kunnen worden opgenomen. 
Daarbij hebben partijen gestreefd naar enige vereenvoudiging van de op te nemen regels. Een 
voorbeeld van zo'n overname zijn de artikelen omtrent ontslag bij terugloop van leerlingen 
(afkomstig uit artikel I-P76 en verder van het RPBO); andere voorbeelden zijn de artikelen 
over vakantieverlof van het onderwijzend personeel, het artikel over kort buitengewoon verlof 
en de verplaatsingskostenregeling. Daarnaast zijn meer beleidsmatig getinte artikelen over 
onder meer personeelsbeleid en het beleid bij positieve actie overgenomen vanuit de Raam
overeenkomst FBS. Daarbij heeft actualisering plaatsgevonden. Ten slotte is voor wat betreft 
de artikelen over aanstelling en ontslag aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek. 

7.3 Theorie, netwerk en organisatie tijdens de toepassingsfase 

In deze paragraaf bekijken we de factoren die van invloed zijn op de toepassingsfase. Op 
hoofdlijnen passeren hierbij dezelfde onafhankelijke variabelengroepen de revu als in het 
voorgaande hoofdstuk, te weten de beleidstheorie, het relevante netwerk en de uitvoeringsor
ganisatie. 
Zoals uit de chronologische beschrijving van de toepassing valt af te leiden, valt deze fase 
deels samen met de invoeringsfase. Het onderscheid tussen de fasen en daarmee de invloeds
factoren is dan ook niet zozeer gelegen in de tijd, als wel in het niveau waarop zij zijn te 
situeren. In de invoeringsfase staat immers het landelijke niveau centraal, in de toepassingsfa
se het sectorale niveau. 
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Ondanks dit onderscheid zijn er wel verbanden en koppelingen aanwijsbaar tussen de 
invoerings- en toepassingsfase en daarmee tussen het landelijke en het sectorale niveau. Bij de 
bespreking van de invloedsfactoren hieronder zullen deze relaties aan de orde komen. 

7.3.1 De beleidstheorie 
De variabelen van de beleidstheorie worden hieronder beschreven zoals zij zich voordoen 
tijdens de toepassingsfase. De kenmerken van de theorie als zodanig komen niet meer aan 
bod; hiervoor wordt de lezer verwezen naar paragraaf 6.3.1. 

Correctheid 
In de toepassingsfase zijn nauwelijks feiten of gebeurtenissen aanwijsbaar die herleidbaar zijn 
tot de precisie, het informatief gehalte, en de steun door wetenschappelijk onderzoek. De 
toepassingsfase ondervindt in termen van deze indicatoren nauwelijks invloed van de correct
heid van de beleidstheorie. Iets anders ligt dat voor de vierde indicator, de consistentie van de 
beleidstheorie. 
In eerste instantie wordt in juni 1994 de afspraak gemaakt tussen vakbonden en besturenorga
nisaties dat er een sector-CAO komt, die alleen door deze organisaties kan worden opgezegd. 
Dit gebeurt in het verlengde van de gelijkluidende afspraak die in de SCOW en de CB tijdens 
de invoering van het beleid wordt gemaakt. Partijen benadrukken hiermee nogmaals dat de 
decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming formeel naar de individuele schoolbesturen 
zal geschieden, maar dat materieel de sectororganisaties de afspraken maken over de secun
daire arbeidsvoorwaarden van het personeel. 
In tweede instantie proberen de besturenorganisaties door middel van hun inzet nog wat van 
het oorsponkelijke gedachtengoed overeind te houden. Die inzet stelt namelijk dat de school
besturen grote behoefte hebben aan verdergaande autonomie op het arbeidsvoorwaardelijk 
terrein en dat de CAO daarom globaal van karakter moet zijn. "Afhankelijk van de lokale 
situatie van de instelling alsmede de omgeving waarin de instelling zich bevindt, (kan) op 
maat een nadere duiding van arbeidsvoorwaardelijke aspecten worden gerealiseerd."33 Maar 
de vakbonden pareren dit door in hun inzet onder meer terug te grijpen op de eerder gemaakte 
afspraken: er komt hoe dan ook een sector-CAO, die qua inhoud het personeel vergelijkbare 
rechten biedt als het Rechtspositiebesluit en de Raamovereenkomst gezamenlijk34. De consis
tentie van de beleidstheorie, die uitgaat van meer beleidsruimte en autonomie voor individuele 
schoolbesturen, staat met dit alles onder druk. 

Bruikbaarheid 
Van de vier indicatoren voor de bruikbaarheid is er één die aanwijsbaar optreedt tijdens de 
toepassingsfase. Het betreft de gerichtheid van de theorie door middel van concrete aanwij
zingen. Er wordt geen invloed van de overige drie indicatoren van bruikbaarheid op de toepas
singsfase waargenomen (omvattendheid en mate van probleemreductie, (niet-) manipuleerbare 
factoren en de bepaaldheid van het netto-effect, de volledigheid van het geschetste beeld). 
De theorie zelf bevat zoals geconstateerd in het voorgaande hoofdstuk weinig tot geen concre
te aanwijzigingen. Dit gemis wordt tijdens de toepassingsfase opgevuld door vier soorten 
aanwijzigingen (zie ook paragraaf 6.3.1): 
- om te beginnen wordt op landelijk niveau een algemeen rechtspositioneel overgangsrecht 

in de wet vastgelegd. Dit houdt kort gesteld in, dat het decentrale regime pas in werking 
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treedt als de centrales van overheids- en onderwijspersoneel met de nieuwe overlegregels 
en de regels ten aanzien van ontslag en aanstelling in het openbaar onderwijs instemmen.35 

De besturen dienen met de vakbonden overleg te voeren over die nieuwe regels; 
- ten tweede wordt op landelijk niveau besloten, dat bij decentralisatie van de arbeidsvoor

waardenvorming de besturenorganisaties met de vakbonden een sector-CAO zullen 
treffen.36 Dit besluit krijgt vorm in de afspraak tussen CAO-partners om een sector-CAO 
op te stellen;37 

- in de derde plaats wordt rondom de functiewaardering op landelijk niveau besloten, dat het 
bestaande systeem doorloopt tot 1 augustus 1997 en dat de besturenorganisaties daarna met 
de vakbonden een nieuw systeem kunnen afspreken;38 

- ten slotte nemen in het voorjaar van 1995 diverse kamerleden, ambtenaren en bewindslie
den het woord over datgene wat er op sectorniveau dreigt te gebeuren.39 Er worden plei
dooien gehouden, met name bestemd voor besturenorganisaties en vakbonden op sectoraal 
niveau, om toch vooral niet alle nieuwe beleidsruimte op sectorniveau 'dicht te timmeren'. 

Van deze vier groepen aanwijzingen is met name de tweede, die van het treffen van een 
sector-CAO, tijdens de toepassingsfase terug te vinden. 

Legitimiteit 
De beleidstheorie wordt door de besturenorganisaties als zodanig herkend. Dit valt af te leiden 
uit hun inzet voor de CAO-onderhandelingen. Gesteld wordt dat "de rijksoverheid een beleid 
(heeft) ingezet waarbij de sleutelwoorden zijn: autonomievergroting en deregulering. (...) Met 
betrekking tot de regeling van de arbeidsvoorwaarden is een ontwikkeling in gang gezet 
waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het overleg tussen werkgevers en werknemers 
(...). De CAO VO dient een volgende stap te zijn in het hanteren van meer beleidsvrijheid 
door het bestuur."40 Aan werknemerszijde is de herkenning van de theorie ook aanwezig, zij 
het wat meer indirect. De CMHF stelt bijvoorbeeld in haar inzet dat "geen sprake kan zijn van 
een CAO waarin slechts op 'globale wijze' rechten en plichten van werknemer en werkgever 
worden vastgelegd (...). Dit klemt des te meer daar de vergrote autonomie en de daaruit 
vloeiende beleidsvrijheid eerst via een geleidelijk groeimodel gestalte kan krijgen."41 De vier 
centrales verklaren in hun gezamenlijke inzet "in beginsel bereid te zijn mee te werken aan 
een nieuw model van arbeidsvoorwaardenvorming, waarin waar mogelijk de beleidsruimte op 
decentraal niveau wordt vergroot."42 

Ook onder de panelleden worden de doeleinden van de beleidstheorie op hoofdlijnen herkend. 
In de tweede vragenronde voor het panel is een aantal vragen gesteld omtrent de doeleinden 
van de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs. Omdat uit de 
eerste vragenronde bleek, dat veel panelleden de financiële doelstelling van het beleid op de 
voorgrond plaatsten (zie ook tabel 6.1 en 6.2) is in de tweede ronde expliciet gevraagd of het 
panel dit echt het belangrijkste doel vindt van het beleid. De antwoorden van het panel op 
deze vraag staan vermeld in tabel 7.4. Een ruime meerderheid van het panel (85%) antwoordt 
in bevestigende richting. 
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Tabel 7.4: Is beheersing van overheidsuitgaven het belangrijkste doel?43 

Vraag II-l 1 
mee 
eens 

2 3 4 
mee 
oneens 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Beter beheersbaar maken van de 
overheidsuitgaven is het belang
rijkste doel van de decentralisatie 

33 52 11 4 27 1.85 0.77 

Tabel 7.5: Belangrijkste doelen volgens het beleid en volgens het panel44 

Vraag II-3 1 
onbe
langrijk 

2 3 
neu
traal 

4 5 
belang
rijk 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Centrale beleidslast 
- volgens beleid 
- volgens panel 

0 
4 

11 25 
29 36 

29 
29 

36 
4 

28 
28 

3.89 
3.00 

1.03 
0.94 

Fin. beheersbaarheid 
- volgens beleid 
- volgens panel 

0 
0 

18 32 
54 36 

18 
4 

32 
7 

28 
28 

3.64 
2.64 

1.13 
0.87 

Vergroten autonomie 
- volgens beleid 
- volgens panel 

14 
4 

29 11 
0 11 

21 
48 

25 
37 

28 
27 

3.14 
4.15 

1.46 
0.91 

Functioneren scholen 
- volgens beleid 
- volgens panel 

29 
0 

32 18 
11 14 

18 
21 

4 
54 

28 
28 

2.36 
4.18 

1.19 
1.06 

Bezuinigen 
- volgens beleid 
- volgens panel 

57 
92 

11 14 
4 4 

14 
0 

4 
0 

28 
26 

1.96 
1.12 

1.29 
0.43 

Iets genuanceerder wordt het oordeel wanneer in dezelfde vragenronde wordt gevraagd vijf 
doeleinden naar belangrijkheid te ordenen. Eerst volgens de prioriteiten die aan de doelen in 
het beleid worden gehecht en vervolgens naar de mate waarin de panelleden de doelen zelf 
belangrijk achten. De antwoorden staan in tabel 7.5. 
Een meerderheid van het panel plaatst de drie officiële doeleinden ook op de plaatsen één, 
twee en drie bij het aangeven van de officiële rangorde. In afwijking daarop wordt bij de eigen 
prioriteiten het verbeteren van het functioneren van de school op de eerste plaats gezet.45 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de panelleden de belangrijkste doelen 
van het beleid van de decentralisatie als zodanig herkennen. 

De vakbonden stellen zich tijdens de onderhandelingen van de CAO VO enigszins aarzelend 
op ten aanzien van de beleidstheorie en het beleid. Decentralisatie is nog tot daar aan toe, 
maar de "CAO VO mag niet leiden tot verslechtering van de rechtspositie van onderwijsper
soneel. Eén en ander brengt mee dat de regelingen die thans getroffen zijn (...) voorzover 
mogelijk van kracht dienen te blijven".46 De bereidheid mee te werken aan de decentralisatie 
is volgens de vier centrales in hun gezamenlijke inzet uitdrukkelijk aan voorwaarden gebon
den. 
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Aan werkgeverszijde is de steun voor het beleid en de theorie sterker aanwezig. In hun inzet 
wordt expliciet gepleit voor een kaderstellende CAO om schoolbesturen meer ruimte te geven 
voor het ontwikkelen van eigen personeelsbeleid.47 

In deze constellatie is de stellingname van de AVS vermeldenswaard. Als vakorganisatie zou 
zij zich gebonden weten aan een aarzelend standpunt ten opzichte van de decentralisatie. Maar 
als schoolleidersorganisatie wenst zij net als de besturenorganisaties meer handelingsvrijheid 
voor haar leden. De vereniging besluit dan ook het CAO-overleg te verlaten: "Met enige 
moeite kon de AVS zich wel vinden in de vrij globale inzet van het Ambtenarencentrum, 
maar niet in de compleet dichtgeregelde CAO-inzet van de gezamenlijke centrales. (...) Om 
verantwoord met de eventuele risico's om te kunnen gaan, hebben scholen instrumenten nodig 
om dat te kunnen doen. (...) Eén van de instrumenten is een flexibele inzet van mensen en 
middelen, waarvoor binnen de CAO voldoende ruimte moet worden gecreëerd. (...) Beleids
vrijheid op schoolniveau is daarvoor absoluut noodzakelijk, omdat centrale regelgeving niet 
de specifieke problematiek van elke school kan oplossen."48 Geconstateerd kan worden dat de 
AVS het beleid aanmerkelijk sterker steunt dan de vakorganisaties. 

Tabel 7.6: Algemeen oordeel panel over de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden 
Vraag II-11 1 

negatief 
2 3 4 

positief 
N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Mijn algemene oordeel over 
de decentralisatie is 

7 18 44 30 27 2.96 0.90 

Het panel is in de tweede vragenronde in maart 1996 ook gevraagd hoe zij oordelen over de 
decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs. Uit tabel 7.6 valt af te 
leiden dat ruim 70% van de panelleden op deze vraag in positieve richting antwoordt. 
Ingedeeld naar categorieën panelleden en getoetst op de gemiddelde score per categorie, blijkt 
er een significant verschil van mening tussen groepen panelleden te bestaan. De panelleden 
aan werkgeverszijde oordelen significant positiever over het beleid dan panelleden aan 
werknemerszijde.49 Eenzelfde significant verschil treedt niet op wanneer de panelleden 
worden ingedeeld naar de context waarbinnen zij werkzaam zijn, dat wil zeggen in de onder
wijspraktijk dan wel in het onderwijsbeleid. 

Op basis van het bovenstaande kan worden geconstateerd dat steun voor het beleid en de 
beleidstheorie tijdens de toepassingsfase aan de kant van de besturenorganisaties, de AVS en 
werkgeverszijde in het algemeen, ruimschoots aanwezig is. Bij de vakorganisaties en aan 
werknemerszijde moet worden getwijfeld aan de mate waarin zij tijdens de toepassingsfase 
het beleid daadwerkelijk onderschrijven. 

7.3.2 Het sectorale netwerk 
Het sectorale netwerk bestaat uit de organisaties die deelnemen aan het overleg over de CAO 
VO op sectoraal niveau. Aan werkgeverszijde betreft het derhalve de besturenorganisaties, aan 
werknemerszijde de vakbonden. In eerste instantie behoort de AVS ook nog tot dit netwerk. 
Dat verandert nadat zij het CAO-overleg verlaat.50 

Net als in het voorgaande hoofdstuk komen in het onderstaande de variabelen behorende tot 
de groep 'het sectorale netwerk' aan de orde: de horizontale bindingsintensiteit, de grensbepa-
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ling tussen overheid en netwerk en de dynamiek die in het netwerk in de toepassingsfase valt 
te onderkennen. In aanvulling daarop komt tevens de verticale bindingsintensiteit aan de orde: 
de contacten die er bestaan tussen het landelijk netwerk dat tijdens de invoeringsfase optreedt 
en het onderhavige sectorale netwerk. 

Horizontale bindingsintensiteit 
De gezamenlijke doelstelling van de netwerkparticipanten bestaat uit het overeenkomen van 
een sector-CAO. De doelstelling is nadrukkelijk zo vastgelegd in de afspraken die op CB- en 
SCOW-niveau zijn gemaakt over de invoering van de lumpsum. De doelstelling wordt in de 
zomer van 1994 nogmaals geëxpliciteerd op sectoraal niveau.51 

Deze betrokkenheid op het overkoepelende doel treedt onder meer aan de dag op het moment 
dat het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) het initiatief neemt tot het treffen van 
een eigen instellings-CAO (zie ook paragraaf 6.3.1). De vakbonden trachten dit initiatief 
onder meer via de sectorale overlegtafel in de kiem te smoren: "Het NGL wenst te komen tot 
centrale afspraken tussen de vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en de vakcen
trales."52 "Voorts acht de CMHF het wenselijk dat volstrekte helderheid bestaat over de vraag 
of de thans aan de orde zijnde instellings-CAO met sectorale werking zal worden gevolgd 
door een daadwerkelijke sector-CAO."53 Ook in de gezamenlijke inzet van de vier centrales 
wordt het belang van de sector-CAO benadrukt. 
De besturenorganisaties zijn niet ongevoelig voor dit streven. Zij hebben de afspraak met de 
bonden gemaakt dat er een sector-CAO zal komen; door het algemeen overgangsrecht is 
bovendien de formele instemming van de bonden noodzakelijk om überhaupt tot decentralisa
tie over te gaan. Het bestuur van OMO ontvangt dan ook niet lang na de start van de bespre
kingen over de eigen instellings-CAO een uitnodiging van haar besturenorganisatie VBKO 
om lid te worden van de onderhandelingsdelegatie CAO VO. Nadien vlotten de besprekingen 
over de CAO OMO aanzienlijk minder voorspoedig.54 

Een ander voorval waaruit de betrokkenheid op het doel van de sector-CAO blijkt, is uit de 
afwijzende reactie van de CAO-partners om de AVS op de verzendlijst van overlegstukken te 
handhaven. Dit nadat de AVS het overleg heeft verlaten, omdat zij zich niet in de inzet van de 
vier centrales kan vinden.55 Het lijkt erop dat op het moment dat een organisatie niet meer het 
gezamenlijk streven onderschrijft, deze organisatie ook geen deel meer uitmaakt van het 
netwerk, hetgeen wordt aangegeven met het blokkeren van de informatiestroom. 
Tijdens de toepassingsfase zijn er geen tendensen aanwezig die wijzen op een verdergaande 
mate van concentratie van middelen. Indirect is hiervan uiteraard wel sprake, omdat de 
besturenorganisaties en vakbonden elkaar als exclusieve onderhandelingspartners beschouwen 
voor de te treffen sector-CAO. Maar concentratie van middelen treedt niet op een directe 
manier in deze fase aan het licht. 
Uit de inzetten van werkgevers en werknemers alsook uit de afspraken omtrent de sector-
CAO blijkt dat men zich realiseert dan de partijen elkaar nodig hebben. In deze betekenis is 
een redelijke mate van afliankelijkheidsbewustzijn binnen het sectorale netwerk aanwezig. 
Externe coalitieopties zijn in deze fase aanwezig in de vorm van het afsluiten van instellings-
CAO's. Het formele beleid benadrukt immers ook die mogelijkheid. Het zijn echter de 
afspraken tussen in eerste instantie ministerie en besturenorganisaties en in tweede instantie 
tussen vakbonden en besturenorganisaties, die deze optie blokkeren: er zal een sector-CAO 
komen.56 De enige andere optie die daarna nog resteert, is het verlaten van het CAO-overleg. 
Zoals reeds beschreven volgt de AVS deze weg. 
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Voor wat betreft de centralisatie van besluitvorming ten slotte, kan gewezen worden op het 
besluit een sector-CAO af te sluiten, in plaats van de ontwikkeling van de secundaire arbeids
voorwaarden per schoolbestuur afzonderlijk te laten geschieden. Er treedt zo een centralisatie 
op van de besluitvorming op sectoraal niveau. 

Toenemende zeggenschap voor instellingsorganisaties? 
In dit verband is relevant dat het panel in de eerste vragenronde aangeeft dat er door de 
decentralisatie wat gaat veranderen in de verhouding tussen personeel, directies en schoolbe
sturen. 96% respectievelijk 93% van het panel antwoordt bevestigend op de vraag of er door 
de decentralisatie veranderingen zullen optreden in de verhouding tussen bestuur en directie 
en tussen directie en personeel. 

Tabel 7.7: Verandering in deelname aan besluitvorming in de school" 
Vraag 1-27 1 

meer 
invloed 

2 3 4 
minder 
invloed 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Personeel 21 48 31 0 29 2.10 0.72 

Lokale overheid/gemeente 19 54 23 4 26 2.12 0.77 

Vervolgonderwijs in omgeving 12 52 36 0 25 2.24 0.66 

Andere schoolbesturen in omge
ving 

8 62 25 4 24 2.25 0.68 

Verenigingen van schoolleiders 14 52 28 7 29 2.28 0.80 

Besturenorgamsaties/VNG 14 43 39 4 28 2.32 0.77 

Basisscholen in de omgeving 4 48 40 8 25 2.52 0.71 

Vakorganisaties 4 50 36 11 28 2.54 0.74 

Leerlingen 4 25 64 7 28 2.75 0.65 

Ouders 3 24 59 14 29 2.83 0.71 

Buurtverenigingen 0 8 67 25 24 3.17 0.57 

Ook de deelname aan besluitvorming in de school zal volgens het panel veranderen. Dit is af 
te leiden uit tabel 7.7. Het personeel zal volgens het panel meer invloed krijgen, evenals de 
lokale overheid en het vervolgonderwijs in de omgeving. Van de drie organisaties: vakbon
den, besturenorganisaties, schoolleidersverenigingen, is het volgens het panel vooral de laatste 
die de komende tijd aan zeggenschap in de scholen zal winnen. 
Uitgesplitst naar categorieën panelleden (werkgevers versus werknemers en de praktijk versus 
het beleid) blijken twee significante verschillen op te treden. De panelleden aan werknemers-
zijde zijn in veel mindere mate dan die aan werkgeverszijde van mening dat de invloed van 
het personeel in de school zal toenemen.58 De werkgevers in het panel denken eerder dan de 
werknemers dat de invloed van de vakorganisaties in de school zal toenemen.59 

Dat de AVS de CAO-besprekingen verlaat is tegen deze achtergrond begrijpelijk. De ontwik
kelingen die in gang zijn gezet door het onderwijsbeleid - deregulering - maken van de 
schoolleider meer dan in het verleden een directeur in plaats van een werknemer. Deze 
rolwisseling maakt het nodig de rangen van de vakorganisaties te verlaten en te verruilen voor 
een nieuwe positie. De oprichting door de AVS van de Vereniging van Voortgezet Onderwijs 
(VVO), die volgt op het verlaten van het CAO-overleg, is zo gezien een logische stap. 
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Verticale bindingsintensiteit 
Tussen het landelijke netwerk en het sectorale netwerk bestaat een sterke verticale binding. In 
de eerste plaats blijkt dat uit het feit dat ten tijde van de besluitvorming over de invoering van 
de lumpsum dezelfde afspraken over het decentrale arbeidsvoorwaardenregime worden 
gemaakt als de sectorale partijen doen voorafgaand aan de CAO-onderhandelingen. Ten 
tweede blijkt dat uit het ongenoegen dat de vakorganisaties in het najaar van 1994 tegenover 
de besturenorganisaties uiten over de gang van zaken rondom de verplichte bestuursaanstel
ling in de Tweede Kamer. De vakbonden hebben achterhaald dat het amendement van Liem-
burg en anderen tot stand is gekomen na een lobby vanuit de besturenorganisaties. In de derde 
plaats zijn er goede contacten met de besturen van de intermediaire organisaties zoals het 
Vervangingsfonds. Als de discussie over de vervanging van zieke leerkrachten aan de CAO-
tafel te hoog oploopt, wordt het gesprek hierover in het bestuur van dit fonds voortgezet. Op 
die manier ontstaat voor alle partijen - zonder direct waarneembaar gezichtsverlies - een 
aanvaardbare oplossing. Vervolgens is er - ten vierde - het contact met het ministerie van 
OC&W over de bekostiging en de inhoud van de BAPO-regeling. Ten slotte kan nog worden 
gewezen op het opzeggen van de CAO-besprekingen in de periode dat de bonden op landelijk 
niveau actie voeren tegen de minister van OC&W voor hogere salarissen. De contacten tussen 
het landelijke en sectorale niveau zijn kortom zeer divers en veelvuldig. 

Tabel 7.8: Andere verhoudingen tussen organisaties en ministerie van OC&W60 

Vraag 11-13 1 
zwak
ker 

2 3 4 
sterker 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

De positie van ïnstellingsorgani-
saties zoals de VVO wordt t.o.v. 
de vak- en besturenorganisaties ... 

8 24 48 20 25 2.80 0.87 

Door de decentralisatie wordt de 
positie van de vakorganisaties 
t.o.v. de besturenorganisaties ... 

7 18 68 7 28 2.75 0.70 

Door de decentralisatie wordt de 
positie van het ministerie t.o.v. de 
vakorganisaties ... 

11 61 25 4 28 2.21 0.69 

Door de decentralisatie wordt de 
positie van het ministerie t.o.v. de 
besturenorganisaties ... 

14 61 21 4 28 2.14 0.71 

Interessant in deze context is om te bekijken hoe het panel in het licht van de veranderde 
verhoudingen oordeelt over deze verticale relaties. In de tweede vragenronde is het panel 
gevraagd in welke richting de relaties veranderen tussen de besturenorganisaties, de vakbon
den, het ministerie en de nieuwe schoolleidersorganisatie VVO. De antwoorden van het panel 
staan vermeld in tabel 7.8. Volgens het panel is het met name het ministerie dat ten opzichte 
van de organisaties aan kracht inboet. Instellingsorganisaties zoals de VVO winnen aan kracht 
ten opzichte van de vak- en besturenorganisaties. 

Gevraagd naar de positie van genoemde organisaties ten opzichte van de scholen antwoordt 
het panel als in tabel 7.9: 
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Tabel 7.9: Veranderende verhoudingen tussen organisaties, het ministerie en de 
scholen61 

Vraag 11-14 1 
zwak
ker 

2 3 4 
sterker 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

De positie van instellingsorgani-
saties zoals de VVO wordt t.o.v. 
de scholen .... 

12 20 52 16 25 2.72 0.89 

Door de decentralisatie wordt de 
positie van de vakorganisaties 
t.o.v. de scholen .... 

4 29 61 7 28 2.71 0.66 

Door de decentralisatie wordt de 
positie van de besturenorganisa
ties t.o.v. de scholen... 

4 33 52 11 27 2.70 0.72 

Door de decentralisatie wordt de 
positie van het ministerie t.o.v. de 
scholen .... 

21 61 4 14 28 2.11 0.92 

Het zijn de instellingsorganisaties die volgens het panel aan kracht winnen, terwijl het minis
terie aan invloed op de schoolpraktijk moet inleveren.62 

Tegen de achtergrond van deze gegevens kan men stellen dat in de toepassingsfase een sterke 
verticale binding tussen het landelijk en sectoraal niveau bestaat. Bovendien zijn er aanwij
zingen dat het sectorale netwerk ten opzichte van het landelijke niveau aan sterkte wint. 

Grensbepaling overheid - netwerk op sectoraal niveau 
Meer nog dan in het geval van het landelijk netwerk wordt tussen de overheid en het sectorale 
netwerk een scherpe grens gehandhaafd. Op landelijk niveau is het ministerie van OC&W nog 
de gesprekspartner van enerzijds de vakbonden en anderzijds de besturenorganisaties. Op 
sectoraal niveau houdt zij zich echter terzijde. Het duidelijkst blijkt dat nog als het kamerlid 
Liemburg (PvdA) samen met anderen tijdens de parlementaire behandeling een amendement 
indient, waarmee de staatssecretaris wordt opgedragen in overleg te treden met CAO-partijen 
om te voorkomen dat deze de nieuwe beleidsruimte al op voorhand 'dichtregelen' (zie para
graaf 6.2.2).63 De staatssecretaris stelt tijdens de parlementaire behandeling echter dat zij niet 
van plan is dit te doen. Partijen zijn immers vrij te doen en laten wat hen goeddunkt. "Het is 
goed er op te wijzen dat wij op onze zaak moeten letten en dat het nergens voor nodig is het 
RPBO over te schrijven. Ik zeg ook bijna dagelijks dat scholen autonoom moeten blijven. 
Uiteindelijk wordt echter in het decentraal overleg bepaald wat er zal gebeuren. Men is er dus 
zelfbij. Sterker nog, men doet het zelf. De wet schrijft dat ook voor."64 Eigen aan de decentra
lisatie is kortom dat de overheid er zich niet meer mee bemoeit. Wat dat aangaat hanteert de 
staatssecretaris een strikte grens. 

Enigszins dissonant hiermee is de besluitvorming rondom de seniorenregeling van het onder
wijspersoneel, de BAPO. Op verzoek van de besturen- en vakorganisaties besluit het ministe
rie de declaratiebekostiging van deze regeling voor de duur van één schooljaar te handhaven, 
onder de voorwaarde dat CAO-partijen de bestaande regeling opnemen in hun onderhande
lingsakkoord. Op dat moment wordt de grens tussen overheid en sectoraal netwerk overschre
den. Maar geen van de betrokken partijen lijkt daar bezwaar tegen te hebben. 
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Dynamiek in het sectorale netwerk 
De dynamiek in het netwerk is bij de start van de CAO-onderhandelingen coöperatief te 
noemen. Dit blijkt uit de onderlinge afspraken over de aard van de CAO, over de samenstel
ling van de delegaties en de werkwijze die tijdens het overleg wordt gevolgd. Maar al snel 
daarna, bij het presenteren van de inzet van de besturenorganisaties, verandert de dynamiek. 
Met zoveel woorden stellen de besturenorganisaties met hun inzet namelijk: "we hebben 
misschien wel gezegd dat er een sector-CAO komt, maar we hebben niet vastgelegd wat daar 
in komt te staan; als het aan ons ligt komt er namelijk bijna niets in te staan en wordt het een 
zeer kaderstellende, globale CAO". Deze manipulatieve strategie65 lokt bij de vakorganisaties 
eenzelfde soort strategie uit, die begint met het uitstellen van de publicatie van hun gezamen
lijke inzet.66 Als die inzet dan uiteindelijk verschijnt, staat daar met zoveel woorden in: "wij 
willen ook een algemene, globale, kaderstellende CAO, maar wel één die zoveel mogelijk van 
de bestaande rechten intact laat". 
Uiteindelijk zijn de manipulatieve strategieën aan beide zijden weinig effectief. Wat partijen 
zo wél bereiken is dat de tijdsdruk oploopt. Er komt pas weer vaart in het proces in november 
van 1995, als partijen de handen ineenslaan en besluiten tot reële onderhandelingen. Coöpera
tieve elementen treden dan weer op de voorgrond. 
Ondanks de coöperatie in het begin- en eindstadium voert in de toepassingsfase de manipula
tieve strategie toch de boventoon. 

7.3.3 De uitvoering op landelijk en sectoraal niveau 
Net zo min als er op landelijk niveau sprake is van één als zodanig herkenbare uitvoeringsor
ganisatie, is dat op sectoraal niveau het geval. De toepassing van het beleid wordt uitgevoerd 
door sociale partners, dat wil zeggen besturenorganisaties en vakbonden gezamenlijk. Toch 
kan ook deze uitvoering op een aantal punten tegen het licht worden gehouden voor wat 
betreft de aanwezige capaciteiten, de informatie waarover men beschikt, de convergentie van 
doeleinden en de machtsverdeling. Ter aanvulling hierop wordt tevens gekeken naar de vraag 
of de uitvoering op landelijk niveau de toepassing van het beleid op sectoraal niveau op 
enigerlei wijze beïnvloedt. 

Capaciteit 
De aanwezige financiële capaciteiten zijn afdoende; geen van de organisaties op sectoraal 
niveau doet beklag over een gebrek aan financiële middelen om het beleid te kunnen toepas
sen. In dit verband kan nog worden gewezen op de mening van het panel in de eerste respec
tievelijk tweede vragenronde, weergegeven in tabel 6.6 en tabel 7.3, dat er onvoldoende 
financiële middelen beschikbaar zijn voor de inhoud en de toepassing van de CAO VO. Maar 
partijen dragen dit tijdens de toepassingsfase in ieder geval niet uit. 
Inhoudelijke capaciteit lijkt ook in voldoende mate voorhanden. De hoofdlijnen van het 
nieuwe overlegregime en de mogelijke problemen die daarbij spelen, zijn voor de organisaties 
duidelijk genoeg. Hooguit zou men kunnen stellen dat het getuigt van een gebrek aan creativi
teit aan beide zijden, dat in de redactie van de CAO-artikelen veelvuldig wordt teruggegrepen 
op bestaande teksten uit het RPBO. Maar daar valt tegenin te brengen dat dit een politieke 
keuze respectievelijk noodzakelijkheid is voor vakbonden en besturenorganisaties die voort
vloeit uit het onderhandelingsproces. 
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Van een gebrek aan organisatorische capaciteit is tijdens de toepassingsfase ook weinig 
gebleken. Of het moet zijn dat de vakbonden in september van 1995 opmerken dat zij op dat 
moment over te weinig personele capaciteit beschikken om het overleg sneller te laten verlo
pen.67 

Op het vlak van de overige middelen vallen net als tijdens de invoering van het beleid de 
onderhandelingsvaardigheden aan de kant van de vakorganisaties op. Met name blijkt dit uit 
het hanteren van de tijdsdruk, dat door de vakorganisaties reeds vanaf het begin van de 
onderhandelingen als instrument wordt ingezet. Als de centrales bijvoorbeeld hun inzet nog 
steeds niet gereed hebben, stellen zij zelf voor om de RPBO-artikelen alvast langs te lopen, ter 
voorbereiding op de komende besprekingen. De dan ongeduldige besturenorganisaties stem
men hiermee in. In het vervolg daarvan komen zeer omvangrijke kruisjeslijsten tot stand. De 
kruisjeslijsten beheersen vervolgens in grote mate het onderhandelingsproces; uiteindelijk 
wordt mede op basis van deze lijsten een groot deel van het RPBO in de CAO VO opgeno
men. Dit alles volgens de wens van de vakbonden.68 

Tabel 7.10: Wie is de sterkste partij tijdens de onderhandelingen? 
Vraag 11-12 A. 

vakbonden 
B. 
besturen
organisaties 

C. 
geen van 
beide 

D. 
weet niet 

N 
(=100%) 

Welke van deze partijen is de sterkste? 65 15 15 4 25 

Het panel geeft dit verschil tussen besturenorganisaties en vakbonden aan in een vraag in de 
tweede vragenronde, over de sterkte van beide partijen tijdens het onderhandelingsproces. Een 
meerderheid van het panel geeft daarbij aan dat de vakbonden het sterkste zijn (tabel 7.10).69 

Informatie 
Zoals gesteld wordt er tijdens de invoerings- en toepassingsfase weinig tot niets van officiële 
zijde gepubliceerd over de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet 
onderwijs. De grote uitzondering daarop wordt uiteraard gevormd door het wetsvoorstel en de 
parlementaire behandeling. Met name in de parlementaire behandeling wordt de sectorale 
partijen diverse malen de instructie meegegeven toch vooral niet alles van de nieuwe beleids
ruimte 'dicht te regelen'. Maar voor het overige wordt in de voorlichting naar sectoraal en 
instellingsniveau toe weinig gemeld over de decentralisatie. Desondanks zijn de sectorale 
partijen al in een redelijk vroeg stadium, in de zomer van 1994, op de hoogte van datgene wat 
komen gaat. 
Opvallend in de toepassingsfase zijn kortom de bekendheid van de nodige informatie bij 
sectorale partijen en de instructies die de spaarzame informatie bevat. De omvang en het 
tijdstip van de gepubliceerde informatie zijn nauwelijks factoren van betekenis tijdens de 
toepassing van het beleid. 

Convergentie van doeleinden 
Het doel van de besturenorganisaties bestaat uit het realiseren van de decentralisatie en uit het 
opstellen van een globale sector-CAO onder het nieuwe regime. Een ambitieuze doelstelling, 
die niet overeenkomt met datgene wat de werknemers wensen. De vakbonden streven name
lijk naar het materieel handhaven van de bestaande regelingen (RPBO en Raamovereenkomst 
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FBS) onder het formele nieuwe overlegregime. De CAO zal derhalve die bestaande regeling
en dienen te omvatten. 

Tabel 7.11 : Samenvatting onafhankelijke variabelen tijdens toepassingsfase 

Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

Beleidstheorie Correctheid Consistentie onder druk t.g.v. 
afspraak tot treffen sector-CAO. 

laag 

Bruikbaarheid Beeld actoren en context op punt van 
sector-CAO onvolledig 

laag 

Legitimiteit Theorie wordt herkend; steun aan 
werkgeverszijde aanwezig; steun aan 
werknemerszij de aarzelend 

matig 

Sectoraal netwerk Horizontale bin Sterke betrokkenheid op overkoepe hoog 
dingsintensiteit lend doel; afsluiting externe coalitie

opties; centralisatie besluitvorming 

Grensbepaling Strikte scheiding hoog 

Dynamiek In begin- en eindstadium coöperatieve 
elementen; manipulatieve strategieën 
overheersen 

manipulatief 

Verticale bin Sterk; sectoraal niveau neemt in hoog 
dingsintensiteit kracht toe t.o.v. landelijk niveau 

Uitvoering landelijk niveau Capaciteit Geen waarneembare invloed op toe
passing 

-

Informatie idem -

Convergentie van idem -
doeleinden 

Machtsverdeling Scheve verdeling op landelijk niveau 
werkt door in toepassingsfase 

laag 

Uitvoering sectoraal niveau Capaciteit Voldoende capaciteiten aanwezig; 
vakbonden beschikken over meer on
derhandelingsvaardigheden 

redelijk 

Informatie Voldoende; partijen zijn vroeg op de 
hoogte en krijgen de instructie de 
ruimte niet dicht te regelen 

redelijk 

Convergentie van Besturenorganisaties willen globale laag 
doeleinden CAO, vakbonden een gedetailleerde; 

medewerking ontstaat pas na conver
gentie doeleinden. 

Machtsverdeling Bevoegheid individuele schoolbestu
ren versus sector-CAO; nieuwe over
legregime vereist instemming vakbon
den 

laag 
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De divergerende doelstellingen van beide uitvoerders leiden ertoe dat de medewerking over en 
weer al snel na het publiceren van de inzetten stokt. Partijen spreken nog wel met elkaar, maar 
het overleg blijft verkennend en informerend van aard. Zolang de doelstellingen uiteenlopen, 
heeft medewerking aan het doel van de andere partij immers niet zoveel zin. Hierdoor treedt 
een aanzienlijk tijdverlies op van circa één jaar. Eind 1995 wordt de medewerking over en 
weer geactiveerd. Werkgevers blijken dan bereid te zijn te onderhandelen binnen de door de 
vakbonden aangegeven voorwaarden. De sector-CAO komt tot stand. 

Machtsverdeling 
Formeel ligt de bevoegdheid tot het regelen van de secundaire arbeidsvoorwaarden vanaf 1 
augustus 1996 bij de individuele schoolbesturen. Materieel nemen de vakbonden en de 
werkgeversorganisaties, de laatste hiertoe gevolmachtigd door hun leden, het recht tot het 
afsluiten van een sector-CAO. De oorzaak van deze discrepantie is gelegen in de afspraak die 
partijen maken tot het afsluiten van een sector-CAO, tegen de achtergrond van het algemene 
rechtspositionele overgangsrecht dat in de wet tot invoering van de decentralisatie is opgeno
men. In een eerder stadium van het traject is op deze staatsrechtelijk bedenkelijke opzet reeds 
gewezen door de Raad van State (zie hoofdstuk 6).70 

Er is met andere woorden sprake van een scheve verdeling op twee fronten. Allereerst is er het 
instemmingsrecht van de vakbonden ten aanzien van de nieuwe overlegregels; de instemming 
van de bonden is nodig om tot invoering van de decentralisatie te komen. Daarnaast is er het 
formele recht van de schoolbesturen tot afsluiten van de secundaire arbeidsvoorwaarden van 
het eigen personeel; dit formele recht wordt materieel door het afsluiten van een sectorale 
CAO. Het laatste kan op zijn minst gedeeltelijk worden gezien als gevolg van het eerste. 

Uitvoering op landelijk niveau 
In de toepassingsfase komen op sectoraal niveau nauwelijks feiten aan het licht die direct 
verband houden met de uitvoering van het beleid op landelijk niveau. De toepassing van het 
beleid op sectoraal niveau ondervindt anders gezegd geen belemmering of stimulans van de 
uitvoering op landelijk niveau. Deze uitspraak gaat met name op voor de factoren capaciteit, 
informatie en convergentie van doeleinden op landelijk niveau. De machtsverdeling werkt 
echter wel door in de toepassingsfase. Dat is hiervoor reeds uiteengezet. 

In tabel 7.11 is een samenvattend overzicht opgenomen van de invloedsfactoren zoals deze 
zich tijdens de toepassingsfase voordoen. 

7.4 Congruentie beleid zoals bepaald en het beleid zoals toegepast 

De afhankelijke variabelen van de toepassingsfase staan in deze paragraaf centraal. Allereerst 
wordt bekeken wat het beleid zoals toegepast inhoudt wanneer wordt gekeken naar de variabe
len: de doeleinden van het beleid, de middelen en de gehanteerde planning. Daarna wordt op 
basis van deze variabelen een uitspraak gedaan over de mate van congruentie van beleid in de 
toepassingsfase. 
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Doelen 
De doeleinden van het beleid zoals bepaald zijn tijdens de toepassing van het beleid nagenoeg 
afwezig. Nauwelijks wordt in de CAO-besprekingen gerefereerd aan of verwezen naar de 
doeleinden van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming, te weten de kwaliteitsver
hoging van het onderwijs, de betere beheersing van de overheidsuitgaven en de afname van de 
centrale beleidslast. Slechts eenmaal komt één van deze drie doeleinden aan de orde en wel 
die van de kwaliteitsverhoging. In hun inzet stellen de werkgevers namelijk dat de bestaande 
rechtspositieregels en met name de afvloeiingsregelingen te weinig rekening houden met de 
kwaliteit van het onderwijs. De nieuwe CAO dient dan ook globale regels te bevatten, "zodat 
afhankelijk van de lokale situatie van de instelling alsmede de omgeving waarin de instelling 
zich bevindt op maat een nadere duiding van arbeidsvoorwaardelijke aspecten kan worden 
gerealiseerd".71 Net als in de beleidstheorie wordt hier een relatie gelegd tussen maatwerk en 
kwaliteitsverhoging. 

Voor het overige laat men de doeleinden in de toepassingsfase links liggen. Er wordt geen 
kritiek op de doelen geleverd. Maar tegelijkertijd wijst niets erop dat de doeleinden als 
richtinggevend principe in de toepassingsfase worden benut. Het lijkt erop dat de doeleinden 
langzaam maar zeker uit de aandacht wegzakken. 

Middelen 
Drie van de vier indicatoren zijn in de toepassingsfase enigszins zichtbaar. De autonomiever-
groting speelt een rol van betekenis in de discussie over de aard van de sector-CAO. De 
besturenorganisaties halen in hun inzet dit aspect naar voren: "de CAO VO dient een volgende 
stap te zijn in het hanteren van meer beleidsvrijheid door het bestuur".72 De vakbonden zetten 
daar een minder vergaande benadering tegenover. "De vergrote autonomie en de daaruit 
voortvloeiende beleidsvrijheid (kunnen) eerst via een geleidelijk groeimodel gestalte 
krijgen".73 "De centrales (...) zijn in beginsel bereid mee te werken aan een nieuw model van 
arbeidsvoorwaardenvorming, waarin waar mogelijk de beleidsruimte op decentraal niveau 
wordt vergroot, maar die bereidheid (is) wel uitdrukkelijk gebonden aan voorwaarden".74 Eén 
van die voorwaarden is dat de nieuwe CAO een groot deel van de bestaande rechten van het 
personeel omvat. Uiteindelijk geven de werkgevers aan deze eis toe en besluiten de partijen 
grote delen van het RPBO en de Raamovereenkomst FBS in de nieuwe CAO op te nemen. 
Het beoogde middel van autonomievergroting komt hiermee onder druk te staan. 
Het beginsel van besturen op afstand komt er iets beter vanaf. De staatssecretaris wordt 
bijvoorbeeld door kamerleden met een amendement onder druk gezet om in te grijpen in het 
CAO-overleg. Maar zij pareert dit door te stellen dat het aan de sectorale partijen is om te 
doen en laten wat hen goeddunkt. "De kamerleden zijn dan ook bezorgd over de onderhande
lingen die op dit moment decentraal worden gevoerd over de rechtspositieregelingen en de 
neiging om daar alles weer 'dicht te regelen'. Zij drongen er bij de staatssecretaris op aan om 
hier iets aan te doen. Staatssecretaris Netelenbos wil de organisaties het voordeel van de 
twijfel gunnen. Zij deelt de zorg van de Tweede Kamer, maar vindt dat de overheid niet aan 
de ene kant decentralisatie kan steunen en aan de andere kant kan ingrijpen. De pleidooien die 
zijzelf en kamerleden houden om niet opnieuw alles dicht te regelen, zijn volgens de bewinds
vrouw ook een duidelijk signaal".75 

In het verlengde van de autonomievergroting staat echter ook het middel van het voeren van 
een eigen personeelsbeleid onder druk. Als in de bestaande situatie schoolbesturen nauwelijks 
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een eigen beleid kunnen voeren, hoe moet dat dan als een groot deel van de bestaande regels 
wordt overgezet en intact blijft onder het nieuwe overlegregime? 
Over het verbeterd functioneren van de schoolorganisatie worden in de toepassingsfase geen 
gegevens aangetroffen. 

Tabel 7.12: Wordt de beslisruimte in de scholen door de CAO VO groter of kleiner? 
Vraag 11-15 Percentage (ja) Aantal 

Met de CAO VO zal de beslisruimte op de school groter zijn 54 14 
dan nu het geval is 

Door de CAO VO zal er van de verwachte beslisruimte wei 35 9 
nig tot niets overblijven; t.o.v. van de huidige situatie met het 
RPBO verandert er niet veel 

Door de CAO VO zal de beslisruimte zelfs kleiner worden 12 3 
t.o.v. de huidige situatie 

Totaal 100% 26 

Ondanks de druk op twee van de vier beleidsmiddelen, is een (kleine) meerderheid van het 
panel in het voorjaar van 1996 nog steeds positief over te verwachten resultaat. 54% van het 
panel denkt dat mét de CAO VO de beslisruimte in de scholen groter zal zijn dan onder het 
RPBO en de Raamovereenkomst FBS (tabel 7.12).76 

Tabel 7.13: Samenvatting afhankelijke variabelen tijdens toepassingsfase 

Variabelen Indicator Samenvatting resultaat Aanduiding 

Doelen Kwaliteitsverhoging Werkgevers verwijzen hier in begin 
nog naar; overigens niet aan de orde 

-

Financiële 
beheersbaarheid 

Niet aan de orde -

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

Niet aan de orde -

Middelen Verbeterd functioneren Speelt nauwelijks een rol -
Autonomievergroting Onder druk t.g.v. inhoud sector-

CAO 
laag 

Besturen op afstand Middel gehandhaafd redelijk 

Eigen personeelsbeleid Onder druk ten gevolge van de in
houd van de sector-CAO 

laag 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Twee zelf opgelegde deadlines wor
den niet gehaald 

laag 

Congruentie Overeenkomst beleid 
zoals toegepast met be
leid zoals bepaald 

- laag 
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Planning 
In eerste aanleg is het de bedoeling dat de nieuwe CAO VO klaar is rond 1 augustus 1995. Net 
als de overige wet- en regelgeving rondom de lumpsum hebben de scholen dan een jaar 
voorbereidingstijd. In januari 1995 blijkt echter dat de onderhandelingen niet op tijd zullen 
zijn afgerond. Men mikt dan ook op 1 januari 1996, wat betekent dat het onderhandelaarsak
koord zo rond 15 oktober klaar moet zijn.77 

Eind augustus 1995 begint de voorzitter van het overleg de druk op de partijen op te voeren. 
Afspraak is immers afspraak.78 Maar de overlegpartijen laten zich nauwelijks wat gelegen 
liggen aan de eerder gemaakte afspaak over 15 oktober. Het onderhandelingsresultaat is 
uiteindelijk eind februari 1996 klaar. 

In tabel 7.13 zijn de afhankelijke variabelen samengevat. Met name de middelen in het beleid 
zoals toegepast wijken af van die in het beleid zoals bepaald. Over de congruentie van de 
doeleinden valt nauwelijks een uitspraak te doen, daar de doeleinden van het beleid geen rol 
van betekenis spelen gedurende de toepassingsfase. De tijdsplanning die men zichzelf in deze 
fase oplegt wordt tot tweemaal toe niet gehaald. 

Op basis van het beleid zoals toepast kan worden geconstateerd dat de mate van congruentie 
met het beleid zoals bepaald tijdens de toepassingsfase laag is. 

7.5 Verwachtingen en resultaten 

De beleidstheorie wordt tijdens de toepassingsfase gekenmerkt door een lage mate van 
bruikbaarheid en correctheid. Daarnaast blijkt de legitimiteit in vergelijking tot de invoerings
fase tijdens de toepassingsfase tot een matig niveau te zijn gedaald. 
Hier staat tegenover dat de congruentie tussen de middelen zoals bepaald en zoals toegepast 
laag genoemd moet worden. Tevens wordt de planning die partijen voor ogen stond niet 
gehaald. De congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals toegepast is laag. 
In hoofdstuk 4 is over de relatie tussen de kenmerken van de beleidstheorie en de congruentie 
van beleid de verwachting uitgesproken, dat een hoge mate van bruikbaarheid, correctheid en 
legitimiteit zullen samengaan met een hoge mate van congruentie. Deze verwachting blijkt 
gelet op het voorgaande voor wat betreft de toepassingsfase uit te komen, zij het dat de relatie 
in omgekeerde richting optreedt: een lage mate van correctheid en bruikbaarheid corresponde
ren met een lage congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals toegepast. 

Het sectorale netwerk wordt in de toepassingsfase gekenmerkt door een hoge mate van 
horizontale en verticale binding. Er wordt een strikte scheiding gehanteerd tussen overheid en 
particulier initiatief. De strategieën zijn overwegend manipulatief van aard. 
De verwachte relatie met de mate van beleidscongruentie uit hoofdstuk 4 luidt, dat een sterk 
netwerk (hoge bindingsintensiteit, lage mate van grensbepaling en coöperatieve dynamiek) 
samengaat met een lage mate van congruentie. Deze verwachting blijkt voor wat betreft de 
toepassingsfase niet volledig uit te komen. Voor wat betreft de componenten hoge bindingsin
tensiteit en lage congruentie stemt de verwachting overeen met de onderzoeksresultaten, maar 
de andere componenten wijken af van de resultaten. Het ontbreken van een coöperatieve 
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dynamiek en een hoge mate van grensbepaling gaan in de toepassingsfase namelijk toch 
samen met een lage mate van beleidscongruentie. 

In de sfeer van de uitvoeringsorganisatie heeft het onderzoek de volgende resultaten opgele
verd. De scheve verdeling van formele bevoegdheden (machtsverdeling) op landelijk niveau 
werkt door in de toepassingsfase. Voor wat betreft de sectorale uitvoering valt op dat nauwe
lijks sprake is van convergentie van doeleinden tussen de belangrijkste beleidsuitvoerders - de 
besturenorganisaties en vakbonden. Er treedt bovendien een nieuwe scheefheid aan het licht 
voor wat betreft de verdeling van bevoegdheden: formeel krijgen de individuele besturen 
zeggenschap over de secundaire arbeidsvoorwaarden, maar feitelijk worden deze bepaald door 
de sectorale partners (machtsverdeling). De overige componenten van de sectorale uitvoering 
- informatie en capaciteit - leveren geen problemen op tijdens de toepassingsfase. 
Volgens de verwachting die in hoofdstuk 4 is geformuleerd leidt een adequate uitvoeringsor
ganisatie tot een hoge mate van congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals 
geïmplementeerd. Deze verwachting stemt overeen met de onderzoeksresultaten, voorzover 
wordt gekeken naar de convergentie van doeleinden van de beleidsuitvoerders en de 
machtsverdeling. Voor wat betreft de variabelen informatie en uitvoeringscapaciteit komt de 
verwachting voor wat betreft de toepassingsfase niet uit. 

Vooralsnog kunnen we concluderen dat de lage mate van congruentie tussen het beleid zoals 
bepaald en het beleid zoals geïmplementeerd tijdens de toepassingsfase correspondeert met 
een lage correctheid, bruikbaarheid en legitimiteit van de beleidstheorie, met een hoge bin
dingsintensiteit van het netwerk, met divergerende doeleinden van de uitvoerders en met een 
scheve machtsverdeling. 
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Overzicht vergaderdata en besproken onderwerpen 
Datum Delegatie Onderwerpen 

28-06-1994 breed Gesproken wordt over de aard van de af te sluiten CAO en de op hoofdlijnen 
te hanteren volgorde van overlegonderwerpen 

21-09-1994 breed Informeel overleg over uitgangspunten van werkgevers bij komende onder
handelingen 

28-10-1994 breed Vervolg informeel overleg over samenstelling delegaties en de vakantierege
ling 

02-11-1994 breed Formeel overleg over samenstelling delegaties, werkwijze van het overleg en 
inzet van de werkgevers 

07-12-1994 breed Geagendeerd is de inzet van werkgevers; gesproken wordt over de verplichte 
bestuursaanstelling 

13-01-1995 klein Besproken worden de werkwijze van de kleine delegatie en de eerste vergelij
king met het RPBO 

20-01-1995 klein Besproken wordt de vergelijking van RPBO-artikelen 

09-02-1995 klein Geagendeerd zijn de bespreekprocedure en de inzetten van werkgevers en 
werknemers. Vakbonden lichten hun inzet toe. 

23-02-1995 klein Op de rol staat het cluster formatiebeleid. 

08-03-1995 klein Geagendeerd en besproken is het cluster formatiebeleid. 

10-03-1995 klein Het cluster taakbelastingsbeleid is aan de beurt. 

23-03-1995 klein Geagendeerd staan het cluster overleg en medezeggenschap; ter vergadering 
wordt besproken het verlaten van het overleg door de AVS. 

13-04-1995 breed De clusters formatiebeleid, taakbelasting en overleg en medezeggenschap 
worden doorgenomen; hier en daar meningsverschillen over details. 

27-04-1995 klein Nadere voorstellen van werkgevers op de clusters formatiebeleid, taakbeleid 
en overleg en medezeggenschap. Aan de orde is met name het laatste cluster. 

12-05-1995 klein Er wordt verder gepraat over de nadere voorstellen van werkgevers, met 
name het cluster formatiebeleid. Weinig voortgang. 

17-05-1995 klein Standpunten over formatiebeleid en taakbeleid worden wederom uitgewis
seld. 

31-05-1995 klein Idem, maar nu m.b.t. het cluster taakbeleid. Geconcludeerd wordt dat 1-8-
1995 niet haalbaar is en dat de nieuwe streefdatum 15-10-1995 wordt. 

15-06-1995 klein Hernieuwd overleg over overleg en medezeggenschap en formatiebeleid. 
Geen besluitvorming, weinig voortgang. 

29-06-1995 klein Aan de orde is het dossier taakbelasting. I.v.m. meningsverschil aan werkge
verszijde kunnen de besprekingen pas na de vakantie worden voortgezet. 
Verder wordt gesproken over de BAPO en de ADV-herbezetting. Er wordt 
een brief voor OC&W opgesteld. 

13-07-1995 klein Brief wordt vastgesteld; verder geen voortgang op de dossiers. 

31-08-1995 klein Het mondeling verstrekte antwoord van OC&W wordt besproken. Tevens 
komt aan de orde dat bij bovenschools formatiebeleid een GMR verplicht 
moet worden gesteld; punt is door centrales in SCOW-werkgroep geagen
deerd. Voorzitter begint aan te dringen op voortgang. 
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Datum Delegatie Onderwerpen 

06-09-1995 klein Er is nog geen schriftelijke reactie van OC&W. Centrales melden te werken 
aan een tegenvoorstel v.w.b. taakbelasting. Voorzitter dringt aan op voort
gang. 

14-09-1995 klein Tegenvoorstel werknemers wordt voor eerste maal besproken en uiteindelijk 
doorgeschoven naar een volgende vergadering. Voorzitter houdt pleidooi 
voor vorderingen in het overleg, anders wordt de oktober-deadline niet ge
haald. 

21-09-1995 klein Werkgevers geven reactie op tegenvoorstel werknemers. Centrales zijn teleur
gesteld. Vergadering wordt geschorst. Thema wordt doorgeschoven naar 
slotoverleg. 

05-10-1995 klein Geagendeerd zijn stukken over de interpretatiecommissie van de CAO, bui
tengewoon verlof, RDDF-plaatsing, scholing en de akte van benoeming. 
Omdat de stukken te laat zijn verzonden vindt geen besluitvorming plaats. 

08-11-1995 breed Geagendeerd zijn de brief van OC&W en een eerste versie van een integrale 
CAO-tekst; overleg wordt echter afgelast i.v.m. acties vakbonden versus 
OC&W rondom de CAO O&W. 

28-11-1995 breed Het eerste deel van de CAO-tekst wordt doorgesproken; discussie over alge
meen verbindend verklaren. 

06-12-1995 breed Bespreking CAO-tekst wordt voortgezet. Er wordt een slotoverleg gepland 
voor 25/26 januari; van deze bijeenkomst zijn afgezien van een uitnodiging 
geen stukken traceerbaar. 

19-12-1995 breed Idem. 

11-01-1996 breed Idem. 

16-01-1996 breed Idem. 

09-02-1996 breed Na een inventarisatie van knelpunten en onderhandeling resteren er nog twee: 
taakbeleid en het seniorenbeleid. Vergadering wordt geschorst. 

21-02-1996 breed Voortzetting onderhandelingen. Overleg dreigt te struikelen over beoorde-
lingsbeleid. Werkgevers krijgen een week de tijd om akkoord te gaan, anders 
is er geen CAO. 

27-02-1996 breed Het onderhandelaarsakkoord wordt vastgesteld. 

NOTEN 

I De Algemeen Bijzondere Centrale bestaat tot medio 1998 uit de organisaties: ABB-VO en VBS. Ten gevolge van de fusie 
tussen de ABB-VO en de Vereniging van Openbare Scholen (verzelfstandigde afdeling Onderwijs van de VNG), houdt deze 
centrale in de loop van 1998 op te bestaan. De VBS en de nieuwe VOS/ABB opereren sindsdien onder eigen naam. 

2. Ontleend aan overzicht 094.017. Overigens wordt de formele scheiding tussen brede en kleine delegaties door de 
vertegenwoordigers zelf niet zo beleefd; er is in de praktijk zo'n grote mate van overeenstemming tussen de personen die tot 
de kleine en grote delegatie behoren, dat men dit veelal als één en hetzelfde overleg ervaart. 

3. Panelleden aan werknemerszijde zijn meer dan die aan werkgeverszijde van mening dat het vraagstuk van hoe openbare 
scholen onder de CAO moeten worden gebracht, een probleem kan vormen (Mann-Whitney-test, sign. = .03). Panelleden uit 
de praktijk zijn meer dan die uit het beleid van mening dat de inschakeling van het DGO geen complicatie zal vormen tijdens 
de CAO-onderhandelingen (Mann-Whitney-test, sign. = .03). 
Cronbachs alpha is .67. Verwijdering van één of meer items levert een lagere alpha op. Items vormen dus geen betrouwbare 
schaal. 
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4. Cronbachs alpha is .16. Verwijdering van één of meer items levert een lagere alpha op. Items vormen dus geen betrouwba

re schaal. 

5. 094.022, verslag 28-06-1994. 

6. Uit: Inzet voor de CAO VO, Onderwijs lokaal, oktober 1994, p. 20. 

7. Inzet NGL voor het decentraal arbeidsvoorwaardelijk overleg, 29-04-1994. 

8. Hoofdpunten CMHF-inzet CAO-overleg, 14-09-1994. 

9. Hetgeen niet betekent dat zij - als grootste vakbonden in deze sector - geen ideeën over die CAO hebben en geen invloed 
uitoefenen op het verloop van het proces. Twee onderhandelaars die bij het proces betrokken zijn geweest onderstrepen 
desgevraagd dat de uiteindelijke inzet van de vier centrales hoofdzakelijk het product is van de ACOP. 

10. 094.010, verslag 21-09-1994. 

11. Zie ook P94.007 t/m 009, concept-inzetten werkgevers, en 094.013 inzet werkgevers. Door twee onderhandelaars die bij 
het proces zijn betrokken, wordt benadrukt dat de inzet van werkgeverszijde vooral het resultaat is van ideeën die bij de 
VNG leven over de inhoud van de CAO VO. 

12. Intern verslag bespreking 05-10-1994. 

13. 094.023, verslag 07-12-1994. 

14. Het betreft hier informatie die is verkregen uit diverse informele gesprekken met personen die bij de onderhandelingen 
direct dan wel indirect betrokken zijn geweest. 

15. Verslag 13-01-1995 & K95.010, verslag 20-01-1995. 

16. Zie bijvoorbeeld K95.006. 

17. Vier centrales inzet CAO VO, februari 1995. 

18. Akkoord inzake bestuursbenoeming en afvloeiing, 21-02-1995. 

19. K95.014, verslag 09-02-1995 en 23-02-1995; K95.026, verslag 08-03-1995; K95.025, verslag 23-03-1995; K95.027, 
verslag 13-04-1995. 

20. K95.033, verslag 27-04-1995; K95.034, verslag 12-05-1994; K95.038, 17-05-1995; K95.037, verslag 31-05-1995. 

21. K95.047, verslag 15-06-1995; K95.050, verslag 29-06-1995; K95.053, verslag 13-07-1995. 

22. Zie concept-brief, K95.052. 

23. K95.059, verslag 31-08-1995; K.95.062, verslag 06-09-1995; K95.069, verslag 14-09-1995; K95.070, verslag 21-09-
1995; K95.078, verslag 05-10-1995. 

24. Brief Samenwerkende centrales van overheidspersoneel, d.d. 06-11-1995. 

25. Brief van het ministerie van OC&W aan CAO-partijen, d.d. 18-10-1995. 

26.095.012. 

27. Zie bijv. P95.004. 

28. Intern verslag bespreking vier centrales, d.d. 07-11-1995. 

29. 095.022, verslag 28-11-1995; 095.025, verslag 06-12-1995; 095.027, verslag 19-12-1995; 096.009, verslag 11-01-
1996; 096.010, verslag 16-01-1996. 

30. 096.018, verslag 09-02-1996. 

31. Intem verslag CAO-overleg, d.d. 21-02-1996. 

32. Zie Handreiking bij de CAO VO 1996-1998, BPCO-VBKO-VBS, Den Haag, 1996; CAO voortgezet onderwijs -
handreiking aan de PMR, ABOP/NGL, 1996. 

33.094.010,21-09-1994. 

34. Inzet vier centrales, februari 1995. 

35. SCOW VO-D, 09-05-1994; Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948, nrs. 1-2, artikel VIII. 
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36. CB VO-D, notitie over invoering lumpsum, 08-07-1994. 

37. Verslag CAO-overleg 28-06-1994. 

38. CB VO-D, 94.984, november 1994. 

39. Uitleg nr. 30, 07-12-1994 en nr. 12, 12-04-1995; Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948, 21-02-1995. 

40.094.010,21-09-1994. 

41. Hoofdpunten CMHF-inzet CAO-overleg, 14-09-1994. 

42. Inzet vier centrales, februari 1995. 

43. Geen significante verschillen van mening tussen categorieën panelleden aangetroffen. 

44. Berekening Cronbachs alpha's niet zinvol i.v.m. lege cellen. 

45. Bij deze twee ordeningen worden overigens tussen categorieën panelleden geen significante verschillen van mening 
aangetroffen. 

46. Hoofdpunten CMHF-inzet CAO-overleg, 14-09-1994. 

47. 094.040, 21-09-1994. 

48. Uit: AVOM-bericht, nr. 19, maart 1995. 

49. Significantie = .02; Mann-Whitney-test. 

50. Volgens enkele betrokkenen bij het overleg heeft deze actie nauwelijks gevolgen voor de wijze waarop het netwerk 
functioneert. 

51. CB VO-D, notitie over invoering lumpsum, 08-07-1994; verslag CAO-overleg 28-06-1994. 

52. Inzet NGL decentrale onderhandelingen, 29-04-1994. 

53. Hoofdpunten CMHF-inzet CAO-overleg, 14-09-1994. 

54. Intern verslag besprekingen CAO OMO, 31-08-1994. Overigens rijst de vraag waarom de vakbonden niet op een directer 
wijze de CAO OMO hebben geblokkeerd, bijvoorbeeld door het terugfluiten van hun regionale onderhandelaars die 
gesprekspartner zijn van het OMO-bestuur. 

55. K95.025, 23-04-1995. 

56. CB VO-D, notitie over invoering lumpsum, 08-07-1994; verslag CAO-overleg 28-06-1994. 

57. Cronbachs alpha is .54. Bij verwijdering van items 'besturenorganisaties' en 'vervolgonderwijs' stijgt de alpha naar .64. 
Dit is echter onvoldoende om van een betrouwbare schaal te kunnen spreken. 

58. Significantie = .01; Mann-Whitney-test. 

59. Significantie = .03; Mann-Whitney-test. 

60. Er zijn geen significante verschillen van mening tussen categorieën panelleden aangetroffen. 
Cronbachs alpha is -.03. Na verwijdering van item 'instellingsorganisaties t.o.v. vak- en besturenorganisaties' stijgt de alpha 
naar .54;. Dit is echter onvoldoende om van een betrouwbare schaal te kunnen spreken. 

61. Cronbachs alpha is -.28. Na verwijdering van één of meer items ontstaat geen hogere alpha. Items vormen geen 
betrouwbare schaal. 

62. Geen significante verschillen tussen categorieën panelleden aangetroffen. 

63. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948, nr. 18. 

64. Tweede Kamer, 64e vergadering, 30-03-1995. 

65. Met de term 'manipulatieve strategie' wordt geen oordeel over deze handelswijze (gericht op het beïnvloeden van de 
handelingsvoorwaarden van de andere netwerkpartij) uitgesproken; de strategie kan meer of minder effectief en efficiënt zijn 
in het kader van het doel dat de netwerkparticipant wenst te bereiken. 

66. Desgevraagd bevestigen enkele onderhandelaars die bij het proces betrokken zijn geweest dat op dit punt door de 
vakbonden een bewuste vertragingstactiek is gevoerd. 
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67. K95.069, 14-09-1995. Overigens wordt door enkele onderhandelaars ontkend dat dit destijds een reëel probleem is 
geweest voor de vakorganisaties. De laatste hebben voldoende personeel om indien nodig het overleg extra te ondersteunen. 

68. Overigens vervullen de kruisjeslijsten wel degelijk ook een positieve rol voor de werkgeversorganisaties. Enkele 
onderhandelaars vestigen er de aandacht op dat de werkgevers door deze besprekingen werden gedwongen tot nadere 
concretisering van hun inzet, wat voor velen extra inzichten opleverde die niet waren bereikt als deze procedure niet zou zijn 
toegepast. 

69. Geen significante verschillen tussen categorieën panelleden (werkgevers versus werknemers, beleid versus praktijk). 

70. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948 B. 

71. 094.010, verslag 21-09-1994. 

72. 094.010, verslag 21-09-1994. 

73. Hoofdlijnen CMHF-inzet CAO-overleg, 14-09-1994. 

74. Inzet vier centrales, februari 1995. 

75. In: Uitleg, nr. 12, 12-04-1995. 

76. Geen significante verschillen tussen categorieën panelleden (werkgevers versus werknemers, beleid versus praktijk). 

77. K95.037, verslag 31-01-1995. 

78. K.95.059, verslag 31-08-1995; K95.062, verslag 06-09-1995; K95.069, verslag 14-09-1995. 
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Hoofdstuk 8. Doorwerking van de decentralisatie op de school 

Leidt de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden tot veranderingen in de scholen, en zo ja, tot 
welke? Om op deze vraag een antwoord te krijgen worden in het schooljaar 1996-1997 zes 
scholen van nabij gevolgd. 
De scholen worden in dit hoofdstuk afzonderlijk beschreven en geanalyseerd op basis van de 
indeling in afhankelijke en onafhankelijke variabelen die in hoofdstuk 4 aan de orde is ge
weest. In paragraaf 8.1 wordt deze indeling nogmaals beknopt besproken. In paragraaf 8.2 
wordt stilgestaan bij de selectie van de gevallen en het materiaal dat per geval is verzameld. 
De beschrijvingen en analyses per geval treft u aan in paragraaf 8.3 tot en met paragraaf 8.8. 
In paragraaf 8.9 worden de resultaten van de gevallen naast elkaar gezet en wordt bestudeerd 
of de mate van beleidscongruentie per school samenhangt met bepaalde organisatiekenmer
ken. In paragraaf 8.10 worden de verwachtingen besproken die in hoofdstuk 4 zijn geformu
leerd over de resultaten van de doorwerking op de school. 

8.1 Variabelen tijdens de doorwerking van het beleid 

Zoals gesteld worden de scholen per geval geanalyseerd met behulp van de in hoofdstuk 4 
beschreven onafhankelijke en afhankelijke variabelen. 

Voor wat betreft de onafhankelijke variabelen wordt - zoals ook uiteen gezet in hoofdstuk 4 -
uitgegaan van drie groepen: variabelen met betrekking tot de gehanteerde beleidstheorie, de 
organisatie van de uitvoering en met betrekking tot het relevante netwerk. 
Ook voor wat betreft de doorwerking van het beleid wordt nagegaan hoe het is gesteld met de 
mate van correctheid, bruikbaarheid en legitimiteit van de gehanteerde beleidstheorie. 
Tevens wordt nagegaan of variabelen die betrekking hebben op de uitvoering op landelijk en 
sectoraal niveau, de doorwerking van het beleid op de scholen beïnvloeden. Hierbij zijn 
dezelfde variabelen met betrekking tot de uitvoering aan de orde zoals in voorgaande hoofd
stukken omschreven: capaciteit, informatie, convergentie van doeleinden en machtsverdeling. 
Vervolgens wordt verwacht dat het netwerk van actoren op instellingsniveau van invloed is op 
de wijze waarop het beleid doorwerkt. Bestudeerd zal daarom worden hoe het netwerk ter 
plaatse valt te karakteriseren, in termen van de horizontale en verticale bindingsintensiteit, de 
mate van grensbepaling tussen de actoren en de dynamiek die in het netwerk valt te onderken
nen. 

In hoofdstuk 4 is uiteengezet dat bij de analyse van de uitvoering van het beleid op instellings
niveau een tweedeling wordt gemaakt. Allereerst wordt een aantal variabelen onderscheiden 
dat betrekking heeft op de uitvoering van het beleid op instellingsniveau als zodanig. Hierbij 
gaat het om de variabelen capaciteit, informatie, convergentie van doeleinden en de aanwezi
ge machtsverdeling. Ten tweede wordt een cluster variabelen aangewezen met betrekking tot 
de wijze waarop de schoolorganisatie invloed ondergaat van het beleid en in staat is om zich 
aan het beleid aan te passen. 
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Tabel 8.1 : Variabelen en indicatoren - doorwerkingsfase 
Variabelengroep | Variabele | Indicatoren 

Onafhankelijke variabelen: 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

precisie/informatief gehalte, consistentie, steun van onderzoek 

omvartendheid en mate van probleemreductie, onderscheid 

(niet-) manipuleerbare factoren en bepaaldheid effect, aanwij

zingen, volledig beeld 

herkenning, steun 

Landelijke en secto
rale uitvoeringsorga
nisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid informatie, in

structies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 

Netwerk instellings
niveau 

Horizontale bin
dingsintensiteit 
Verticale 
bindingsintensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

betrokkenheid, concentratie van middelen, afhankelijkheidsbe-

wustzijn, externe coalitie-opties, centralisatie besluitvorming 

contact met het landelijk en sectorale netwerk 

gescheiden standpunten, info-voorziening en overleggremia 

coöperatie, disruptie, manipulatie en/of autoritair gedrag 

Uitvoering op instel
lingsniveau: beleid 

Uitvoering op instel
lingsniveau: organi
satie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 

doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functio
neren 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid, instructies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 

interveniërend beleid, interveniërende actoren, marktpositie, 

concurrentieverhoudingen 

bestuurlijke omvang, leerlingenaantal, schoolsamenstelling 

professionele bureaucratie: tendensen richting andere organisa

tievorm, verandering van structuurparameters 

taakgerichtheid vs. persoonsgerichtheid; open vs. gesloten 

adaptie, binding, coördinatie, doelgerichtheid 

Afhankelijke variabelen: 

Beleid zoals dit 
doorwerkt 

Personeelsbeleid 

Doelen 

Middelen 

Planning 

personeelsbehoefte, personeelsvoorziening, personeelsbeheer, 
overleg en medezeggenschap; strategisch dan wel tactisch-
operationeel 

kwaliteitsverhoging, beheersing overheidsuitgaven, centrale 
beleidslast 

functioneren schoolorganisatie, autonomievergroting, besturen 
op afstand, eigen personeelsbeleid 

realiseren opgestelde tijdschema 

- Congruentie overeenkomst beleid zoals dit doorwerkt met beleid zoals be
paald 
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Van belang zijn hierbij de externe factoren die van invloed zijn op de organisatie, namelijk 
het interveniërend beleid, de interveniërende actoren, de marktpositie van de school en de 
concurrentieverhoudingen in de nabije omgeving. Vervolgens wordt geïnventariseerd wat de 
schaalgrootte is van de schoolorganisatie in kwestie in termen van bestuurlijke omvang, 
leerlingenaantal en schoolsamenstelling. Tevens wordt de structuur van de organisatie bestu
deerd aan de hand van een typologie van organisatiestructuren en met behulp van structuurpa
rameters (Mintzberg, 1983; Ax, 1993). Nagegaan wordt daarna hoe de organisatiecultuur van 
de school valt te karakteriseren: is deze open of gesloten, taakgericht of persoonsgericht 
(Koene, 1996)? De mate waarin een organisatie effectief functioneert kan ten slotte ook van 
invloed zijn op de implementatie van een onderwijsverandering als de decentralisatie. Bestu
deerd wordt daarom hoe de instellingen in de doorwerkingsfase zijn te karakteriseren op de 
vier effectiviteitsdomeinen: adaptie, binding, coördinatie en doelgerichtheid (ABCD). 

De afhankelijke variabelen worden voor wat betreft de doorwerkingsfase onderscheiden in een 
cluster dat betrekking heeft op het beleid zoals dit doorwerkt en de variabele: de mate van 
congruentie tussen dit beleid en het beleid zoals bepaald. 
Het beleid zoals dit doorwerkt wordt ten eerste bestudeerd door na te gaan hoe hst personeels
beleid van de scholen valt te omschrijven. Welke typen maatregelen en instrumenten omvat 
het personeelsbeleid van de school? Tevens wordt nagegaan of het personeelsbeleid overwe
gend strategische dan wel tactisch-operationele kenmerken vertoont. Het beleid zoals dit 
doorwerkt wordt daarnaast geïnventariseerd met behulp van de drie variabelen doelen, midde
len en planning, die ook al in de voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn geweest. Ditmaal 
worden zij toegepast op de doorwerking van het beleid in de schoolorganisatie. Op basis van 
deze inventarisatie ontstaat een beeld van de wijze waarop de decentralisatie van arbeidsvoor
waardenvorming feitelijk doorwerkt in de scholen voor voortgezet onderwijs. 
De vergelijking van de drie variabelen van het beleid zoals dit doorwerkt met het beleid zoals 
bepaald resulteert uiteindelijk in de mate van congruentie van het beleid tijdens de doorwer
kingsfase. , 

In tabel 8.1 is het overzicht van variabelen uit hoofdstuk 4 met betrekking tot de doorwerking 
van het beleid in de scholen nogmaals afgebeeld. 

8.2 Selectie en verzameld materiaal 

In hoofdstuk 4 is uiteengezet op welke wijze de selectie van de zes scholen heeft plaatsgevon
den. Richtinggevend zijn daarbij drie variabelen geweest: de bestuurlijke omvang, de school
samenstelling en het leerlingenaantal van de school. Dit heeft geleid tot de selectie van de zes 
scholen in tabel 8.2; de scholen staan vermeld met een fictieve naam. 
Per geval zijn zo mogelijk interviews gehouden met schoolleiders en leden van de medezeg
genschapsraad. In de twee interviewronden is gesproken met dezelfde personen. In tabel 8.3 is 
aangegeven met welke functionarissen per interviewronde is gesproken. 
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Tabel 8.2: Geselecteerde scholen 

Brede 
scholengemeenschap 

Scholengemeenschap Categoriale school 

Meerpits-
bestuur 

grote school 
(>12S011) 

Mercatorcollege Columbus 
scholengemeenschap 

Meerpits-
bestuur 

kleine school 
(<600 11) 

Vasco da Gama 
gymnasium 

Eenpits-
bestuur 

grote school 
(>125011) 

Lemaire 
scholengemeenschap 

Eenpits-
bestuur 

kleine school 
(<600 II) 

Tasman college Livingstone gymnasium 

Tabel 8.3: Functionarissen per interviewronde 

Ie interviewronde, najaar 1996 2e interviewronde, voorjaar 1997 

Mercatorcollege lid centrale directie 
locatieleider 
staffunctionaris 
3 MR-leden 

te druk bezet 
ziek 
staffunctionaris 
2 MR-leden (1 MR-lid ziek) 

Columbus scholengemeenschap directeur bestuursbureau 
lid directie 

directeur bestuursbureau 
lid directie 

Vasco da Gama gymnasium hoofd dienst Onderwijs 
directeur 
2 MR-leden 

hoofd dienst Onderwijs 
directeur 
2 MR-leden 

Lemaire scholengemeenschap voorzitter centrale directie 
directeur 
1 MR-lid 

voorzitter centrale directie 
directeur 
te druk bezet i.v.m. acties 

Tasman college directeur 
1 MR-lid 

directeur 
1 MR-lid 

Livingstone gymnasium directeur 
coördinator 

directeur 
coördinator 

In het geval van de Columbus scholengemeenschap is door de directie aangegeven dat inter
viewen van MR-leden weinig tot geen meerwaarde zou opleveren. Dit omdat de beleidsont
wikkeling met name plaatsvindt op bestuursniveau, in samenspraak tussen de rectoren van de 
aangesloten scholen. Op basis van de interviews met de directeur van het bestuursbureau en 
de directeur van de Columbus scholengemeenschap is deze stellingname geverifieerd. Ook is 
de stellingname naast het schriftelijke materiaal en verslaglegging van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad gelegd (zie hieronder). Daaruit is gebleken dat er geen grond is om 
aan de stellingname van de geïnterviewden te twijfelen. 
Bij het Livingstone gymnasium is geen MR-lid geïnterviewd daar deze raad niet in formele 
zin operationeel is (zie de gevalsbeschrijving). Wel functioneert een personeelsraad. Op 
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verzoek van de rector is echter gesproken met één van de coördinatoren; deze is voldoende op 
de hoogte van personeelsbeleid en ontwikkelingen daarbinnen. 
In de tweede interviewronde is in vier gevallen uitval opgetreden. In het geval van het Merca-
torcollege bleek het lid van de centrale directie te druk bezet om aan de tweede ronde te 
kunnen meedoen. De locatieleider en 1 MR-lid bleken door langdurige ziekte te zijn uitge
schakeld. Bij de Lemaire Scholengemeenschap bleek het lid van de MR te druk bezet te zijn 
met het oprichten van een landelijke actiegroep. 

Tabel 8.4: Gebruikte documenten 

Geval Documenten 

Mercatorcollege Beleidsplan 1994-2000 
Personeelsbulletin september 1996 
Personeelsbulletin extra, schooljaar 1996-1997 

Columbus scholengemeenschap Jaarverslag 1995 
Programmaboek 1996 - 1997 
Personeelsbulletin oktober 1996 
Onderzoeksrapport inzake stress op school, april 1997 
Personeelsbulletin januari 1997 
Besluitenlijst werkgroep personeelszaken, mei 1997 
Nota Mobiliteitsbeleid, mei 1997 

Vasco da Gama gymnasium Eindrapport ftisie-onderzoek, maart 1995 
Meerjarenbeleidsplan, voorjaar 1996 
Jaarbeleidsplan 1996 

Lemaire scholengemeenschap Formatieplan 1995 - 1996 
Personeelsbulletin juni 1996 
Personeelsbulletin september 1996 
Interview met lid centrale directie in landelijk dagblad, 
februari 1997 
Personeelsbulletin april 1997 
Artikel over actiegroep in blad vakbond, april 1997 
Brochure over mobiliteitsbeleid 

Tasman college Programmaboek 1996-1997 

Livingstone gymnasium Jaarverslag 1995- 1996 
Programmaboek 1996- 1997 

Per geval is tevens het nodige schriftelijke materiaal verzameld. In tabel 8.4 is aangegeven 
welke documenten bij de analyse zijn gebruikt. 

Bij het verzamelen van de schriftelijke documenten is overigens gebleken dat de scholen het 
materiaal niet als vanzelfsprekend beschikbaar stellen. In bepaalde gevallen, waaronder het 
Tasman college, moest er herhaaldelijk expliciet naar worden gevraagd. Dit kan inhouden dat 
scholen over weinig schriftelijk materiaal beschikken waaruit blijkt hoe ver zij met beleids
ontwikkeling en personeelsbeleid zijn gevorderd. Het kan ook inhouden dat zij dergelijke 
documenten niet graag openbaar maken. Navraag bij de geïnterviewden heeft een beeld 
opgeleverd dat dichter bij het eerste dan bij het tweede ligt. 
De interviews en documenten zijn onderworpen aan een analyse met behulp van een code
ringssysteem dat op basis van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen is opgezet. Met 
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behulp van de codes zijn vervolgens matrixen opgesteld. De matrixen hebben gediend als 
uitgangspunt voor de beschrijvingen per geval. 
De gevallen worden in de volgende paragrafen 8.3 tot en met 8.8 beschreven en geanalyseerd. 

8.3 Het Mercatorcollege 

8.3.1 Beknopte beschrijving van het Mercatorcollege 
Het Mercatorcollege is een brede scholengemeenschap met circa 1700 leerlingen, waarop ivbo 
tot en met vwo wordt verzorgd. De school valt met twee andere scholen onder één schoolbe
stuur en omvat drie locaties. Twee in omvang gelijkwaardige locaties van circa 800 leerlingen 
en één aanzienlijk kleinere van ruim 100 leerlingen. De locaties stammen nog van voor de 
fusie in 1992, toen deze drie scholen opgingen in het college. 
Het Mercatorcollege wordt geleid door een tweehoofdige centrale directie. Direct daaronder 
zijn de locatieleiders geplaatst. Centrale directie en locatieleiders worden ondersteund door 
een klein aantal stafmedewerkers. 
De locaties zijn opgedeeld in afdelingen: drie op de twee grote locaties, één op de kleine 
locatie. Elke afdeling heeft een afdelingsleider. De afdelingen op hun beurt zijn onderverdeeld 
in leerjaren en leshuizen. Vakgroepen doorsnijden deze eenheden over de gehele breedte van 
het Mercatorcollege. Afdelingsleiders, leerjaarcoördinatoren en decanen worden in de organi
satie ook wel aangeduid als middenmanagement. Het betreft onderwijzend personeel dat ten 
behoeve van deze taken enkele uren wordt vrijgeroosterd. 

8.3.2 Onafhankelijke variabelen op het Mercatorcollege 
Geplaatst in het kader van de onafhankelijke variabelen zijn bij het Mercatorcollege de 
volgende gegevens aangetroffen. 

Beleidstheorie 
Over de beleidsruimte die door de decentralisatie zou ontstaan, wordt gesteld dat deze is 
toegenomen, maar dat de toename slechts beperkt is. Ook maakt men niet altijd evenveel 
gebruik van de bestaande ruimte. Gewezen worden in dit kader op het gebrek aan financiële 
middelen, op de beleidsontwikkeling op bestuursniveau en op de eigen wachtgeldersregeling: 

"De beleidsruimte is wel toegenomen. (...) De vraag is wel of daar altijd even goed op ingespeeld wordt. Met 
name op bestuursniveau. Want als wij iets willen, moet dat wel breed gedragen worden op de andere twee 
scholen. Dat betekent dus wel, dat de beleidsruimte wordt ingeperkt door de kaders die daarvoor door het 
bestuursniveau aan gesteld worden." 
"Maar, men kan op deze school maar weinig beleid voeren, omdat we een financieel probleem hebben. Je 
kunt wel meer jonge leerkrachten willen hebben, maar het enige dat je op dit moment kunt doen, is mensen 
ontslaan." 
"Maar daarin is overigens ook weinig ruimte, in verband met wachtgelders, herplaatsingsverplichtingen 
enzovoorts. Op het moment datje een vacature hebt werkje toch je lijstje af: hebben we eigen wachtgel
ders?" 

Niet alle factoren die relevant zijn voor het benutten van de beleidsruimte, zijn volgens de 
geïnterviewden meegenomen in de beleidstheorie. De omvattendheid van de verklaringsfacto
ren en het beeld dat in de beleidstheorie wordt geschetst van relevante actoren en beleidscon-
text, is daarmee beperkt te noemen. De bruikbaarheid van de theorie is in dit opzicht laag. 
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De beleidstheorie zelf wordt overigens door de geïnterviewden op hoofdlijnen wel herkend. 
De steun die zij voor het beleid en de theorie van de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden 
over hebben, is echter niet altijd even duidelijk: 

"De CAO geeft op een aantal punten toch flink wat ruimte en geeft ook aan dat er beleid ontwikkeld moet 
worden. Dat is prima. De CAO is op die beleidspunten ook niet echt dichtgetimmerd, dat is ook uitstekend. 
Die beleidsruimte is wel prettig. Toch heb je in sommige gevallen wel behoefte aan wat minder beleidsruim
te. Zeker als het aanleiding geeft tot discussie." 
"Soms denk ik wel eens: ze hebben daar wel makkelijk praten. Ze zeggen: hier heb je een zak met geld en 
voor de rest zie je maar. Dat noemen ze dan decentralisatie, of eigen verantwoordelijkheid, of autonomie. Je 
mag het gewoon allemaal zelf opknappen en zie maar dat je er uit komt." 
"Het feit dat er nu een CAO is, is een goede zaak. Want een aantal zaken wordt daarin als een soort kader 
geregeld, waarbinnen nog wat ruimte is om dingen per school nog wat verder in te vullen. Maar als je je 
vervolgens afvraagt in hoeverre op de school, door de directie, wordt uitgegaan van die nieuwe CAO, dan 
houdt het al heel snel op." 

Op zich onderschrijft men op het Mercatorcollege het beleid van de decentralisatie. De steun 
blijft echter mede ambigu door het gebrek aan financiële en organisatorische middelen om het 
beleid tot ontwikkeling te laten komen. De legitimiteit van het beleid blijft derhalve op een 
redelijk niveau steken. 

Uitvoering landelijk en sectoraal niveau 
De invoering van het beleid op landelijk niveau is nauwelijks van invloed op het Mercatorcol
lege. Geen van de betreffende factoren is uit de analyse naar voren gekomen als relevant voor 
de doorwerking van het beleid op deze school. 
Enkele geïnterviewden van het Mercatorcollege oefenen kritiek uit op de toepassing van het 
beleidsmiddel op sectoraal niveau door de vakbonden. Men begrijpt niet goed hoe een vak
bond op het ene moment een CAO kan afsluiten en even later, bij feitelijke toepassing van een 
CAO-artikel, daarover een individueel arbeidsgeschil kan starten: 

"Binnen die organisaties zijn er dus ook verschillen van mening en wat dat betreft schiet je er soms niet mee 
op. Dan vraag je de bonden om advies, je doet alles volgens de CAO, vervolgens is er een bezwarentermijn, 
dat wordt in acht genomen en dan wordt door één van die bonden bezwaar aangetekend tegen die RDDF-
plaatsing. Die bond, die ook de CAO heeft ondertekend. Dat is toch wel krom." 

Voor het overige wordt niet verwezen naar de uitvoering van het beleid op sectoraal niveau. 

Netwerk op instellingsniveau 
Het netwerk op en rondom het Mercatorcollege bestaat uit de drie locaties, de twee andere 
scholen die onder het bestuur vallen, enkele gemeenteambtenaren, de medezeggenschapsraden 
van de drie scholen en hun gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het netwerk vertoont 
een redelijke graad van horizontale bindingsintensiteit. Het overkoepelend doel ziet men als 
het verzorgen van openbaar onderwijs in de regio. Er is sprake van een leerlingenterugloop 
die gezamenlijk moet worden opgevangen. Gestreefd wordt naar enige centralisatie in de 
besluitvorming. Het afhankelijkheidsbewustzijn neemt toe: 

"Op niveau van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het bestuursformatieplan goedgekeurd, 
waarin opgenomen de RDDF-plaatsing en de voorgestelde bezuinigingen." 
"Er vindt nu een personele unie plaats op het niveau van de centrale directie. Waarom: hier is het tweede lid 
van de directie met ziekteverlof, bij de andere school die onder het bestuur valt loopt het leerlingenaantal 
flink terug en is de voorzitter van de centrale directie met ziekteverlof. Het leerlingenaantal van beide 
scholen rechtvaardigt ook één centrale directie van twee mensen. Als zodanig is dat nu de oplossing die 
gekozen is, met daaronder een stafbureau met drie stafmedewerkers, die het werk voor de twee scholen 
samendoen. Op die manier kunnen we wat efficiënter met de middelen omgaan. 
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"De neiging bestaat het stafwerk en de centrale directie onder te brengen op één centrale plek. Het is 
absoluut geen fusie. Het is enkel het efficiënter omgaan met de middelen. Maar eigenlijk, door de bestuurs
aanstelling, hebben we op het terrein van het personeel eigenlijk al één organisatie." 

Tegen deze achtergrond is sprake van een redelijke horizontale bindingsintensiteit. Iets 
genuanceerder ligt het op het vlak van de verticale binding met het landelijk respectievelijk 
sectorale netwerk. Met het landelijk netwerk bestaat namelijk nauwelijks enige binding. 

"Er wordt niet echt wekelijks met zo'n organisatie gebeld. Meestal is het immers wel zelf op te lossen, zeker 
in overleg met de betrokkene. Dat lossen we dan met elkaar wel op." 
"Er is niet zozeer van ons uit contact gezocht met belangenorganisaties. De bestuurscommissie heeft wel 
naar aanleiding van de RDDF-zaak contact gehad met de VNG. Er zijn toen meerdere informatiebronnen 
tegelijkertijd aangeboord: VNG, het ministerie enzovoorts." 

Iets meer contact is er met het sectorale netwerk van vakbonden, besturen- en instellingsorga

nisaties: 

"We hebben het afgelopen jaar wel contact gezocht met VVO, NGL en ABOP. Het betrof uitleg en interpre
tatie van de CAO, met name op het punt van de RDDF-plaatsing." 
"Eén van de scholen van het bestuur gaat fuseren met een andere school. (...) Over een week of twee houden 
we over die fusie ook decentraal georganiseerd overleg en daar is ook de gemeenschappelijke medezeggen
schapsraad bij uitgenodigd." 
"Ik denk dat dat de komende twee jaar, die richting, steeds duidelijker gaat worden. Die omslag is ook wel 
gedeeltelijk afgedwongen door de bonden, want die willen pas akkoord gaan met een bepaalde afvloeiings-
systematiek en -plannen als daar een bepaald beleidsplan onder ligt. Je kunt niet zeggen, als bestuur, dat je 
bepaalde groepen personeel gaat beschermen, als je niet motiveert waarom je juist die groepen gaat 
beschermen." 

Het contact met het sectorale netwerk komt voornamelijk tot stand door het voeren van 
decentraal georganiseerd overleg en is qua intensiteit redelijk te noemen. 

Uitvoering instellingsniveau: beleid 
De uitvoering van het beleid op instellingsniveau verloopt voor wat betreft de aanwezige 
capaciteit niet geheel vlekkeloos. Men ondervindt vooral hinder van een gebrek aan financiële 
middelen: 

"De lumpsum heeft ons wat dit betreft ook een financiële dreun gegeven. We merken nu dat we een vrij oud 
team hebben en krijgen daarvoor nu de rekening gepresenteerd. Die lumpsum pakt voor ons uit als een 
verkapte bezuiniging." 
"Er is ook wel sprake van een opeenstapeling van problemen. Het leerlingenaantal loopt terug. Daarin speelt 
ook de fusie nog steeds mee. Het financieel probleem dat we nu hebben, was echt niet voorzien. Dat vergt 
heel veel aandacht." 
"Over beleidsruimte heb ik nog steeds dezelfde mening als in het najaar. De situatie is nog steeds hetzelfde: 
als je een school bent die terugloopt in leerlingenaantal worden je financiën beperkt. Dat betekent ook dat de 
ruimte die je zou kunnen creëren voor een stukje eigen beleid, steeds minder wordt. Want er moet wel geld 
zijn voor eigen beleid." 

De organisatorische capaciteit heeft bovendien grenzen. De staf en de directie identificeren 
bijvoorbeeld drie spoedig te ontwikkelen beleidsterreinen. Maar het personeel plaatst daar de 
nodige kanttekeningen bij: 

"Daar is ook wel een plan voor, waarin de nadruk ligt op: 1) uitvoering van functionerings- en beoordelings
gesprekken, 2) beleid in het kader van mensen die in een andere functie geplaatst worden, 3) seniorenbeleid 
en beleid voor begeleiding van nieuwe docenten. De ruimte die we nu hebben moet eerst worden benut." 
"Er zijn inderdaad drie trajecten. Maar dat is al een aantal jaren geleden opgestart, zo van: we moeten nu 
gaan beginnen met functionerings- en beoordelingsgesprekken. Er zijn dus nu nog steeds geen functione
ringsgesprekken. Dit kan dus wel een 'speerpunt' zijn, maar ze gaan daar dus nog steeds mee beginnen. 
Datzelfde geldt voor 'mobiliteit'. Dat kun je beter noemen: achter de problemen aanhollen en het vervolgens 
ergens anders in de organisatie dumpen, in plaats van een 'speerpunt'." 
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"We wijzen de directie er wel voortdurend op, dat er beleid gemaakt moet worden, want dat was toch de 
bedoeling. Maar dan zuchten ze: oja ..." 

Al met al wordt de capaciteit van het Mercatorcollege om het beleid uit te voeren als matig 
ervaren. 
Over de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden is men meer dan voldoende geïnformeerd. 
Hooguit geeft men aan dat de informatie en de CAO te weinig heldere instructies bevatten en 
te vaak aanleiding geven voor discussie en interpretatievraagstukken. De informatie is van een 
redelijk niveau. 
De doeleinden van personeel en schoolleiding lopen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en 
personeelsbeleid redelijk parallel. Alle geïnterviewden wensen de beleidsontwikkeling te 
intensiveren. Het personeel zou het tempo waarin dit gebeurt wat hoger willen hebben. De 
directie en de staf geven aan dat hiertoe op dit moment onvoldoende financiële en organisato
rische middelen aanwezig zijn. 

Uitvoering op instellingsniveau: organisatie 
Van besturen- en vakorganisaties, alsook van organen als het Participatie- en Vervangings
fonds ervaart men geen vergaande invloed op het functioneren van de organisatie. Dat is wel 
het geval ten aanzien van interveniërende beleidsmaatregelen als de lumpsum en de invoering 
van de verplichte bestuursaanstelling. Hierdoor komt de (concurrentie-)verhouding van de 
school ten opzichte van andere scholen in een ander daglicht te staan. Te verwachten valt dat 
hierdoor op termijn in ieder geval de directiestructuur wijzigingen ondergaat. 

Tabel 8.5: Externe factoren bij het Mercatorcollege 
Factor Beschrijving 

Interveniërend beleid De lumpsum heeft vrij negatieve gevolgen; er komt minder geld binnen en 
de kosten van een redelijk vergrijsd team worden zichtbaar. 

- De verplichte bestuursaanstelling leidt ertoe dat iedereen nu in dienst is van 
één schoolbestuur en daarvan ook de gevolgen ondergaat, bijvoorbeeld als 
het gaat om ontslag en tewerkstelling. Deze ingreep voltrekt zich niet geheel 
pijnloos. 

- Er wordt een toename van de eigen verantwoordelijkheid en de daarmee 
samenhangende risico's geconstateerd. 

Interveniërende actoren Men ervaart geen toenemende druk. 

Marktfactoren Het leerlingenaantal loopt terug, hoewel de ergste daling nu voorbij lijkt te zijn. 

Concurrentie De school is in een concurrentiestrijd verwikkeld met een tweede school die 
onder hetzelfde bestuur valt, vooral ten aanzien van de vwo/havo-afdeling. Via 
vier lijnen probeert men het tij ten gunste te keren: er wordt onderzoek gedaan 
naar het imago van de eigen school, er wordt gedacht aan samenwerking/uitruil 
met die andere school, men probeert de eigen vwo/havo-afdeling meer en duide
lijker te profileren en er wordt wellicht een bovenschoolse directie met deze 
school gevormd. 

In tabel 8.5 zijn deze relevante externe factoren rondom het Mercatorcollege in beeld ge
bracht. 

In termen van organisatiestructuur is het Mercatorcollege te kenschetsen als een professionele 
bureaucratie, met interne kenmerken van een divisie-structuur, mede door het relatief zware 
accent op middenmanagement: drie gescheiden locaties met elk een middenmanagement, 
ondersteunende dienst en onderwijsspecialisaties. De verbondenheid tussen de locaties wordt 
met name ingegeven door de leerlingenstromen. 
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Leidinggevende en coördinerende taken en bevoegdheden zijn diep in de organisatie neerge
legd, onder meer bij afdelingsleiders en jaarlaagcoördinatoren. De geïnterviewden signaleren 
dat dit veelvuldig aanleiding geeft tot afstemmingsproblemen, omdat onduidelijk is hoe de 
verantwoordelijkheden over en tussen de niveaus zijn verdeeld. Aan de top van de organisatie 
toont deze keuze zich in een smalle centrale directie en ondersteunende staf. Daar concentre
ren de beleidsontwikkelende taken zich bij enkele personen. 
Binnen de organisatiestructuur is sprake van een centraliserende tendens. De invoering van de 
bestuursaanstelling heeft ertoe geleid, dat er op bovenschools niveau een beleidsniveau is 
bijgekomen. Het bestuur is echter nog niet op die bijkomende taken berekend. In het najaar 
van 1996 is men dan ook van plan op bovenschools niveau een directieraad op te richten, 
bestaande uit de drie (centrale) directies van de drie scholen. Deze raad kan dan het bestuur 
met adviezen ter zijde staan. 
Een halfjaar later is de idee van de directieraad van tafel. Op dat moment wordt gesproken 
over de vormgeving van een bovenschoolse centrale directie voor het Mercatorcollege en de 
andere grote school die onder het schoolbestuur valt. De derde - kleinere - school blijft er 
vooralsnog buiten, maar zal wel in de vorm van een directieraad kunnen aanschuiven bij de 
besluit- en beleidsvorming. Fusie tussen het Mercatorcollege en de betreffende school is niet 
aan de orde. 
De geïnterviewden constateren daarnaast dat de organisatiestructuur formaliseert en dat er 
sprake is van enige mate van specialisatie: er komen nieuwe taken en functies bij. 

Volgens de geïnterviewden is geen sprake van een eenduidige organisatiecultuur op het 
Mercatorcollege. Elk van de drie locaties kenmerkt zich door een eigen, specifieke sfeer. Het 
ontbreken van meer culturele integratie tussen de locaties wordt ervaren als een nadeel als het 
aankomt op het her- en overplaatsen van personeel. Het personeel ziet de overplaatsing eerder 
als gaan werken op een andere school dan als gaan werken in een andere tak van dezelfde 
organisatie. Men hoopt wel dat juist ook door de personeelsstromen over en weer de integratie 
wat toeneemt. Tegelijkertijd onderneemt echter ook de leiding van de vwo/avo-locatie po
gingen om 'het eigene' van deze locatie meer te profileren. 
Van de twee grote locaties wordt de cultuur op de ene locatie door de geïnterviewden bestem
peld als tamelijk gesloten en op de andere als iets opener. Gemiddeld is voor het Mercatorcol
lege volgens hen geen sprake van een extreem gesloten dan wel open cultuur. De cultuur op 
alle locaties neigt volgens de geïnterviewden wel naar taakgerichtheid, in tegenstelling tot 
persoonsgerichtheid. 
Een verandering in de organisatiecultuur is volgens de geïnterviewden, dat men tegenwoordig 
redelijk normaal over organisatorische veranderingen met het team kan communiceren. 
Enkele jaren terug was dat veel moeilijker. Door de bestuursaanstelling ontstaan bovendien 
contacten tussen personeel van de verschillende locaties en scholen. Het relatief gesloten 
karakter van de cultuur op één van de twee grote locaties vermindert daardoor enigszins. 
In algemene zin verandert de cultuur in de richting van meer taakgerichtheid en openheid. 
Volgens de geïnterviewden komt dit door de schaalvergroting die de school de laatste jaren 
heeft doorgemaakt. Verwacht wordt dat de organisatiecultuur de komende tijd nog verder zal 
veranderen. 
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Het functioneren van de schoolorganisatie kan aan de hand van vier indicatoren in beeld 
worden gebracht: de mate van orngevingsgerichtheid, de binding aan de organisatie, de 
coördinatie en de doelgerichtheid. 

Tabel 8.6: Functioneren van het Mercatorcollege 
Indicator Beschrijving 
Antwoord Er doen zich drie ontwikkelingen voor: 1) toename van het aantal allochtone 

leerlingen, 2) een terugloop van het leerlingenaantal en 3) de consequenties van 
veranderingen in het landelijk onderwijsbeleid. 
1) Hierop heeft men getracht een antwoord te vinden in het lesgeven in 'les-

huizen'. De achterliggende filosofie is verwoord in het beleidsplan 2000 en 
is destijd gepaard gegaan met herschikkingen in de organisatiestructuur. 

2) De terugloop van het leerlingenaantal lijkt zich te stabiliseren. Men tracht de 
oorzaken van de teruggang te achterhalen via o.a. een imago-onderzoek en 
men probeert het tij te keren via 'profilering' van de eigen afdelingen. 

3) V.w.b. het onderwijskundige beleid speelt men snel in op nieuwe ontwikke
lingen. Men voert de vernieuwingen in via o.a. projecten en experimenten. 

Binding Na de fusie in 1992 is de binding tussen het personeel op de drie locaties gering. 
Om dit te vergroten wordt een andere verantwoordelijkheidsverdeling afgespro
ken en wordt taakdifferentiatie ingevoerd. In het schooljaar 1996-1997 is de 
binding met de eigen locatie nog steeds groter dan die met de gehele schoolorga
nisatie. Geconstateerd wordt wel dat de betrokkenheid bij organisatorische 
besluitvorming enigszins toeneemt, onder meer i.v.m. RDDF-plaatsingen. 

Coördinatie In de coördinatie behoort conform de organisatiestructuur de locatieleiding een 
sleutelrol te vervullen, als verbindingselement tussen de werkvloer en het centra
le management. Er zijn aanwijzigingen dat de locatieleiding moeite heeft die rol 
waar te maken. 
De bestaande coördinatie tussen de organisatie-onderdelen komt tevens onder 
druk te staan door de leerlingenterugloop en door het ontstaan van het boven
schools beleid ten gevolge van de bestuursaanstelling. 
Getracht wordt inmiddels de coördinatie te versterken, o.a. door middel van het 
voeren van periodieke gesprekken met de locatieleiders aangaande personeelsza
ken. Men verwacht dat de coördinatie de komende tijd verder zal veranderen. 

Doelgerichtheid Afgaande op het beleidsplan 2000 is de doelgerichtheid tamelijk groot. Het plan 
leeft echter niet in de organisatie; volgens sommigen wordt er in het geheel geen 
beleid gevoerd. 
Incidentele zaken doorkruisen de doelstellingen van dit plan, zoals de leerlingen
terugloop en de RDDF-plaatsingen. Inmiddels zijn de doelstellingen door het 
ontstaan van het bovenschools niveau ook deels achterhaald. Bijstelling van de 
geformuleerde doelen vindt niet plaats. 

Voor het Mercatorcollege worden deze indicatoren beschreven in tabel 8.6. Opvallend is dat 
deze organisatie wordt gekenmerkt door een relatief hoge mate van omgevingsgerichtheid, 
gecombineerd met een relatief lage mate van doelgerichtheid, geringe binding en moeizaam 
verlopende coördinatie. Er zijn tekenen die erop wijzen dat men tracht de coördinatie te 
versterken. 

In tabel 8.7 zijn de onafhankelijke variabelen zoals hierboven beschreven samengevat. 

8.3.3 Afhankelijke variabelen op het Mercatorcollege 

Enkele jaren terug is door de leiding van het college een streefbeeld opgesteld van de school
organisatie en het beleid in het jaar 2000. Het streefbeeld omvat onder meer diverse passages 
over het te ontwikkelen personeelsbeleid. Daarbij worden verbanden gelegd tussen omge
vingsveranderingen, organisatorische complexiteit, opvattingen en verwachtingen omtrent het 
leraarsberoep en het te voeren personeelsbeleid. 
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Tabel 8.7: Samenvatting onafhankelijke variabelen Mercatorcollege 
Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

Speelt geen rol van betekenis 

Omvattendheid verklaringsfactoren 
en beeld van actoren en context be
perkt 

Hoofdlijnen theorie worden 
herkend; steun voor beleid en theo
rie ambigu 

laag 

redelijk 

Uitvoering 
landelijk niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Speelt geen rol van betekenis 

-

Uitvoering 
sectoraal niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Capaciteit: (lichte) kritiek op tegen
strijdig handelen vakbonden. Overi
ge factoren spelen geen rol van be
tekenis 

matig 

Netwerk 
instelingsniveau 

Horizontale bindings
intensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

Verticale bindingsin
tensiteit 

Partijen gebonden aan elkaar i.v.m. 
overkoepelend doel, afhankelijk-
heidsbewustzijn en centralisatie be
sluitvorming 

Niet aangetroffen 

Geen bewuste strategieën aangetrof
fen 

Nauwelijks binding met landelijke 
netwerk; enige binding met sectora
le netwerk d.m.v. DGO en RDDF-
plaatsing 

redelijk 

landelijk: matig 
sectoraal: rede
lijk 

Uitvoering instellings
niveau: beleid 

Uitvoering instellings
niveau: organisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functioneren 

Beperkte financiële en organisatori
sche capaciteit. Inhoudelijke capaci
teit voldoende. 

Informatie voldoende bekend. Bevat 
soms te weinig instructies. 

Betrokkenen streven dezelfde doel
einden na; enkel tempoverschil 

Speelt geen rol van betekenis 

Interveniërend beleid beïnvloedt 
concurrentieverhoudingen en struc
tuur 

Meerpitter, groot, brede scholen
gemeenschap 

Divisiestructuur, centralisatie 

Gemiddelde openheid/geslotenheid, 
taakgerichtheid 

Zwaar accent op omgevingsaanpas
sing; andere aspecten lopen hiermee 
niet in de pas 

matig 

redelijk 

hoog 

laag 
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Tabel 8.8: Personeelsbeleid op het Mercatorcollege 
Categorie Instrument Beschrijving ontwikkelingen 

Personeels
behoefte 

Functievorming Via beperking van directieformatie wordt ruimte geschapen voor taak-
differentiatie en middenmanagement. Gezocht wordt naar een wijze 
waarop de fricties in het functiegebouw kunnen worden opgelost. Die 
fricties spelen m.n. omtrent de OP-ers op schaal 1 O-niveau die 
managementtaken krijgen toebedeeld (middenmanagement). Voorals
nog wordt dit opgelost door middel van toelagen op het salaris. 

Personeels
behoefte 

Personeelsplanning Door de CAO is men gedwongen 12-functionarissen les te laten geven 
in de 1 O-formatie. 

Personeels
voorziening 

Werving en selectie Er sprake is van leerlingenterugloop, herschikking en bezuiniging. Op 
ad hoe-basis wordt getracht oplossingen te vinden, met name d.m.v. 
herplaatsing, mobiliteit en RDDF-plaatsingen. Werving en selectie zijn 
alleen in die betekenis aan de orde. 

Personeels
voorziening 

Introductie Er is een beleid t.a.v. beginnende leerkrachten, bestaande uit begelei
ding en beoordeling. Beginners worden niet ingezet voor mentoraatsta-
ken. 

Personeels
beheer 

Arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsomstandig
heden 

Er wordt geëxperimenteerd met taakbeleid; de experimentele status 
houdt in dat er niet gecompenseerd wordt bij overschotten of tekorten. 

Personeels
beheer 

Functiewaardering Men hanteert indien nodig de reguliere functiewaarderingssystematiek. 

Personeels
beheer 

Personeelsbeoordeling Er worden op vrijwillige basis functioneringsgesprekken afgenomen. 
Beoordelingsgesprekken zijn er niet. 

Personeels
beheer 

Opleiding Invulling van het scholingsbeleid vindt op ad hoe-basis plaats. Er is 
geen scholingsplan 

Personeels
beheer 

Loopbaanontwikke
ling 

Er is geen beleid t.a.v. loopbaanontwikkeling. 

Overleg en 
medezeg
genschap 

• Medezeggenschap vormt geen centraal element in de schoolorganisa
tie. Er worden geen pogingen vanuit personeel of directie ondernomen 
dit te veranderen. 

De realisatie van het streefbeeld komt echter niet goed uit de verf, zoals uit de informatie uit 
tabel 8.8 valt af te leiden en zoals door de geïnterviewden desgevraagd wordt erkend. Als 
hoofdoorzaak wordt door betrokkenen gewezen op het feit dat het lid van de centrale directie 
dat dit thema in z'n portefeuille heeft, al enige tijd ziek is. De taakverdeling in de centrale 
directie is bovendien niet altijd even optimaal geweest: personeelsbeleid vormde een bijko
mend thema in een portefeuille die al met vele, interessanter onderwerpen was gevuld. 
Het personeel ervaart het ontbreken van duidelijke beleidslijnen op het terrein van rechtsposi
tie en arbeidsvoorwaarden als een gemis. Gesignaleerd wordt dat stelselmatig ad hoe-oplos
singen getroffen moeten worden, hetgeen keer op keer tot onrust en teleurstelling leidt. Zeker 
als het RDDF-plaatsingen en overplaatsingen van collega's betreft, is het personeel van 
mening dat duidelijker beleidslijnen nodig zijn. 

Op stafniveau wordt overigens wel getracht het streefbeeld op het vlak van personeelsbeleid 
weer wat naar voren te halen. Er is in ieder geval een start gemaakt met het inventariseren van 
reeds bestaande afspraken en regelingen. Daarnaast worden nu eens per kwartaal gesprekken 
gevoerd tussen de centrale directie en de locatieleiders over personele zaken. Desondanks gaat 
de meeste aandacht en energie uit naar het oplossen van de werkgelegenheidsproblematiek. 
Beleidsontwikkeling staat nog steeds op het tweede plan. 
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Het personeelsbeleid op het Mercatorcollege zoals dat feitelijk wordt gevoerd, draagt kortom 
met name een tactisch-operationeel karakter. Strategische elementen komen in de feitelijke 
uitvoering niet naar voren. 

Slechts één van de twee doelen van het beleid zoals bepaald wordt teruggevonden op het 
instellingsniveau van het Mercatorcollege. Het betreft het doel kwaliteitsverhoging. Het doel 
wordt bij deze school geplaatst in het kader van de ontwikkeling van personeelsbeleid: 

"Benutten van die ruimte is nodig. Docenten weten nu al wat ze over een paar jaar gaan verdienen. Of ze nu 
hard werken of wat mmder hard, die periodiek komt toch wel per 1 augustus. Dat geeft soms fricties binnen 
de teams. Op mensen die heel veel kunnen en heel veel doen, werkt dat soms wat demotiverend, omdat 
iedereen er per 1 augustus toch weer hetzelfde bij krijgt. Benutten van die ruimte is nodig, voor die docenten, 
maar ook voor de organisatie." 

De andere twee doeleinden van het beleid worden op de school niet aangetroffen in relatie tot 
de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden. 

Vier van de drie indicatoren van de middelen van het beleid worden wel gesignaleerd op dit 
instellingsniveau. Om te beginnen wordt de indicator beter functionerende schoolorganisaties 
op deze school geplaatst in het verlengde van het ontwikkelen van het personeelsbeleid: 

"De lumpsum en de komst van de CAO heeft die situatie nu flink op z'n kop gezet. Als school ben je nu 
verantwoordelijk voor je eigen reilen en zeilen. Dat heeft met je manier van leidinggeven te maken. Het heeft 
vervolgens ook te maken met hoe je als school omgaat met je omgeving: veranderingen in je omgeving, daar zul 
je op moeten anticiperen. Dat betekent dat je je personeel in hoge mate moet betrekken bij je school en niet 
alleen maar moet zien als lesboer. Zij zijn mede verantwoordelijk voor wat jij als school bent. Het zijn de 
ambassadeurs van je school. 
De betrokkenheid wordt groter. Zo'n operatie als RDDF-plaatsing en herschikking laat mensen er ook meer bij 
betrokken zijn. Het moet ook, want het kan je eigen positie aantasten. En dat is toch wel iets dat in het onderwijs 
telt. Op het moment dat het jou raakt is het belangrijk." 
"Het is een proces, een omslag die je moet maken. Dat proces is onomkeerbaar. Het personeelsbeleid moet wel 
in je organisatie gaan leven. Je kunt wel beleid op papier hebben, maar er moet ook iets mee gebeuren. De 
lumpsum is heel bepalend, zeker in een daalsituatie waarin je eigenlijk alleen maar met crisismanagement bezig 
bent. Personeelsbeleid is dan eigenlijk niets meer dan exit-begeleiding. Daar ligt nu de hoofdtaak van het 
personeelsbeleid op dit moment." 

Ten tweede de autonomievergroting. De geïnterviewden zijn van mening dat de beleidsruimte 
is toegenomen met de komst van de CAO en het verdwijnen van het RPBO. De ruimte wordt 
echter tegelijkertijd ingeperkt door een terugloop in het leerlingenaantal, door financiële 
problemen, door de eigen wachtgeldersregeling en door de kaders die op bestuursniveau 
omtrent het personeelsbeleid worden afgesproken. Tevens wordt mede in samenhang hiermee 
geconstateerd dat de wél aanwezige beleidsruimte niet volledig wordt benut. Aangegeven 
wordt dat de benutting niet optimaal is, omdat er zoveel andere zaken zijn die om de aandacht 
vragen, zoals de invoering van de tweede fase. 
Ten derde de ontwikkeling van een eigen personeelsbeleid. Zoals hiervoor uiteengezet ken
merkt het personeelsbeleid van deze school zich door een grote hoeveelheid tactisch-operatio-
nele elementen. Van beleidsontwikkeling zoals bedoeld in de officiële beleidstheorie is nog 
geen sprake. Een beleidsdocument dat daartoe door de directie reeds enkele jaren terug is 
opgesteld, raakt meer en meer in de vergetelheid. 

Het streefbeeld met de daarbij behorende plann ing die men voor de ontwikkeling van het 
personeelsbeleid heeft opgesteld, wordt in ieder geval niet voor het gewenste tijdstip gereali
seerd. 
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Op basis van de voorgaande afhankelijke variabelen kan - mede in vergelijking tot de navol
gende gevallen - worden gesteld dat de mate van congruentie van het beleid bij het Mercator-
college laag is. 

Tabel 8.9: Samenvatting afhankelijke variabelen Mercatorcollege 
Variabelen Indicatoren Resultaat Aanduiding 

Personeelsbeleid Onderdelen personeels
beleid 

Zie tabel 8.8 -

Strategisch versus tac
tisch operationeel 

» tactisch-operati-
oneel 

Doelen Kwaliteitsverhoging Is deels impliciete doelstelling ont
wikkeling personeelsbeleid 

matig 

Financiële 
beheersbaarheid 

Niet aan de orde -

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

niet aan de orde -

Middelen Verbeterd functioneren Wordt door betrokkenen geplaatst 
in verlengde van ontwikkelen 
personeelsbeleid 

redelijk 

Autonomievergroting Beperkte toename van beleidsruimte 
ervaren; benutting belemmerd 

laag 

Besturen op afstand Niet aan de orde -
Eigen personeelsbeleid Ontwikkeling komt niet van de 

grond 
laag 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Feitelijk ontwikkeling loopt uit de 
pas met streefbeeld 

laag 

Congruentie Overeenkomst doorwer
king en beleid zoals be
paald 

- laag 

In tabel 8.9 zijn de afhankelijke variabelen van het Mercatorcollege samengevat. 

8.3.4 Samenvatting 
Op deze grote brede scholengemeenschap van een meerpitsbestuur komen twee onafhankelij
ke variabelen van de beleidstheorie naar voren. De bruikbaarheid van de theorie is laag, 
doordat deze enkele factoren niet meeneemt, zoals het gebrek aan financiële middelen, de 
gebondenheid aan beleidsontwikkeling op bestuursniveau en de eigen-wachtgeldersregeling. 
De legitimiteit van het beleid is van een redelijk niveau, omdat de betrokkenen het beleid en 
de theorie wel expliciet steunen, maar niet inzien hoe zij het op de school gegeven de omstan
digheden tot uitvoering moeten brengen. De variabelen die behoren tot de groep netwerk op 
instellingsniveau zijn niet expressief te noemen. Er is sprake van een redelijke mate van 
horizontale bindingsintensiteit, evenals de verticale binding met het sectorale netwerk. De 
binding met het landelijke netwerk is daarentegen slechts matig te noemen. Voor wat betreft 
de uitvoeringsorganisatie vallen voor wat betreft de aspecten die samenhangen met de imple
mentatie van het beleid, vooral op de variabelen organisatorische en financiële capaciteit op 
instellingsniveau. Op deze twee aspecten beschikt het Mercatorcollege over onvoldoende 
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armslag om het beleid enigszins afdoende te kunnen laten doorwerken in de organisatie. Hier 
komt bij dat de school mede door de hoge omgevingsgerichtheid sterk wordt beïnvloed door 
interveniërend beleid. 

Aan de zijde van de afhankelijke variabelen blijkt het volgende. Het personeelsbeleid ken
merkt zich in de praktijk door een oververtegenwoordiging van tactisch-operationele elemen
ten. Strategische lijnen en een afstemming op lange termijn strategieën van de schoolorganisa
tie blijven achterwege. Er is geen zicht op beleidsontwikkeling in de zin van het beleid zoals 
bepaald. 
Kwaliteitsverhoging als doel van het beleid zoals bepaald wordt nog wel in relatie gebracht 
met het ontwikkelen van personeelsbeleid. De andere doelstellingen zijn echter naar de 
achtergrond verdwenen. Van de middelen zoals bepaald komt het verbeterd functioneren van 
de schoolorganisatie enigszins terug in relatie tot de doorwerking van het beleid. Autonomie-
vergroting wordt nauwelijks waargenomen; de ontwikkeling van eigen personeelsbeleid komt 
niet tot stand. De planning is zwak; ooit is een streefbeeld van het te ontwikkelen personeels
beleid uitgezet, maar dit wordt niet gerealiseerd. 
De congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals dit doorwerkt kan slechts 
matig worden genoemd. 

8.4 De Columbus scholengemeenschap 

8.4.1 Beknopte beschrijving van de Columbus scholengemeenschap 
De Columbus scholengemeenschap is een school voor avo en vwo met ruim 1300 leerlingen. 
De school valt samen met nog zestien andere scholen voor voortgezet onderwijs onder één 
schoolbestuur. Het bestuur treedt beleidsbepalend op en wordt hierbij ondersteund door een 
bestuursbureau. Het bestuursbureau adviseert indien nodig de schooldirecteuren. Besluitvor
ming in het schoolbestuur vindt plaats na raadpleging van het college van directeuren, waarin 
de zeventien directeuren zitting hebben. Indien nodig worden ter voorbereiding van de besluit
vorming commissies in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van het bestuur, 
het bestuursbureau en het college van directeuren. 
De directie bestaat uit één rector en vijf conrectoren. De rector is verantwoordelijk voor de 
algemene gang van zaken en behartigt de belangen van de school in het college van directeu
ren, het bestuursbureau en het bestuur. De conrectoren hebben onderling een takenverdeling 
afgesproken. Twee zijn verantwoordelijk voor de avo- respectievelijk vwo-afdeling; één houdt 
zich bezig met de organisatie van het onderwijs; twee zijn gericht op de onderbouw en hebben 
daarnaast enkele bijkomende taken. 
Vervolgens is er een middenmanagement van coördinatoren. De coördinatoren helpen de 
conrectoren bij het uitoefenen van hun taken. Daarnaast zijn er decanen en leerlingbegeleiders 
ter ondersteuning van het onderwijsproces. 
Afstemming in de school vindt met name plaats via vergadering en overleg. Indien nodig 
worden met betrekking tot bepaalde besluiten werkgroepen/commissies in het leven geroepen 
die besluiten voorbereiden. Soms worden hierbij ook ouders en leerlingen betrokken. 
Op termijn wil men de directieomvang van de Columbus scholengemeenschap - en van de 
andere scholen waar mogelijk - reduceren tot circa drie formatieplaatsen. Het middenmanage-
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ment zal tegelijkertijd iets worden uitgebreid. Het bestuursbureau neemt meer controlerende 
en managementtaken op zich. Het is niet de bedoeling een centrale directie voor alle scholen 
in het leven te roepen. 

8.4.2 Onafliankelijke variabelen op de Columbus scholengemeenschap 

Beleidstheorie 
De geïnterviewden geven aan dat ten aanzien van de beleidsruimte en de ontwikkeling van 
personeelsbeleid meer factoren een rol spelen dan in de beleidstheorie zijn aangegeven: 

"Ik heb nog geen toename van beleidsruimte ervaren. We maken deel uit van een stichting waar zeventien 
scholen onder vallen. Op het vlak van personeel wordt de beleidsruimte alleen maar kleiner. We hebben nu 
een krimpende situatie, d.w.z. we hebben binnen de stichting te veel personeel. Waar blijft dan de beleids
ruimte? We moeten zorgen dat we het hoofd boven water houden." 
"Misschien dat we meer beleidsmatig denken dan op andere scholen. Het is ook een zaak van de schoolleider 
in kwestie: of die het wil of niet. De schoolleider die geen verstand heeft van personeel gaat zich bemoeien 
met het dak of de financiën van de school, want dat is wel uit te vinden, dat kan iedereen." 

De beleidsruimte op de school is afgenomen mede doordat het leerlingenaantal op bestuursni
veau terugloopt. Aangegeven wordt tevens dat beleidsontwikkeling ook samenhangt met 
persoonlijke kenmerken en vaardigheden van de schoolleider in kwestie. De omvattenheid van 
verklaringsfactoren en het beeld van actoren en context en daarmee de bruikbaarheid van de 
beleidstheorie is zo gesteld laag te noemen. 
De legitimiteit van het beleid is bij de Columbus scholengemeenschap hoog. De theorie wordt 
duidelijk herkend en in positieve zin onderschreven: 

"Het credo van het ministerie is: we willen de zaken decentraliseren naar de scholen, die gaan we beleids
ruimte geven. Maar in de praktijk krijgen de scholen die ruimte dus niet, behalve als je een bestuurtje hebt 
met één school." 
"Er is wel wat veranderd. Namelijk, vanuit het oude declaratiestelsel waren wij zeer goed bekend met de 
regeltjes. We kenden die zeker net zo goed als de ambtenaren in Zoetermeer. Nu is er een CAO en daarin 
staan aan de ene kant nog redelijk veel dingen in vanuit het RPBO. Maar aan de andere kant is er ook nog 
heel veel niet geregeld. Dat betekent dat we per saldo het niet geregelde stuk in beleid gaan omzetten. Dat is 
ook de beleidsruimte." 
"En dat arbeidsvoorwaarden op zich steeds decentraler worden geregeld, daar ben ik ook wel voor." 
"Op het bureau ziet men deze ontwikkeling over het algemeen als positief. Er zijn wel medewerkers die het 
er soms wat moeilijk mee hebben, maar het gros heeft er wel zin in." 

Uitvoering landelijk en sectoraal niveau 
Uit de interviews blijkt dat men op de Columbus scholengemeenschap redelijk goed op de 
hoogte is van het invoeringsplan en -traject voor de lumpsum zoals dat op landelijk niveau is 
ontwikkeld. In relatie tot de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming vervult dit 
gegeven in dit geval geen directe functie. Voor het overige worden geen factoren op instel
lingsniveau aangetroffen die te maken hebben met de doorwerking van het beleid en een 
relatie hebben met de uitvoering van dit beleid op landelijk niveau. 
Daarentegen wordt door de geïnterviewden wel gewezen op een variabele die gelegen is op 
sectoraal niveau en die de doorwerking van het beleid betreft: 

"Ik krijg wel eens de indruk dat de beleidsruimte die het ministerie wil geven, door de vakbonden wordt 
ingeperkt en veralgemeniseerd. Dat is vanuit hun standpunt wel weer logisch, omdat ze voor al hun leden 
hetzelfde willen bereiken. Maar dat wrikt soms wel, vind ik." 
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Het streven naar uniforme arbeidsvoorwaarden als doelstelling van de vakbonden perkt 
volgens de betrokkenen de beleidsruimte van de scholen in. 

Netwerk op instellingsniveau 
Het netwerk op en rondom de Columbus scholengemeenschap bestaat uit de scholen die onder 
het stichtingsbestuur vallen, het bestuursbureau, de medezeggenschapsraden en de gemeen
schappelijke medezeggenschapsraad. De horizontale bindingsintensiteit in dit netwerk is 
hoog, mede ten gevolge van een sterke binding aan een overkoepelend doel, van een hoge 
mate van afhankelijkheidsbewustzijn en centralisatie in de besluitvorming. Het overkoepelen
de doel is onder meer waarneembaar in het gezamenlijk optreden op het vlak van de werving 
van leerlingen en het opvangen van de leerlingenterugloop: 

"Het leerlingenaantal loopt iets terug. Er zijn gewoon minder leerlingen. Dat wisten we zes jaar geleden al. 
Je ziet nu dat we over eenjaar of twee weer gaan stijgen. De leerlingen worden niet door een concurrent 
weggekaapt. We hebben namelijk afspraken met de zusterschool, die in hetzelfde wervingsgebied zit. Het 
totaal daalt, beide scholen dalen en vice versa bij stijging." 
"Met de centrales praten we nu over een sociaal statuut en over het mobiliteitsbeleid. Intern, ook met de 
medewerkers dus, praten we over wat de consequenties zijn van de verplichte bestuursaanstelling en over de 
wijze waarop we daar mee omgaan. We zijn bezig om een echt meerjarenformatiebeleid te ontwikkelen, niet 
in de zin van enkel leerlingprognoses, maar ook in de zin van personeelsbeleid." 

Over de afhankelijkheid binnen het netwerk wordt het volgende opgemerkt: 

"Binnen de Stichting hebben we plus- en minscholen. Iedereen die in dienst is bij de Stichting blijft ook in 
dienst. De plusscholen zullen het personeel dat op de minscholen te veel is, moeten opvangen. Dat betekent 
gedwongen overplaatsingen. (...) Maar voor de plaatsing van mensen op de scholen is er dus die plaatsings
commissie en daar ben je dus als individuele school van afhankelijk." 
"De contacten tussen scholen worden ook wel formeler. Dat komt ook omdat de onderlinge afhankelijkheid 
toeneemt. Er moeten bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de wijze waarop personeel beoordeeld 
wordt, zeker als je met personeel wilt gaan schuiven tussen de scholen. (...) Want als de zusterscholen een 
hele andere regeling hebben, dan kun je daar wel eens problemen mee krijgen." 
"Wat we nu meemaken, is dat docenten worden overgeplaatst. Dan kan het niet zo zijn dat de arbeidsvoor
waarden tussen de scholen erg verschillen. Dat ligt daaraan ten grondslag, of je dat nu leuk vindt of niet. Zo 
is het. Ik ben wel iemand die zaken zelf wil regelen, maar ik ben ook reëel genoeg om in te zien dat dat niet 
vol te houden is." 

En over de centralisatie van besluitvorming binnen het netwerk: 

"Vroeger waren we in dat opzicht zelfstandiger. Het wordt nu steeds meer centraal geregeld. Misschien 
krijgen we op termijn een centrale directie, best mogelijk. Maar zelf ben ik daar geen voorstander van. 
Datgene watje op een lager niveau kunt doen, moetje laten doen." 
"De invloed van het bureau neemt wel toe. Dat is de decentralisatieparadox: ten eerste ga je als overheid 
decentraliseren naar de autonome school, maar tegelijkertijd zeg je als overheid ook: ik reken op bestuursni
veau af. Wil je dat goed in de hand houden, dan moet het bestuur een aantal controlerende en uitvoerende 
taken delegeren naar een bureau." 

Tussen het lokale netwerk en het netwerk op landelijk niveau bestaan diverse relaties. Er zijn 
veelvuldig contacten met het ministerie van OC&W en met instellingen als het Participatie
fonds en het project Wisselwerk: 

"We zijn nu als stichting bezig om zelfstandig wat lijnen naar het ministerie te leggen. Met de accountants
dienst worden de contacten wel weer steeds makkelijker. We nodigen soms topambtenaren hier uit om eens 
te komen praten. En dat doen ze ook. Vice versa, als ze aan ons vragen om in een commissie of platform te 
gaan zitten, dan doen we dat ook. Die verhoudingen zijn dus wel aan het veranderen." 
"We hebben net weer een brief van het Participatiefonds gekregen over premiedifferentiatie. Maar daarnaast 
gaan we toch kijken wat we nog zelf kunnen doen. Ga maar na watje met je eigen bestand allemaal kunt 
doen in het kader van vervanging bij ziekte. (...) Vandaar dat we naar de minister een brief geschreven 
hebben met een voorstel tot een eigen wachtgeldregeling. We willen de opslag en val ons verder niet lastig 
met regels en fondsen." 
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"Via detachering de mobiliteit van medewerkers verhogen, is het doel van het landelijk project 'Wisselwerk' 
dat in 1994 werd opgezet. (...) Het contactpunt van de stichting is erin geslaagd in het schooljaar 94/95 
relatief de meeste contracten (negen) af te sluiten. Van augustus tot en met december 1995 zijn er alweer zes 
contracten afgesloten." 

Met het netwerk op sectoraal niveau bestaan ook relaties. Deze verlopen onder meer via het 
DGO: 

"Van de vakbonden merken we niet veel. Het decentraal georganiseerd overleg vindt plaats met de stichting, 
dus de vakbonden komen hier niet. Het overleg met de vakbonden verloopt meestal wel soepel. Op centraal 
niveau is er wel vaker DGO dan vroeger." 
"We hadden het voordeel dat de toenmalige plaatsvervangend directeur in het CAO-overleg zat namens de 
besturenorganisatie. Er zijn ook nog voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Daar zijn we niet heen geweest, 
maar dat is ook niet nodig, want we zijn zo groot." 
"De vakorganisaties gaan zich wel intensiever met de schoolorganisatie bemoeien. Dat gebeurt wel op een 
goede en evenwichtige manier. Maar ja, er is hier ook sprake van een win-win-situatie. We gaan zeker niet 
vechtend over straat. Uiteraard is er wel sprake van een stuk toneel, als er publiek op de tribune zit, maar dat 
hoort er nu eenmaal bij." 

Uitvoering instellingsniveau: beleid 
Met betrekking tot de doorwerking van het beleid wijst men op instellingsniveau vooral als 
relevant aan de beperkte financiële capaciteit: 

"Volgend jaar hebben we op deze school vijf à zes man personeel te veel. Maar stichtingsbreed hebben we 
de afspraak dat er geen RDDF-plaatsing zal plaatsvinden. Iedereen moet dus in dienst blijven. Dat is de 
garantie die we het personeel geven. Dat betekent wel dat we geen personeel kunnen laten afvloeiien en we 
dus voor volgend jaar een tekort zullen hebben. Praat me dus niet over beleidsruimte." 
"Je wordt er meer van bewust dat je met de salariskosten rekening moet houden. Wat je ook gaat doen, 
scholing bijvoorbeeld, je kijkt steeds: wat kost dat, kunnen we dat wel betalen? En je gaat daardoor steeds 
planmatiger te werk. Daartoe word je gedwongen en je doet dat ook. Je moet wel." 
"Alles wordt ook veel meer financieel afgewogen. En als er te weinig middelen zijn moet de schoolleiding 
naar het personeel toe veel strakker optreden. Datzelfde geldt vanuit het bureau richting schoolleiding." 
"De lumpsum is er flink ingeslagen. Ik geloof dat we er als bestuur zo'n vier tot zes miljoen op achteruit zijn 
gegaan." 

Het financieel tekort wordt overigens uitdrukkelijk als tijdelijk gezien. Voor het overige zijn 
er voldoende inhoudelijke en organisatorische capaciteiten bij de Columbus scholengemeen
schap aanwezig. 
Informatie over de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden is volgens de geïnterviewden 
ruimschoots voorhanden. Men heeft ook geen behoefte aan nadere informatie of instructies. 
Ten aanzien van de doelstellingen van betrokkenen worden met betrekking tot de doorwerking 
van het beleid geen divergenties aangetroffen: iedereen is het eens met de geplande beleids
ontwikkeling, met het niveau waarop en de snelheid waarmee dit gebeurt. 

Uitvoering instellingsniveau: organisatie 
De Columbus scholengemeenschap verkeert in een relatief stabiele omgeving. Dit valt af te 
leiden uit het overzicht in tabel 8.10 van relevante externe factoren. 
Duidelijk is dat de invoering van de verplichte bestuursaanstelling en de lumpsum tot veran
deringen in de organisatiestructuur leiden. Voor het overige gelden de externe factoren ten 
opzichte van de schoolorganisatie als tamelijk stabiel. Opvallend aspect in dit kader is overi
gens dat het schoolbestuur in toenemende mate tracht de externe factoren te beïnvloeden door 
zich op landelijk niveau op te stellen als actor en op die wijze de regels (interveniërend beleid) 
in de gewenste richting om te buigen. 
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Tabel 8.10: Externe factoren bij de Columbus scholengemeenschap 
Indicator Beschrijving 

Interveniërend beleid De lumpsum brengt minder middelen binnen dan verwacht. Het leidt bovendien 
tot cijfermatiger, planmatiger manieren van werken in de schoolorganisatie. Het 
gemiddelde personeelslid moet daar aan wennen. De lumpsum bespoedigt daar
naast de vorming van bovenschools beleid. 
De verplichte bestuursaanstelling leidt tot toenemende afhankelijkheid tussen de 
scholen en tot formelere contacten onderling. Tezamen met de lumpsum ontstaat 
de noodzaak van bovenschools beleid en tot overeenkomstige veranderingen in 
de organisatiestructuur. 
Dat de risico's voor scholen in het algemeen toenemen wordt erkend. De be
stuurlijke omvang is hier echter van dien aard dat de risico's hanteerbaar wor
den. Men wil nu van deelname aan fondsen als het PF af. 

Interveniërende actoren Op bestuursniveau vindt vaker DGO met de vakorganisaties plaats dan voor
heen. Het contact is op dat niveau wat intensiever geworden. Het schoolbestuur 
stelt zich tezamen met enkele andere grote schoolbesturen op landelijk niveau op 
als beleidsactor. 
Op schoolniveau ondergaat men enkel via het bestuursniveau de invloed inter
mediaire instellingen als het PF en VF. Het schoolbestuur ondervindt hinder van 
regels die door PF en VF worden uitgevaardigd. Er wordt dan ook actief gezocht 
naar wegen om onder deze fondsen uit te komen. 

Marktfactoren Het leerlingenaantal daalt. Aan de daling komt over eenjaar een einde. Deson
danks houdt men op de school de eigen marktpositie bewust in het oog. De 
public relations worden afgestemd op de wensen van de ouders. De aanmelding 
van nieuwe leerlingen wordt zo met succes in een positieve richting omgebogen. 

Concurrentie De school ondervindt geen concurrentie, omdat over de werving en instroom 
van leerlingen afspraken zijn gemaakt met de zusterschool die in dezelfde omge
ving staat. 
Andere scholen van de stichting ondervinden in bepaalde gevallen wel concur
rentie vanuit andere zuilen. Op bestuursniveau denkt men er over na dergelijke 
scholen extra te ondersteunen met kwaliteitsbudgetten. 

De structuur van de scholen die onder dit bestuur ressorteren, valt als geheel te kenschetsen 
als een divisiestructuur (conglomerate form, holding). De scholen zijn zelfstandig functione
rende eenheden, waarbij de productieprocessen niet onderling verbonden zijn. Een afwijkend 
element ten opzichte van de pure divisiestructuur is de tweeledige besluitvorming via school
bestuur en via het college van directeuren. De Columbus scholengemeenschap zelf draagt de 
kenmerken van een professionele bureaucratie. 
In de organisatiestructuur treedt overigens een centralisatietendens op. De invoering van de 
bestuursaanstelling en de lumpsum zijn daar debet aan. Immers, de noodzaak van boven
schools beleid groeit daardoor. Dit beleid wordt in toenemende mate door het bestuursbureau 
ontwikkeld en uitgevoerd. Als onderwerpen van bovenschools beleid worden aangemerkt: de 
financiën en de arbeidsvoorwaarden van het personeel. 
In het recente verleden lagen de beleidsontwikkeling en -uitvoering op het vlak van perso
neelsbeleid nog bij de scholen. Nu wordt dat expliciet op bestuursniveau gesitueerd. De 
directeuren hebben over het algemeen geen moeite met deze verandering. In het verlengde van 
deze ontwikkeling krijgt het bestuursbureau ook meer beleidsuitvoerende en controlerende 
taken toebedeeld. Van staforgaan transformeert het bureau langzaam maar zeker in een 
element van de lijnorganisatie. Dit gebeurt vanuit het beginsel dat de extra taken van het 
bureau primair ten gunste moeten komen van de scholen en de totale constellatie. Bij deze 
ontwikkeling past het voornemen om op termijn de schooldirecties, waaronder die van de 
Columbus scholengemeenschap, in omvang sterk te reduceren tot kerndirecties met een 
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ondersteunend middenmanagement. Dit proces zal zich hoofdzakelijk via natuurlijk verloop 
voltrekken. Verwacht wordt wel dat daardoor de afstand ten opzichte van het personeel zal 
toenemen en de manier van leidinggeven wat meer volgens gezagsrelaties zal verlopen. 
Naast centralisatie is ten tweede sprake van enige formalisatie van contacten in de school en 
tussen de scholen. Dat komt enerzijds door de toenemende afhankelijkheid tussen de scholen 
en anderzijds door de invoering van de lumpsum. Regelingen moeten nu immers worden 
vastgelegd, er moet meer plan- en cijfermatig met bepaalde zaken worden omgegaan. 
In de derde plaats is in de organisatiestructuur sprake van een lichte specialisatie-tendens. Op 
schoolniveau krijgt dit vorm in de docentfunctie via taakdifferentiatie. Op bestuursniveau 
worden nieuwe functies gecreëerd, onder andere voor medewerkers personeelszaken. 
Ten slotte is in de organisatiestructuur de onderlinge afhankelijkheid tussen scholen en het 
besef daarvan aanmerkelijk toegenomen. Deze onderlinge afhankelijkheid is toegenomen door 
de bestuursaanstelling en komst van de lumpsumfinanciering. 

Tabel 8.11 : Functioneren van de Columbus scholengemeenschap 
Indicator Beschrijving 

Antwoord Op schoolniveau heeft men te maken met secularisatie in de ouder- en leerling-
populatie. Hierop heeft men als antwoord geformuleerd, het enigszins veralge
meniseren van de katechetische taak. Via onder meer een redelijk actieve ouder
vereniging probeert men op de hoogte te blijven van de wensen van de ouders. 
Er wordt meer acht geslagen op de wensen van ouders. 
Voor het overige wordt het formuleren van antwoorden op omgevingseisen 
grotendeels overgelaten aan het bestuursniveau. Aldaar probeert men een ant
woord te formuleren op de nieuw toegewezen bevoegdheden op het vlak van 
beleidsontwikkeling en -uitvoering. Voorlopig heeft men dit antwoord gevonden 
in het maken van afspraken over uitbreiding van uitvoerende bevoegdheden 
voor het bestuursbureau. 

Binding Het personeel is sterk aan de eigen school gebonden. Overplaatsing naar een 
andere school wordt als vervelend ervaren. De betrokkenheid neemt niet toe. 
Wel zijn sommige personeelsleden wat alerter op onderbouwing van organisato
rische besluiten. De organisatorische binding binnen de totale constellatie, van 
de eenheden aan elkaar, is redelijk sterk te noemen. 

Coördinatie In de school vindt coördinatie grotendeels plaats door middel van tamelijk 
hiërarchische verantwoordelijkheidsverdeling en taakomschrijving en daarbij 
behorende afstemmingsmechanismen als overleg en vergadering. 
In de coördinatie tussen de scholen en tussen de school en het bestuursniveau 
spelen het college van directeuren en de tripartiete commissies een belangrijke 
rol. Dit beginsel komt enigszins onder druk te staan nu het bestuursbureau meer 
lijnverantwoordelijkheden krijgt opgedragen ten gevolge van het bovenschoolse 
beleid. 

Doelgerichtheid Op schoolniveau is de doelgerichtheid in beleidsmatige zin niet hoog. Wel leidt 
de lumpsum tot een toenemende nadruk op efficiëntie en effectiviteit. 
Op bestuursniveau is de gerichtheid op doelen en de realisatie daarvan relatief 
sterk. Een eenmaal gekozen doel (bijv. de omslag naar beleidsontwikkeling) 
wordt volgens een bepaald plan uitgevoerd. 

De cultuur van de Columbus scholengemeenschap is relatief taakgericht van aard, in tegen
stelling tot persoonsgericht. In vergelijking met andere scholen draagt de organisatiecultuur 
daarnaast een relatief open karakter, in tegenstelling tot gesloten. 
Volgens de betrokkenen is er wel sprake van een trend in de richting van verzakelijking, van 
een meer bedrijfsmatige aanpak in de school. De taakgerichtheid krijgt in die context wat 
vaker de nadruk. Deze verandering is ook merkbaar in de relaties tussen de scholen en in de 

242 



relaties tussen de school en het bestuursniveau. De organisatiecultuur van de Columbus 
scholengemeenschap verandert niet in termen van openheid versus geslotenheid. 
Het functioneren van de schoolorganisatie kan met vier indicatoren in beeld worden gebracht: 
de mate van omgevingsgerichtheid, de binding aan de organisatie, de coördinatie en de 
doelgerichtheid. Voor de Columbus scholengemeenschap kunnen deze indicatoren als volgt 
worden beschreven (tabel 8.11). 
De Columbus scholengemeenschap een stabiel functionerende organisatie. Waar nodig en 
mogelijk is sprake van sterke omgevingsgerichtheid en doelgerichtheid. Het personeel en de 
organisatie-onderdelen van de school zijn tamelijk sterk betrokken bij de schoolorganisatie. 
De coördinatie verloopt via formeel overleg waar nodig en via informele afstemmingsmecha
nismen waar mogelijk. De enige mogelijke bron van verstoring zou gelegen kunnen zijn in de 
bewegingen die op het vlak van de coördinatie in de totale constellatie gaande zijn en de wijze 
waarop deze zich vertalen in een ander model van leidinggeven aan de school. 

In tabel 8.12 zijn de onafhankelijke variabelen in het geval van de Columbus 
scholengemeenschap samengevat. 

8.4.3 Afhankelijke variabelen op de Columbus scholengemeenschap 
Het personeelsbeleid wordt bij deze school grotendeels bepaald door de kaders, richtlijnen en 
regels die hiervoor op bestuursniveau worden afgesproken. Deze gang van zaken wordt door 
de geïnterviewden als vanzelfsprekend gezien. 
Er is geen discussie over de vraag op welk organisatorisch niveau het personeelsbeleid tot 
ontwikkeling moet worden gebracht. Voor iedereen is duidelijk dat dit op bestuursniveau 
dient te geschieden, in overleg met het college van directeuren. Dat is overigens niet altijd zo 
geweest. Tot voor kort was de personeelsfunctie primair gesitueerd op het niveau van de 
scholen. Sinds de invoering van de bestuursaanstelling in 1995 en de decentralisatie van 
rechtspositieregelingen in 1996 wordt de ontwikkeling van personeelsbeleid echter door 
betrokkenen expliciet op bestuursniveau geplaatst. 

Tabel 8.13 bevat een beschrijving van de diverse onderdelen van het personeelsbeleid van de 
Columbus scholengemeenschap. Op nagenoeg alle onderdelen van personeelsbeleid is er op 
de Columbus scholengemeenschap staand beleid, of is dit op bestuursniveau in voorbereiding. 
Op bestuursniveau heeft men een ontwikkeling in gang gezet richting een meer omvattend 
integraal personeelsbeleid, inclusief personeelsbeheer voor alle scholen die onder het bestuur 
vallen. Er is om te beginnen een groslijst opgesteld van alle concrete zaken uit onder meer de 
CAO die uitgewerkt en geformaliseerd moeten worden. In het cursusjaar 1996-1997 werkt 
men aan het afwerken van die groslijst. In het cursusjaar 1997-1998 begint de vorming van 
een meer integraal personeelsbeleid. Mede ten behoeve daarvan zijn drie nieuwe stafmede
werkers voor personeelszaken op bestuursniveau aangetrokken. De verwachting is dat het nog 
circa twee jaar duurt voordat het integrale personeelsbeleid ook draait. 

Op basis van deze gegevens kan worden gesteld dat het beleid nog een sterk tactisch-operatio-
neel karakter draagt, maar dat de ontwikkeling in de richting van meer strategisch beleid 
langzaam maar zeker zichtbaar wordt. 
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Tabel 8.12: Samenvatting onafhankelijke variabelen Columbus scholengemeenschap 
Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

Niet aangetroffen 

Omvattendheid verklaringsfactoren 
en volledigheid beeld actoren en 
context beperkt 

Hoofdlijnen theorie worden 
herkend; steun voor beleid en theo
rie aanwezig 

laag 

hoog 

Uitvoering 
landelijk niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Informatie: men is bekend met het 
invoeringsprogramma lumpsum. 
Overigens geen factoren aangetrof
fen. 

-

Uitvoering 
sectoraal niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Convergentie van doeleinden: ge
steld wordt dat vakbonden streven 
naar uniforme arbeidsvoorwaarden 
via CAO en dat dit de beleidsruimte 
voor de scholen inperkt 

divergerend 

Netwerk op 
instellingsniveau 

Horizontale bindings
intensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

Verticale bindingsin
tensiteit 

Partijen sterk gebonden aan elkaar 
i.v.m. overkoepelend doel, afhan-
kelijkheidsbewustzijn en centralisa
tie besluitvorming 

Niet aangetroffen 

Niet aangetroffen 

Binding met landelijk netwerk 
sterk; enige binding met sectoraal 
netwerk 

hoog 

landelijk: hoog 
sectoraal: rede
lijk 

Uitvoering instellings
niveau: beleid 

Uitvoering instellings
niveau: organisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functioneren 

Tijdelijk beperkte financiële capaci
teit; inhoudelijke en organisatori
sche capaciteit ruim voorhanden. 

Voldoende informatie bekend; geen 
behoefte aan aanvullende info 

Doeleinden partijen convergeren 

Niet aangetroffen 

Interveniërend beleid beïnvloedt 
structuur 

Meerpitter, groot, scholengemeen
schap 

Professionele bureaucratie; centrali
satie, formalisatie, specialisatie, 
afhankelijkheid 

Taakgericht, open 

Stabiel functionerende organisatie 

hoog 

redelijk 

hoog 

hoog 
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Tabel 8.13: Personeelsbeleid op de Columbus scholengemeenschap 
Categorie Instrument Stand van zaken 

Personeels
behoefte 

Functievorming Op de school wordt gedifferentieerd in taken om een middenmanage
ment van coördinatoren te creëren. 

Personeels
behoefte 

Personeelsplanning De personeelsbehoefte is op bestuurs- en schoolniveau dalende. De 
teruggang in het leerlingenaantal wordt opgevangen door natuurlijk 
verloop en overplaatsing van personeel. Er hoeft echter niemand te 
worden ontslagen. 
Personeelsplanning en beleidsvorming vindt op dat vlak op 
bestuursniveau plaats: overplaatsing, mobiliteit, RDDF-plaatsing. Er is 
in dat verband een mobiliteitsbeleid ontwikkeld. Er zijn vergaande 
plannen om ten aanzien van de werkgelegenheidsontwikkeling eigen 
risicodrager te worden, in ruimere zin dan via het PF mogelijk is. 

Personeels
voorziening 

Werving en selectie Er zijn geformaliseerde procedures waarlangs sollicitaties verlopen. In 
de behoefte aan personeel wordt op dit moment echter voorzien door 
middel van personeel dat bij andere scholen boventallig is. Er wordt 
geprobeerd de harde kantjes van de verplichte overplaatsing wat te 
verzachten, onder meer door het treffen van een ruimere reiskosten
vergoeding. In het mobiliteitsbeleid zal vrijwillige overplaatsing wor
den gestimuleerd. Er is een centraal besluit opgesteld omtrent vacatu
rebehandeling. 

Personeels
voorziening 

Introductie Er is op de school een regeling voor beginnende docenten. 
Op bestuursniveau wordt een beleid t.a.v. tijdelijke aanstellingen 
wegens proeftijd ontwikkeld; dit om te voorkomen dat deze werkne
mers eigen wachtgelder worden. De beoordeling van deze mensen 
wordt vanuit het bestuursbureau gesystematiseerd en beter gepland. 

Personeels
beheer 

Arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsomstandig
heden 

Op schoolniveau wordt een taakbeleid gevoerd, in de vorm van een 
kwantitatief taaklijstenstelsel. Wegens bezuinigingen wordt geschrapt 
in de takenlijst. Dit gebeurt in overleg met de MR. 
Er is op de school een systematisch opgezet en uitgevoerd verzuimbe
leid. Dit is totstandgekomen na een bestuursbreed project om het 
ziekteverzuim terug te dringen. Het ziekteverzuim is in dat verband 
ook onderzocht door een universiteit. 

Personeels
beheer 

Functiewaardering Er is een centrale richtlijn en procedure voor de waardering van nieu
we functies. De daaruit resulterende waardering geldt voor alle scho
len van het bestuur. De school volgt dan ook deze richtlijn. Men volgt 
overigens de BBRA-systematiek en de normfuncties. 

Personeels
beheer 

Personeelsbeoordeling Er worden jaarlijks functioneringsgesprekken afgenomen. Beoorde
lingsgesprekken worden (nog) niet afgenomen. 

Personeels
beheer 

Opleiding Er is een scholingsbeleid. 

Personeels
beheer 

Loopbaanontwikke
ling 

Er zijn aanzetten om te komen tot een seniorenbeleid, bestaande uit 
taakverlichtende maatregelen voor senioren. In het kader van het 
mobiliteitsbeleid krijgt loopbaanbeleid wat meer aandacht. 

Overleg en 
medezeg
genschap 

Adviezen aan de schoolleiding worden voorbereid door werkgroepen 
of commissies. De MR spreekt in laatste instantie. Er is sinds twee jaar 
een GMR. In de MR van de school wordt in 1996-1997 gediscussieerd 
over de noodzakelijke bezuinigingen. 
De indruk bestaat overigens niet dat de MR/GMR directie en school
bestuur veel weerwerk geven. Gesteld wordt dat dit mede komt door
dat reeds besluitvorming in het college van directeuren en het bestuur 
heeft plaatsgevonden."Om meer zeggenschap te hebben zouden de 
MR'en meer bij de relatie RC-bestuur betrokken moeten worden", 
wordt door de GMR-voorzitter gesteld. 

Van de doelen van het beleid zoals bepaald komen de indicatoren kwaliteitsverhoging en 
financiële beheersbaarheid bij de Columbus scholengemeenschap enigszins naar voren. 
Kwaliteitsverhoging komt zijdelings aan de orde bij het mobiliteitsbeleid dat wordt ontwik
keld. De toename van financiële risico's worden in verband gebracht met een omslag op het 
vlak van personeelsbeleid: 
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"Door actief mobiliteit te bevorderen is het loopbaanperspectief voor de medewerkers veel plezieriger. In dit 
werkgelegenheidsbeleidsplan zijn instrumenten opgenomen die ervoor zorgdragen dat werkgelegenheid 
zoveel als mogelijk behouden blijft, dat arbeid flexibel gemaakt is en dat mobiliteit bevorderd wordt. 
Individuele medewerkers krijgen nieuwe kansen. De inzetbaarheid van de medewerkers binnen de stichting 
wordt vergroot. Dat is goed voor de medewerkers, maar ook voor het onderwijs dat gegeven wordt aan de 
scholen van de stichting." 
"Die omslag word je je steeds meer bewust. Daar houd je steeds meer rekening mee. Je gaat ook in de 
planning zien dat de bomen niet tot in de hemel reiken. Sterker nog: de invoering van de lumpsum heeft voor 
ons ook nadelig uitgepakt. We komen gewoon geld tekort. Je ziet gewoon dat bepaalde dingen niet meer 
kunnen. Dus moetje mensen duidelijk maken dat sommige mensen eruit moeten. Daar zitje als schoollei
ding ook wel mee in je maag. Ze vragen ons dan of we wel alles hebben gedaan om ze binnen te houden, of 
de nieuwe vloer in de gymzaal niet een jaartje later vernieuwd kan worden enzovoorts. Maar ja, een persoon 
in dienst houden kost dit jaar een ton en volgend jaar ook nog. Dat denken, daar zijn wij inmiddels wel zo 
langzamerhand aan gewend. Maar het gemiddelde personeelslid nog niet echt." 

Van de tweede afhankelijke variabele, de beleidsmiddelen, is relatief veel terug te vinden op 
de Columbus scholengemeenschap. 

Voor wat betreft de indicator autonomievergroting kan gewezen worden op het feit dat op 
deze school een afname van beleidsruimte wordt ervaren. De ruimte wordt beperkt doordat de 
bestuursaanstelling het bovenschools beleid heeft doen toenemen. Bovendien loopt de leer
lingenpopulatie bij alle scholen iets terug. Ook regelgeving omtrent de herbezetting van 
arbeidsduurverkorting en de BAPO-regeling beperkt de ruimte. De belangrijkste factor is 
echter het toenemende bovenschoolse beleid, waardoor de ruimte van de scholen die onder het 
bestuur vallen zeker op het terrein van personeelsbeleid afneemt. 

Op het bestuursbureau wordt wel een toename van beleidsruimte ervaren. De CAO laat nog 
veel ruimte over om zelf in te vullen. Daarop gaat men dan ook het beleid ontwikkelen. 
Hoewel men ook hier ziet dat er heel wat regeltjes zijn die beleidsontwikkeling zouden 
kunnen belemmeren. 

"Sinds de zomer is de stroom van beleidsstukken vanuit het bestuursbureau naar de school wel toegenomen. 
Het heeft wel het voordeel datje zelf niet het wiel uit hoeft te vinden. Zo'n stichting wil natuurlijk dat het 
principe geldt: gelijke monniken, gelijke kappen. Zeker nu de bestuursaanstelling geldt." 
"Maar eigenlijk is de beleidsruimte die je als school had, flink afgenomen. Vroeger beslootje als school veel 
meer zelf. Je eigen beleidsruimte is beperkt. Dat wil niet zeggen dat het hierdoor minder goed zou worden. 
Nee. Uiteindelijk zijn dit dingen waarover een aantal mensen goed heeft nagedacht. Zolang het niet zo is dat 
de schoolspecifieke dingen beperkt worden, is het geen nadeel. De sfeer in de school bepaal je toch nog 
grotendeels zelf." 
"We ontwikkelen natuurlijk wel een eigen beleid. Gegeven de CAO gaan we nu beleid ontwikkelen." 
"We hebben geen personeelsbeleidsplan. Wel hebben we beschreven wat we de komende tijd gaan doen. Het 
komen tot zo'n personeelsbeleidsplan past wel binnen de meerjarenbeleidsplanning, binnen het actieplan. 
Daar gaan we wel naar toewerken. Daar moeten we ook mensen voor aantrekken: vroeger stelden we mensen 
aan die de regels goed kenden, nu moeten we mensen hebben die goed zijn in beleidsontwikkeling en -
implementatie." 
"We zijn nu redelijk ver met het uitwerken van de CAO-onderwerpen. Samenvoeging van al deze losse 
eindjes tot een integraler personeelsbeleidsplan staat voor volgend jaar op het programma. We moeten eerst 
de techniek afgewerkt hebben. Als dat geregeld is moetje naar de integraliteit van het geheel gaan kijken." 

Ook het middel 'beter functioneren van de scholen' komt aan de orde, zij het indirect. Men 
realiseert zich dat men meer dan voorheen rekening moet houden met de omgeving van de 
school: 

"De gerichtheid op veranderingen in de omgeving, om dat te veranderen, daar zijn de scholen wel toe 
gedwongen door die veranderingen én door het overheidsbeleid. Je let nu meer op mogelijke onverwachte 
terugloop van leerlingenaantallen. Dat was vroeger niet zo belangrijk, want als er opeens minder leerlingen 
waren dan ontsloeg je gewoon iemand. Daar moeten ze nu veel meer op letten. Het marktgericht denken, in 
termen van marktaandelen, is toegenomen." 
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Over het besturen op afstand wordt geconstateerd: 

"Het ministerie bemoeit zich steeds minder met de school. Je kunt er geen vragen meer stellen. De huisves
ting is er al weg, arbeidsrechtelijk is er ook steeds minder te halen. Je hoort ook dat ze ten opzichte van 
besturenorganisaties afstandelijker worden." 

Op bestuursniveau is een redelijk strakke planning van het te ontwikkelen personeelsbeleid 

opgesteld. In het schooljaar 1996-1997 wordt datgene wat men zich daarbij heeft voorgeno

men, ook gerealiseerd. 

Met name op basis van de redelijke overeenkomst tussen de middelen van het beleid zoals 

bepaald en van het beleid zoals dit doorwerkt en de hoge graad van planning kan de congruen

tie in het geval van de Columbus scholengemeenschap redelijk worden genoemd. 

Tabel 8.14: Samenvatting afhankelijke variabelen, Columbus scholengemeenschap 

Variabele Indicator Samenvatting resultaat Aanduiding 

Personeelsbeleid Onderdelen personeels
beleid 

Strategisch versus 
tactisch-operationeel 

Zie tabel 8.13 

invoering van 
strategische ele
menten 

Doelen Kwaliteitsverhoging 

Financiële 
beheersbaarheid 

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

Zijdelings aan de orde bij mobili
teitsbeleid 

Toename financiële risico's leidt tot 
sterk verhoogd kostenbewustzijn 

Niet aangetroffen 

matig 

redelijk 

Middelen Verbeterd functioneren 

Autonomievergroting 

Besturen op afstand 

Eigen personeelsbeleid 

Zijdelings aan de orde i.v.m. besef 
van omgevingsfactoren 

Op de school is de beleidsruimte 
gereduceerd; op bestuursniveau is 
de ruimte toegenomen 

Er wordt een afname van overheids
bemoeienis waargenomen. 

Ontwikkeling van eigen beleid is in 
gang gezet 

matig 

redelijk 

redelijk 

redelijk 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Planning van ontwikkeling neemt 
circa twee jaar in beslag; uitvoering 
is gestart 

hoog 

Congruentie Overeenkomst doorwer
king en beleid zoals be
paald 

- redelijk tot hoog 

In tabel 8.14 zijn de afhankelijke variabelen voor de Columbus scholengemeenschap samen

gevat. 

8.4.4 Samenvatting 

Ook in het geval van de Columbus scholengemeenschap treedt de gebrekkige bruikbaarheid 

van de beleidstheorie aan het licht. Factoren als de gebondenheid aan het bestuursniveau, een 
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teruglopend leerlingenaantal en de vaardigheden van de schoolleider in kwestie blijken niet in 
de theorie te zijn meegenomen. De legitimiteit van het beleid is redelijk hoog. Voor wat 
betreft het netwerk is niet alleen de hoge mate van horizontale maar zeker ook die van de 
verticale binding bijzonder te noemen. Meer dan in de andere gevallen worden in dit geval 
contacten onderhouden met het landelijke en sectorale netwerk. Voor wat betreft de uitvoering 
valt in de uitvoering op instellingsniveau op, de hoge capaciteit en de hoge mate van conver
gentie van doeleinden van betrokkenen. 
Het personeelsbeleid is breed qua ontwikkelde elementen; er is een omslag gaande in de 
richting van meer strategisch beleid. De doelstelling van een betere beheersbaarheid van 
overheidsfinanciën leidt in de school tot een verhoogd kostenbewustzijn, wat volgens de 
betrokkenen doorwerkt in het personeelsbeleid. Kwaliteitsverhoging en afname van de centra
le beleidslast komen echter nauwelijks, respectievelijk niet meer voor. De beleidsmiddelen 
zijn redelijk traceerbaar bij de Columbus scholengemeenschap. Uitzondering hierop vormt de 
verbetering van het functioneren van de schoolorganisatie; deze indicator treedt slechts matig 
op. De planning is goed: direct na aanvang van de decentralisatie wordt de ontwikkeling van 
eigen beleid in de steigers gezet. Men houdt zich ook aan deze planning en uitvoering. De 
doorwerking van het beleid bij de Columbus scholengemeenschap is van een alleszins redelijk 
niveau. In vergelijking met de andere vijf scholen is de mate van congruentie zelfs hoog te 
noemen. 

8.5 Het Vasco da Gama gymnasium 

8.5.1 Beschrijving van het Vasco da Gama gymnasium 
Het Vasco da Gama gymnasium is een school voor vwo met 499 leerlingen. Het ressorteert 
tezamen met één andere school onder hetzelfde schoolbestuur. Het schoolbestuur gaat te werk 
volgens de lijnen van een beleidsbepalend bestuur, waarbij het wordt ondersteund door een 
bestuursbureau. Het bureau ondersteunt de directie van de school, bereidt bestuursbesluiten 
voor en draagt zorg voor de uitvoering ervan. 
De schoolorganisatie zelf omvat twee hiërarchische lagen: 
1) de rector en de adjunct-directeur, die verantwoordelijk zijn voor het totaal van de dagelijk

se gang van zaken; de rector zorgt voor het beleid, de financiën en de contacten met het 
bestuursniveau; de adjunct-directeur richt zich op onderwijskundige zaken; en 

2) het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. 
Een middenmanagement is formeel noch feitelijk aanwezig. Wel zijn er coördinatoren, 
mentoren en studiebegeleiders, maar deze worden niet expliciet als leidinggevenden in de 
organisatie beschouwd. Het betreft onderwijsgevend personeel met een aantal extra taken. Er 
zijn geen vloeiende, hiërarchische overgangslijnen tussen de directie en het onderwijzend 
personeel. 
De andere school voor voortgezet onderwijs die onder het bestuur valt, loopt sterk terug in 
leerlingenaantal. Het gymnasium groeit licht. Bij vacatures op het gymnasium moeten boven
tallige docenten van de andere school worden overgenomen. Dat is voor het gymnasium een 
bittere pil. 
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8.5.2 Onafhankelijke variabelen op het Vasco da Gama gymnasium 

Beleidstheorie 
Net als bij de twee voorgaande gevallen worden bij het Vasco da Gama gymnasium diverse 
factoren genoemd die van belang zijn bij de doorwerking, maar die in de beleidstheorie niet of 
nauwelijks voorkomen. Zoals de rol van het management bij de doorwerking van het beleid: 

"De rol van het management bij het al dan niet toepassen van de CAO in de school is essentieel. Het is de 
belangrijkste spil waar het om draait." 
"Ik denk dat het management echt de belangrijkste factor is. Zonder het management red je het niet. Dat is 
ook wel tijdens de voorbereiding van de invoering van de CAO tegen ons gezegd, onder meer door de VNG. 
Je kunt niet zeggen dat de schoolleiders wat dat betreft onvoorbereid zijn geweest." 

Andere factoren die worden genoemd betreffen de beperkte financiële ruimte, de gebonden
heid van de school aan het bestuursniveau en de mate waarin het team de beleidsontwikkeling 
ondersteunt: 

"Je kunt als school alleen beleid voeren als je de financiële middelen hebt. En scholen hebben geen middelen 
om beleid te voeren. Je kunt niet zeggen: we gaan nu een leuke functie inrichten en daar iemand op aanstel
len, maar daar heb je de middelen niet voor. Bovendien zitten we via het bestuur vast aan een teruglopende 
school, terwijl we zelf groeien. We moeten nu leerkrachten van die school overnemen. Daar zitten prima 
mensen bij, maar ook personen die we zelf nooit gekozen zouden hebben. Die neem je dan nu gewoon over." 
"Het is bij ons niet merkbaar dat de komst van zo'n CAO de beleidsruimte zou vergroten: je hebt de midde
len niet, je zit aan het bestuur vast, het team moet de beslissingen wel dragen." 

De bruikbaarheid van de theorie is, in het verlengde van de beperkte omvattendheid van 
verklaringsfactoren en de volledigheid van het beeld van actoren en beleidscontext, laag te 
noemen. 
De legitimiteit van het beleid heeft bij het gymnasium ook enigszins te lijden. Uit de beleids
nota's die het bestuursbureau opstelt, valt af te leiden dat de hoofdlijnen van de theorie 
worden herkend: 

"Duidelijk is geworden dat de ontwikkelingen op landelijk niveau een vorm van strategische beleidsontwik
keling nodig maken. (...) Daarnaast brengen de vergaande deregulering en de autonomievergroting meer 
beleidsvrijheid met zich mee, maar ook meer risico's. Daarom is het nodig dat er lijnen uitgezet worden voor 
toekomstig handelen. Dit wordt ook wel aangeduid als strategisch beleid." 

Maar een expliciete steun voor het beleid is bij de geïnterviewden niet of nauwelijks aanwe
zig: 

"Maar goed, dat is ook precies wat we met z'n allen gewild hebben. Dus het is zeker geen negatieve 
ontwikkeling." 
"Het is qua omvang zeker wel een verbetering ten opzichte van het RPBO. Daarin kon je alleen iets vinden 
als je er echt in thuis was. Nu kun je als er meningsverschillen zijn, thuis in alle rust even nakijken hoe het nu 
in elkaar zit. Die bundels van het RPBO mocht je nooit meenemen naar huis. En het aanvullen van die 
dingen was ook een ellende. Het liep altijd achter. Wat dat betreft is de CAO handiger." 

Qua omvang is het CAO-boekje een verbetering en het is zeker geen negatieve ontwikkeling. 
Maar erg juichend is men niet over de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden. 

Uitvoering landelijk en sectoraal niveau 
Ook in het onderhavige geval zijn geen feiten geconstateerd met betrekking tot de doorwer
king van het beleid welke zijn terug te voeren op de uitvoering van het beleid op landelijk 
niveau. 
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Op instellingsniveau wordt door directie en staf enige kritiek geleverd op hetzelfde tegenstrij
dig juridisch handelen van de vakbonden dat ook door geïnterviewden bij het Mercatorcollege 
wordt gesignaleerd: 

"De CAO is onder meer gebruikt bij de RDDF-aanzegging, die toch wel heel beroerd is uitgepakt. (...) Het 
vervelende is, dat ze naar de vakbond gaan. Daar wordt niet gezegd: 'Ja, dat is correct, die afvloeiingssyste-
matiek zit nu eenmaal in de rechtspositie.' Nee, er wordt een advocaat ingehuurd, want ze doen dit niet zelf. 
Dat is dan dé advocaat voor onderwijszaken in Nederland en daar staan we dan. Ik vraag me af of die 
mensen daar dan mee zijn gediend, want wij kunnen in de tussentijd ook geen ander werk voor ze vinden. 
We bieden het wel aan, maar daar wordt dan erg sarcastisch op gereageerd. Ons wordt het werken op die 
wijze erg moeilijk gemaakt." 

Door het personeel wordt gewezen op het gebrek aan mobiliserend vermogen bij de vakbon
den, wat overigens een afgeleide is van het gebrek aan daadkracht bij de leden zelf: 

"De vakbond is niet echt agressiever geworden de laatste tijd. Maar ja, dat is natuurlijk ook een afgeleide van 
wat de leden zijn. Als de vakbond echter al aangeeft dat ze zullen opereren binnen de marges die het kabinet 
aangeeft, dan wordt het wel erg moeilijk om de zaak plat te gooien. De leden zijn dan erg moeilijk te 
mobiliseren. (...) Wij zijn vaak te braaf: we staken op woensdagmiddag of op zaterdagochtend en dan laten 
we ons in Den Haag bij de demonstratie ook nog door de politie langs de voorgeschreven routes sturen." 

Gewezen wordt tevens op de doelstelling van de vakbonden om op sectoraal niveau de 
verkregen beleidsruimte 'dicht te timmeren': 

"De zaken zijn nu wat meer naar de plaats gebracht naar het niveau waar het allemaal gebeurt, decentraal. 
Aan de andere kant heb ik de indruk dat de vakbonden wel hun best hebben gedaan om alles dicht te 
timmeren. Dat is jammer, want daarmee verdwijnt alle speelruimte en dat is niet in het belang van welke 
partij dan ook. Ook niet in het belang van docenten." 

Netwerk op instellingsniveau 

Het lokale netwerk bestaat in het geval van het Vasco da Gama gymnasium uit de twee 
scholen die onder het bestuur vallen, het bestuursbureau, de medezeggenschapsraden en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, alsook de gemeenteraad en wethouders. In 
tegenstelling tot de twee voorgaande gevallen is de horizontale bindingsintensiteit in dit 
lokale netwerk tamelijk laag. 

Het ontbreken van een gemeenschappelijke, overkoepelende doelstelling is daar mede debet 
aan. Het personeel van het gymnasium stelt zichzelf ten doel, onafhankelijk te blijven van het 
bestuur en de andere, teruglopende school: 

"We willen graag onafhankelijk blijven van de andere school, maar dat gaat niet in verband met de bestuurs
aanstelling. Onze school draait goed en heeft een duidelijke eigen identiteit en eigen sfeer. Dat willen we 
graag zo houden. Het wrange is nog niet zozeer, dat er van die school mensen hier worden geplaatst. Wel 
wrang is, dat daardoor onze eigen mensen worden ontslagen. Terwijl de school goed draait. Dat is heel 
zuur." 

Op bestuursniveau streeft men juist naar meer samenwerking tussen de scholen: 

"Wat we wel willen is dat er een intense samenwerking ontstaat. Dat komt wel steeds meer op gang en het 
gaat nu zelfs wel goed. We hebben nu voor elkaar dat de rector van het gymnasium blij is met een goede 
aanmelding op de andere school, dat het verband gezien wordt. Dat is een hele stap, dat ze niet eikaars 
concurrenten zijn. (...) Als die mensen maar goed samenwerken en elkaar het leven niet zuur maken, dan 
gaat het goed." 

Het afhankelijkheidsbewustzijn is vanuit de school uit gezien dan ook overwegend in negatie
ve zin aanwezig: 
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"Qua personeelsbeleid kun je hier dus eigenlijk geen kant op. Dat komt omdat we via de bestuursaanstelling 
gekoppeld zijn aan een sterk teruglopende school. Je kunt geen aannamebeleid voeren, want je krijgt gewoon 
het personeel toegewezen dat daar overtollig is." 
"De verandering is wel, dat als er nieuwe mensen aangenomen kunnen worden, in de sollicitatiecommissie 
een vertegenwoordiger aanwezig is van de andere school. Door de bestuursaanstelling raakt het wat meer 
verweven." 

Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat het personeel van het gymnasium op zoek is 
naar externe coalitiepartners. Het denkt die te vinden in de koepel van zelfstandige gymnasia. 
Maar voordat men daar naar toe kan, moet het bestuur wel meewerken aan een afsplitsing. En 
die kans is klein: 

"Je zou kunnen overwegen een aparte bestuurscommissie voor deze school in het leven te roepen, maar de 
wethouder houdt dat tegen. Bovendien blijft het probleem van de bestuursaanstelling dan nog bestaan. Dat 
los je met zo'n extra tussenlaag niet op. We zouden bijvoorbeeld wel aansluiting kunnen zoeken bij die 
koepel van zelfstandige gymnasia, maar dan moet je dan wel de toestemming van de gemeente voor 
hebben." 
"Het idee om aansluiting te zoeken bij de koepel van zelfstandige gymnasia bestaat nog steeds. Dat komt wel 
dichterbij, omdat de andere school nog steeds krimpt. Maar ja, het gemeentebestuur moetje wel willen 
loslaten. En met die nieuwe wethouder schieten we waarschijnlijk niet veel op, omdat die toch weer uit 
dezelfde partij komt." 

Met het landelijke netwerk bestaat nauwelijks enige verticale binding. De binding met het 
sectorale netwerk heeft ten gevolge van fusieperikelen ook enige tijd stilgelegen. Er is zelfs 
een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad opgericht om geen DGO met de vakbonden 
te hoeven onderhouden: 

"We proberen de vakbonden buiten te houden door zoveel mogelijk met de medezeggenschapsraad en 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad te regelen." 
"Er zijn ook onderwerpen waarover je DGO moet voeren, maar daar hebben we hier niet zulke positieve 
ervaringen mee. Ze komen hier dan op oorlogssterkte binnen en stellen direct al eisen die mijlenver over de 
CAO heen gaan. Vandaar dat iedereen nu een beetje huiverig is om een stap te zetten waarmee je naar het 
DGO zou moeten. We proberen daar een beetje omheen te gaan." 

Maar inmiddels zijn er weer wat meer contacten, mede omdat het personeel de vakbonden bij 
hun pogingen tot ombuidiging van de afvloeiingssystematiek betrekt: 

"Eén van de staffunctionarissen is nu aan de beurt als er weer afgevloeid moet worden. Hij kent een onder
handelaar van de A Ob en heeft toen een gesprek geregeld tussen hen beide en mij over een sociaal statuut. 
Maar vervolgens heeft die onderhandelaar een aantal dingen tegen hem gezegd waar de staffunctionaris 
helemaal ongelukkig van werd, omdat de onderhandelaar vond dat een aantal zaken op de school eerst beter 
geregeld moesten worden." 

Uitvoering instellingsniveau: beleid 
Op instellingsniveau ervaart men met betrekking tot de doorwerking van het beleid met name 
hinder van een gebrek aan financiële en organisatorische capaciteiten. Het gymnasium en het 
betreffende schoolbestuur kampen met financiële tekorten: 

"Het is bij ons niet merkbaar dat de komst van zo'n CAO de beleidsruimte zou vergroten: je hebt de midde
len niet, je zit aan het bestuur vast, het team moet de beslissingen wel dragen." 
"Op personeelsgebied is hier de beleidsruimte in feite verdwenen, door de krimpsituatie." 
"Het probleem is eigenlijk, dat alles zo wordt overschaduwd door formatieve problemen, datje aan andere 
beleidsvormen niet toekomt." 
"De grootste drempel voor een goed personeelsbeleid is toch wel het geld. Er zijn hier wel reserves, maar stel 
dat er weer een rechtszaak komt over een RDDF-plaatsing en dat die uiteindelijk gelijk krijgt. Er zijn er nu _ 
drie in procedure, dat is drie maal een ton ten laste van de reserve. Want we hebben er geen middelen voor." 
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Ook in organisatorisch opzicht is het lastig de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming 
door te laten werken in de schoolorganisatie. De geringe schaalgrootte speelt daarbij een rol, 
alsook de toegenomen taakzwaarte van de directie: 

"Op gemeentelijk niveau wordt het wel gestimuleerd om iets aan beleid te gaan doen, maar ik zie niet zo snel 
hoe ik zoiets als doelgroepenbeleid vorm moet geven. Ik heb één vacature voor klassieke talen en daar heb ik 
net een net afgestudeerde studente op aangesteld. Dat is dan toevallig een vrouw. Je kunt en moet beleid 
maken op zoveel terreinen, zeker als je naar de lumpsumfmanciering kijkt. (...) Daar hebben we ook onze 
handen vol aan. Bovendien komt er steeds meer naar schoolleiders toe: arbo-beleid, sociale plannen." 
"Er is in dertig jaar geen functioneringsgesprek geweest en dan zou dat nu opeens wel nodig zijn? Het leidt 
alleen maar tot meer werk. Het moet geadministreerd, gekopieerd, opgeslagen worden. Noem maar op." 

Informatie over de decentralisatie is op het gymnasium in voldoende mate voorhanden, 
hoewel het personeel aangeeft behoefte aan meer informatie te hebben: 

"De afstand tot de directie wordt toch wel anders, groter. Dat is lastig, omdat er hier personeelsleden zijn die 
er wel veel vanaf weten. Omdat we vroeger op dat kleine schooltje gewoon alles samen deden. Dat gebeurt 
nu niet meer. De stukken zijn wat dat betreft ook te complex geworden. Het probleem voor ons is ook vaak 
aan de juiste informatie te komen. Je krijgt het niet van de VNG, je moet dan naar de vakbond." 

De schoolleiding merkt nog op, dat de informatie in en rondom de CAO erg algemeen van 
aard is en niet inspireert tot direct handelen: 

"Maar het punt is ook, dat de CAO niet iets is waar schoollleiders die ik spreek, stuk voor stuk achter gaan 
staan en zeggen: daar gaan we nu iets mee doen, daar hebben we wat aan. Het wordt min of meer van 
buitenaf aangedragen, zo van: hier heb je de instrumenten en ga er maar mee aan de slag. Maar ze kunnen 
me ook een kist met schilderspullen geven en dan wil ik best bij het water gaan zitten, maar er zal maar 
weinig op het doek komen." 

De doeleinden van personeel, directie en bestuur lopen in dit geval enigszins uiteen. Het 
bestuur stuurt aan op verdergaande doorwerking van het beleid dan het personeel wenselijk 
acht. De schoolleiding bevindt zich tussen deze twee vuren. Het bestuur is zich van deze 
divergentie in doelstellingen bewust: 

"Zo'n beleidsmatige aanpak staat bij het gymnasium niet erg hoog in het vaandel. Er is enige discrepantie 
tussen datgene wat we op bestuursniveau willen en wat er daar (nog) niet gebeurt. Daar zijn we wel perma
nent mee bezig. Permanent. En steeds naar aanleiding van voorvallen, wordt er steeds weer aandacht aan 
geschonken. Maar dat is hard trekken. Want het is zeker in de ogen van de leraren een gigantische flauwekul. 
Ze hebben daar geen boodschap aan, want ze zeggen dat ze het altijd zonder hebben gedaan." 

Uitvoering instellingsniveau: organisatie 
In tabel 8.15 is een aantal externe factoren in beeld gebracht die relevant kunnen zijn voor de 
doorwerking van het beleid. De externe factoren rondom de school zijn redelijk stabiel. De 
enige uitzondering wordt gevormd door het interveniërend beleid, dat als verstorend op het 
functioneren van de schoolorganisatie wordt ervaren. 
Voor wat betreft de organisatiestructuur neigt het gymnasium naar een eenvoudige professio
nele bureaucratie. De onderlinge afstemming verloopt hoofdzakelijk langs informele weg. De 
aanwezigheid van een sterk bestuursbureau leidt er soms toe dat de organisatie trekken gaat 
vertonen van een machine-bureaucratie. 
In het najaar van 1996 vallen er nog geen formele veranderingen waar te nemen in de organi
satiestructuur. Wel zijn er op zowel bestuurs- als schoolniveau plannen om de structuur te 
wijzigen. Op bestuursniveau zou men graag zien dat er meer directiebevoegdheden boven
schools worden uitgevoerd. Men overweegt in samenhang daarmee een verandering van de 
directiestatuten en een andere positionering van het bestuursbureau. In de school wordt echter 
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gespeeld met de gedachte - vooral onder het personeel - om aansluiting te zoeken bij de 
koepel van zelfstandige gymnasia. 

Tabel 8.15: Externe factoren bij het Vasco da Gama gymnasium 
Indicator Beschrijving 

Interveniërend beleid De lumpsum pakt voor het bestuur en de school per saldo negatief uit. Het slokt 
veel tijd van de schoolleider op. Men is door de lumpsum op bestuursniveau nu 
erg huiverig om nieuwe regels en beleidsvormen af te spreken, i.v.m. de risico's. 
Daarnaast is de lumpsum dusdanig ingewikkeld dat bijna niemand van het 
personeel het kan volgen. 
De verplichte bestuursaanstelling heeft negatieve gevolgen voor de school. De 
bestuursaanstelling leidt ertoe, dat de school een deel van de eigen autonomie 
kwijt is geraakt. De beleidsruimte van de school is erdoor beperkt. 
Men is zich zowel op bestuurs- als op schoolniveau goed bewust van de toege
nomen risico's. Op bestuursniveau probeert men zich tegen die risico's in te 
dekken door middel van meer strategische beleidsvoering. Enerzijds ziet men de 
risico's als stimulans tot formalisatie van afspraken. Anderzijds is men juist door 
de risico's minder snel geneigd nieuwe beleid te ontwikkelen. 

Interveniërende actoren Directie en bestuur zijn tamelijk beducht voor het voeren van DGO met de 
vakbonden. Om dat te voorkomen probeert men zoveel mogelijk beleidsvoor
stellen via de MR en GMR te kanaliseren. Het personeel vindt niet dat vakbon
den zich meer met de schoolorganisatie bemoeien dan in het verleden. 
Op bestuursniveau ervaart men instellingen als het VF en PF als administratieve 
lastposten. De beleidsmatige achtergronden van die administratieve last worden 
echter wel, grotendeels, onderschreven. 

Marktfactoren Het leerlingenaantal bij de school daalt niet. Het daalt wel bij de andere school 
die onder hetzelfde bevoegd gezag valt. 

Concurrentie De school zelf ondervindt weinig tot geen concurrentie van andere scholen in de 
omgeving, mede omdat de school als marktleider in de regio wordt beschouwd. 
Op bestuursniveau ondervindt men wel hevige concurrentie van het voortgezet 
onderwijs van andere denominaties. Dit beïnvloedt op termijn - via de bestuurs
aanstelling - ook de school in kwestie in negatieve zin. Men probeert deze trend 
te keren door sterker het eigen karakter van het openbaar voortgezet onderwijs 
naar buiten te brengen en wel in een positieve zin. 

Geconstateerd kan worden dat met name de verplichte bestuursaanstelling en de lumpsum 
aanzetten tot (een grotere noodzaak van) vorming van bovenschools beleid. Dit is reeds 
zichtbaar in het ontstaan van gezamenlijke sollicitatiecommissies voor de twee scholen. Het 
bestuursniveau dringt aan op meer centralisatie; op het schoolniveau probeert men in het 
najaar van 1996 deze tendens nog tegen te houden. Het personeel zoekt actief naar alternatie
ven voor de dreigende afname van zelfstandigheid. Tegelijkertijd is er sprake van pogingen tot 
formalisatie op het vlak van besluit- en beleidsvorming en beleidsuitvoering. Ook deze 
formalisatie tracht men in de school in het najaar van 1996 nog enigszins op afstand te hou
den. 
In het voorjaar van 1997 liggen de accenten iets anders. Het personeel komt met de roep tot 
aansluiting bij de koepel steeds meer alleen te staan. De directie zoekt meer aansluiting bij het 
bestuursniveau. De schoolleiding staat niet in alle gevallen onwelwillend tegenover verdere 
samenwerking met de andere school die onder het bestuur valt. Tegelijkertijd start de directie 
in de school met een nieuwe vorm van stafoverleg. Het betreft een overleg tussen de directie 
en staffunctionarissen uit het onderwijzend personeel. Doel hiervan is een breder draagvlak te 
creëren voor beslissingen van de directie. Uit gesprekken met de leden van de medezeggen
schapsraad blijkt dat het stafoverleg overigens na enkele pogingen is gestrand over een 
meningsverschil aangaande de status van beslissingen die in dit overleg worden genomen. 
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De schoolleider constateert bij dit alles dat de directietaken mede ten gevolge van de decentra
lisatie enorm in zwaarte zijn toegenomen. Mede daarom is dat stafoverleg opgestart. Op 
bestuursniveau staat men positief ten opzichte van deze ontwikkelingen. Het personeel 
daarentegen ziet wel in dat de schoolleiding het moeilijk heeft met de nieuwe eisen die 
tegenwoordig aan het management van een school worden gesteld. Tegelijkertijd wordt 
betreurd dat de afstand ten opzichte van de directie toeneemt. Men ziet de directie eigenlijk 
nog steeds als ondersteunend aan het primaire proces en niet als leidinggevend. 

De cultuur kenmerkt zich in vergelijking met andere scholen door een sterke mate van taakge
richtheid en door een neiging naar geslotenheid. Onder het personeel bestaat een neiging 
zichzelf als elitair te beschouwen. Grote veranderingen treden in het cursusjaar 1996-1997 in 
deze cultuur niet op. Wel constateert het personeel een toenemend accent op de taakgericht
heid. 

Met vier indicatoren kan het functioneren van de schoolorganisatie in beeld worden gebracht: 
de mate van omgevingsgerichtheid, de binding aan de organisatie, de coördinatie en de 
doelgerichtheid. 

Tabel 8.16: Functioneren van het Vasco da Gama gymnasium 
Indicator Beschrijving 

Antwoord 

Binding 

Coördinatie 

Doelgerichtheid 

Op schoolniveau is men niet bezig met het formuleren van antwoorden op ver
anderende omgevingseisen. Vernieuwingen doen zich voor op vrij incidentele 
basis. Men probeert wel een antwoord te vinden op de veranderende eisen die 
vanuit het bestuursniveau aan de school stelt, m.n. op het vlak van besluit- en 
beleidsvorming en beleidsuitvoering. 

De binding van het personeel aan de school is sterk. Er bestaat echter nagenoeg 
geen binding tussen het personeel dat op de school werkzaam is, en het bestuurs
niveau. Die binding neigt eerder naar het negatieve. 

In de school verloopt de coördinatie op een informele wijze. Coördinatie tussen 
bestuurs- en schoolniveau verloopt via de rector en het bestuursbureau. Vanuit 
het bestuursniveau probeert men meer coördinatie aan te brengen via strategi
sche beleidsontwikkeling en -uitvoering. Om het één nu in samenhang te breng
en met het ander, tracht de schoolleiding via een formeel stafoverleg de interne 
coördinatie af te stemmen op die tussen school- en bestuursniveau. 

De doelgerichtheid op bestuursniveau is redelijk groot te noemen. Men ziet een 
noodzaak van systematische beleidsontwikkeling en -uitvoering en tracht deze 
werkwijze ook in de gehele schoolorganisatie door te voeren. Op schoolniveau 
begint een dergelijke gerichtheid op doelen en de realisatie ervan bij de school
leiding te ontstaan. 

Voor het Vasco da Gama gymnasium staan de indicatoren samengevat in tabel 8.16. Het 
functioneren van de school kan worden getypeerd als naar binnen gericht. Vooral het perso
neel lijkt niet erg open te staan voor vernieuwing en verandering. Via de coördinatie tussen 
het bestuurs- en schoolniveau krijgt men echter met andere omgevingseisen en eisen ten 
aanzien van doelgerichtheid te maken. Vooral voor de schoolleiding lijkt deze tegenstrijdig
heid problemen op te leveren. 

De onafhankelijke variabelen zijn in tabel 8.17 samengevat. 
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Tabel 8.17: Samenvatting onafhankelijk e variabelen Vasco da Gama gymnasium 
Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 
Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

Niet aangetroffen 

Omvattendheid verklaringsfactoren 
en volledigheid beeld actoren en 
context beperkt 

Beleidstheorie wordt herkend; steun 
voor beleid en theorie niet expliciet 
aanwezig 

laag 

matig 

Uitvoering 
landelijk niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Geen factoren aangetroffen 

-

Uitvoering 
sectoraal niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Capaciteit: kritiek op tegenstrijdig 
handelen vakbonden en gebrek aan 
mobiliserend vermogen. 
Convergentie van doeleinden: di
vergentie, omdat bonden CAO 
dichtregelen waardoor weinig ruim
te overblijft 

matig 

divergerend 

Netwerk instellingsni
veau 

Horizontale bindings
intensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

Verticale bindingsin
tensiteit 

Geen binding aan overkoepeld doel. 
Externe coalitieopties worden 
verkend. Negatief afhankelijkheids-
bewustzijn. 

Niet aangetroffen 

Niet aangetroffen 

Landelijk: nauwelijks binding. Sec
toraal: na afstandelijke periode be
gint enige binding te ontstaan 

laag 

landelijk: laag 
sectoraal: matig 

Uitvoering instellings
niveau: beleid 

Uitvoering instellings
niveau: organisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functioneren 

Gebrek aan financiële en organisa
torische capaciteit. Voldoende in
houdelijke capaciteit. 

Voldoende informatie bekend; bij 
bestuur en schoolleiding geen be
hoefte aan aanvullende info, bij per
soneel wel. Instructies worden soms 
als irrelevant aangemerkt. 

Doeleinden bestuur, schoolleiding 
en personeel divergeren, onder an
dere t.a.v. beleidsontwikkeling 

Niet aangetroffen 

Interveniërend beleid beïnvloedt 
functioneren schoolorganisatie 

Meerpitter, kleine school, 
categoriaal 

Eenvoudige bureaucratie; centrali
satie 

Taakgericht, gesloten 

Lage omgevingsgerichtheid, levert 
coördinatievraagstukken op 

matig 

redelijk 

laag 

matig 
8.5.3 Afhankelijke variabelen op het Vasco da Gama gymnasium 
In het najaar van 1996 is het streven om vanuit het bestuursniveau en in samenwerking met de 
twee scholen de ontwikkeling van personeelsbeleid te starten. Zeer gericht probeert men dit 
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vanuit het bureau door middel van studiedagen, strategische beleidsplannen en jaarplannen op 
gang te brengen. De belangrijkste reden om deze lijn in gang te zetten is gelegen in de toene
mende financiële en personele risico's. Het schoolbestuur hoopt deze op deze manier in te 
dammen. 

In het voorjaar van 1997 blijkt deze aanpak nauwelijks resultaat te hebben gehad. Het loopt 
vooral stuk op het feit dat men op het gymnasium de noodzaak tot een dergelijke beleidsont
wikkeling niet waarneemt. Inmiddels tracht men dan ook langs meer indirectie weg hetzelfde 
resultaat te bereiken: onder meer naar aanleiding van voorvallen en incidenten tracht men de 
directeur van de noodzaak van beleidsontwikkeling te doordringen. 

Tabel 8.18: Personeelsbeleid op het Vasco da Gama gymnasium 
Categorie Instrument Stand van zaken 
Personeels
behoefte 

Functievorming Enige tijd terug is een vacante conrectorfunctie niet opgevuld. De 
taken zijn verdeeld over drie OP-ers. Dit vanuit financiële motieven en 
de wens meer personen bij de directiewerkzaamheden te betrekken. 
Functiedifferentiatie is echter niet aan de orde i.v.m. kleinschaligheid 
en onomkeerbaarheid. 

Personeels
behoefte 

Personeelsplanning Het leerlingenaantal in de regio is stabiel. Op de school stijgt het aantal 
licht; dit wordt opgevangen met overtollig personeel van de andere 
school. 

Personeels
voorziening 

Werving en selectie Eerder is aan de orde wie er uit gaat en op welke school dat gebeurt, 
dan dat wordt gesproken over sollicitatieprocedures en dergelijke. Zo 
er sprake is van een vacature, dan wordt deze opgevuld vanuit een 
bovenschoolse sollicitatiecommissie, met boventalligen van andere 
scholen. Als dat niet lukt, dan probeert men op bestuursniveau te wer
ven onder (eigen) wachtgelders. Onder het personeel leven ideeën om 
de afvloeiingsregeling te wijzigen. 

Personeels
voorziening 

Introductie Er zijn enkele vuistregels/afspraken over de opvang en begeleiding 
van nieuwe docenten. Dat gebeurt hoofdzakelijk in de secties. Er zijn 
geen taakverhchtende maatregelen voor nieuwe docenten. 

Personeels
beheer 

Arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsomstandig
heden 

Taakbeleid vormt een onderwerp van beleidsvorming in het meer
jaren- en jarenbeleidsplan van het schoolbestuur, hoewel men op het 
bestuursbureau er niet onverdeeld positief tegenover staat. Op de ande
re school staat het taakbeleid in het teken van bezuinigingen. Op het 
gymnasium heeft vooral het personeel er geen enkele behoefte aan. 

Personeels
beheer 

Functiewaardering Men volgt de normfuncties. 

Personeels
beheer 

Personeelsbeoordeling Functioneringsgesprekken, promotiecriteria en beloningsdifferentiatie 
vormen onderwerpen van voorgenomen beleidsvorming in het jaarbe
leidsplan van het schoolbestuur. Op de school worden functionerings
gesprekken gevoerd. Er zijn tevens aanzetten om te komen tot beleid 
ten aanzien van beloningsdifferentiatie. Beoordelingsgesprekken zijn 
er niet. 

Personeels
beheer 

Opleiding Op bestuursniveau heeft men de intentie via een scholingsbeleid de 
veranderingen in personeelsbehoefte v.w.b. kwaliteiten enigszins in de 
gewenste richting te sturen. Scholing vormt een item van beleidsvor
ming in het meerjaren- en jaarbeleidsplan van het bestuur. In de school 
wordt elk jaar een nascholingsplan opgesteld. 

Personeels
beheer 

Loopbaanontwikke
ling 

Deze beleidsvorm ontbreekt. 

Overleg en 
medezeg
genschap 

De MR leidt een tamelijk marginaal bestaan. Dat komt grotendeels 
doordat er nauwelijks beleidsplannen worden gemaakt. Er is een GMR 
ingesteld. Door zaken te doen met de GMR hoeft men geen DGO te 
voeren. De MR-leden signaleren een afname in de belangstelling voor 
het MR-werk, omdat er steeds complexere regels komen. De MR is 
naar eigen zeggen niet altijd even goed ingelicht. De afstand tot de 
schoolleiding en het bestuur neemt toe. 
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Deze aanpak heeft meer succes. Beleidsontwikkeling wordt op schoolniveau in het voorjaar 
door de directie in niet alle gevallen van de hand gewezen. De ontwikkeling van beleid wordt 
echter (nog steeds) belemmerd door een gebrek aan financiële middelen, de bestuursaanstel
ling en formatieve teruggang en oude gedragspatronen. Op bestuursniveau vindt men de 
beleidsontwikkeling meer dan ooit nodig, in verband met de financiële en juridische risico's. 
In tabel 8.18 zijn de instrumenten van personeelsbeleid beschreven zoals aangetroffen bij het 
Vasco da Gama gymnasium. Ook hier ligt het accent overwegend op de tactisch-operationele 
invulling van het beleid. Meer dan bij het Mercatorcollege het geval is, zijn bij deze school 
echter hier en daar al strategische elementen op de achtergrond aanwezig. Zo sterk als bij de 
Columbus scholengemeenschap zijn deze elementen echter (nog?) niet. 

Van de doelen van het beleid zoals bepaald, keert in het geval van het Vasco da Gama gymna
sium alleen het streven naar kwaliteitsverhoging terug. En dan alleen nog zijdelings, als factor 
die in de beleidsnota aan de orde is bij de ontwikkeling van strategisch beleid: 

''Het personeelsbeleid staat in dienst van de onderwijskundige doelen. Het personeel is het belangrijkste 
kapitaal binnen het openbaar onderwijs." 

De indicatoren van de tweede afhankelijke variabele, de middelen, doen zich alle vier in meer 
of mindere mate gelden. 
Over de mate van autonomievergroting lopen de meningen in dit geval uiteen. De directie 
merkt in het najaar van 1996 op dit vlak nog nauwelijks verandering. Want de schoolleiding 
heeft naar eigen zeggen altijd al in een redelijke mate van autonomie kunnen handelen. Het 
benutten van de aanwezige ruimte wordt belemmerd door financiële beperkingen en door de 
bestuursaanstelling. Ruim een halfjaar later merkt de schoolleiding op dat de beleidsruimte 
eigenlijk is afgenomen. Voorheen kon er namelijk altijd wel iets in onderling overleg met het 
personeel worden geregeld. Die tijd is nu voorbij. Bovendien wordt de ruimte beperkt doordat 
het leerlingenaantal op de andere school van het bestuur terugloopt. 
Op bestuursniveau wordt in het najaar van 1996 geen toename van beleidsruimte ervaren. 
Ruim een halfjaar later is dat wel het geval. Opgemerkt wordt echter, dat vooral oude ge
dragspatronen bij de directies en het personeel van beide scholen de benutting van de nieuwe 
ruimte in de weg staan. Tevens wordt die benutting belemmerd door een gebrek aan financiële 
middelen. Volgens het personeel is er geen verandering opgetreden in de omvang van de 
beleidsruimte. 

Het verbeterd functioneren van de schoolorganisatie komt enkel terloops aan de orde en wel in 
de nota's over strategisch beleid en personeelsbeleid: 

"Belangrijker is het om een gedegen analyse te maken van de positie ten opzichte van andere scholen, een 
goede interne (sterkte/zwakte-) analyse en omgevingsanalyse van de school te maken. Op basis daarvan kan 
gewerkt worden aan het formuleren van de interne (bedrijfs-)cultuur (een wij-gevoel, alle neuzen in de goede 
richting krijgen)." 

Wel wordt redelijk eenduidig een afname van overheidsbemoeienis waargenomen: 

"De bemoeienis van het ministerie is zeker afgenomen. Het enige waar het het ministerie nu nog om gaat is 
het aantal leerlingen. De rest, daar bemoeien ze zich nauwelijks meer mee. Dat is wel positief, hoewel: 
vroeger hoefde je geen formatieplan te schrijven en dat was toch wel makkelijker. Nu krijg je het geld en 
moetje zelf aangeven watje er mee doet. Maar goed, dat is ook precies wat we met z'n allen gewild hebben. 
Dus het is zeker geen negatieve ontwikkeling." 
"De invloed van het ministerie is anders geworden. Je krijgt wat minder papierstromen over je heen." 
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Hierboven is reeds aan de orde geweest dat sprake is van een bewust streven naar het ontwik
kelen van personeelsbeleid, conform het beleid zoals bepaald. In ieder geval op het niveau van 
het schoolbestuur. Op het niveau van de school zelf is men in het begin niet positief over dit 
streven. In de loop van het schooljaar 1996-1997 is echter wel een lichte omslag waar te 
nemen, ten gunste van beleidsontwikkeling. 

Voor wat betreft de planning kan gewezen worden op het feit dat van de op papier voorgeno
men ontwikkeling aan het eind van het schooljaar 1996-1997 nog nauwelijks iets is gereali
seerd. 

Ten slotte de mate van overeenkomst tussen het beleid zoals dit doorwerkt en het beleid zoals 
bepaald. Deze congruentie wordt vastgesteld op basis van de voorgaande afhankelijke varia
belen. Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de mate van congruentie in dit geval matig 
van aard is. 

In tabel 8.19 zijn de afhankelijke variabelen samengevat. 

Tabel 8.19: Samenvatting afhankelijke variabelenVasco da Gama gymnasium 
Variabele Indicator Resultaat Aanduiding 

Personeelsbeleid Onderdelen personeels
beleid 

Zie tabel 8.18 -

Strategisch versus 
tactisch-operationeel 

» streven naar 
strategisch be
leid 

Doelen Kwaliteitsverhoging Zijdelings aan de orde bij beleids
ontwikkeling 

matig 

Financiële 
beheersbaarheid 

Niet aangetroffen -

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

Niet aangetroffen -

Middelen Verbeterd functioneren Zijdelings aan de orde als doelstel
ling beleidsontwikkeling 

matig 

Autonomievergroting Geen toename beleisdsruimte waar
genomen 

laag 

Besturen op afstand Afname overheidsbemoeienis wordt 
waargenomen 

redelijk 

Eigen personeelsbeleid Ontwikkeling (nog) niet in gang 
gezet 

matig 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Ontwikkeling personeelsbeleid wel 
op papier gezet maar (nog) niet 
gerealiseerd 

matig 

Congruentie Overeenkomst doorwer
king en beleid zoals be
paald 

- matig 
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8.5.4 Samenvatting 
Dit gymnasium is een kleine categoriale school die onder een meerpitsbestuur valt. Ook bij 
deze school blijkt op het vlak van de beleidstheorie dat de bruikbaarheid ervan te wensen 
overlaat. Ditmaal worden als ontbrekende factoren genoemd: de rol van het management, de 
beperkte financiële ruimte, de gebondenheid aan het bestuursniveau en de geringe steun van 
het team voor de beleidsontwikkeling. De legitimiteit van het beleid is bij het gymnasium 
matig. Binnen de variabelengroep netwerk is de lage mate van horizontale bindingsintensiteit 
opvallend. Het personeel wil eigenlijk geen deel uitmaken van dit schoolbestuur en zoekt 
andere partners. Het bestuur houdt dit echter tegen. Met het landelijk netwerk bestaan nauwe
lijks verticale bindingsrelaties. Met het sectoraal netwerk beginnen recentelijk weer enige 
banden te ontstaan, nadat zowel schoolbestuur als personeel enige tijd bewust afstand tot dit 
netwerk hebben bewaard. Met betrekking tot de uitvoering wordt voor wat betreft de doorwer
king van het beleid opgemerkt, dat de doelstellingen van de vakbonden met hun 'dichtregel
gedrag' niet geheel parallel lopen aan de wens van de scholen om meer beleidsruimte te 
krijgen. Er is onder meer enige kritiek op het tegenstrijdig juridisch handelen van de vakbon
den. Binnen de schoolorganisatie is er onvoldoende financiële en organisatorische capaciteit 
om de doorwerking van het beleid handen en voeten te kunnen geven. Het uiteenlopen van de 
doelstellingen van het schoolbestuur enerzijds en het personeel anderzijds werken hierbij niet 
bevorderend. 

Het personeelsbeleid kenmerkt zich ook hier door een sterke nadruk op tactisch-operationele 
elementen. Vanuit het bestuursniveau wordt getracht een ontwikkeling in de richting van 
strategisch beleid in gang te zetten. Het doel kwaliteitsbevordering wordt bij het Vasco da 
Gama gymnasium nog zijdelings gesignaleerd; in de nota's over beleidsontwikkeling komt dit 
doel nog terug. De andere doelstellingen worden niet meer waargenomen. Van de middelen 
zoals deze officieel zijn bepaald, wordt het beginsel van besturen op afstand nog in redelijke 
mate waargenomen. Dat is niet respectievelijk nauwelijks het geval met autonomievergroting 
en de ontwikkeling van eigen personeelsbeleid. Voor wat betreft de planning is er een tijdpad 
op papier gezet voor beleidsontwikkeling. Het is echter twijfelachtig of dit tijdpad wordt 
gehaald. De congruentie is in het geval van dit gymnasium matig te noemen. 

8.6 De Lemaire scholengemeenschap 

5.6.1 Beknopte beschrijving van de Lemaire scholengemeenschap 
De Lemaire scholengemeenschap is een brede scholengemeenschap met ruim 3700 leerlingen. 
Het schoolbestuur heeft alleen deze school onder het beheer. De scholengemeenschap is in 
augustus 1995 ontstaan door een fusie van zeven scholen tot één school met één brm-nummer. 
Bij deze fusie zijn de zeven betrokken scholen gereorganiseerd tot vijf deelscholen. Op de 
Lemaire scholengemeenschap wordt ivbo tot en met vwo verzorgd. 
Het schoolbestuur treedt vooralsnog op als beleidsbepalend bestuur. Men bestudeert of en hoe 
het schoolbestuur meer op afstand als toezichthoudend bestuur kan functioneren. 
Bij de fusie is een centrale directie opgericht, bestaande uit twee leden. De centrale directie 
richt zich op de deelschool-overstijgende zaken. De centrale directie wordt hierbij onder
steund door een stafbureau, bestaande uit onder meer twee stafmedewerkers die zijn gespecia
liseerd op het vlak van personeelszaken. Elke deelschool heeft voorts z'n eigen schoolleiding, 
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middenmanagement en ondersteunend personeel. Het onderwijzend personeel wordt per 
deelschool primair door de eigen schoolleiding aangestuurd. Het middenmanagement richt 
zich op de onderwijsinhoudelijke coördinatie, in afdelings- of kerndeelschoolverband. 

8.6.2 Onafliankelijke variabelen op de Lemaire scholengemeenschap 
De verzamelde gegevens laten zich in termen van de onafhankelijke variabelen als volgt 
beschrijven. 

Beleidstheorie 
De Lemaire scholengemeenschap kampt met één groot probleem: er is een enorm gebrek aan 
geld. Volgens de geïnterviewden is de financiële situatie van grote invloed op de doorwerking 
van het beleid in deze school: 

"De mogelijkheden zijn er, maar de praktijk is anders. Want je kunt wel op papier een beleidsruimte hebben, 
maar wanneer je middelen teruglopen - hetzij door leerlingenterugloop hetzij doordat de lumpsum gewoon 
minder geld uitkeert - dan heb je op dat moment weinig aan die beleidsruimte. Je zit dan immers met zoveel 
klassen, groepen, leerlingen en daar moet gewoon onderwijs aan gegeven worden." 
"Vanuit de noodsituatie kom je dus soms tot beleidspunten. De financiële noodzaak zet dus eerder aan tot 
beleid dan die CAO." 
"Het is een beetje fictief wat in de CAO staat, gezien de middelen waar je over beschikt. Want elk beleid kost 
geld. De bottle-neck bij het ontwikkelen van beleid is dus eigenlijk datje geen geld hebt. " 

In dit opzicht zijn wederom de omvattendheid van de verklaringsfactoren en de volledigheid 
van het beeld dat in de beleidstheorie wordt geschetst beperkt van aard. De bruikbaarheid van 
de theorie is laag. 
De beleidstheorie wordt door betrokkenen wel op hoofdlijnen herkend: 

"Watje ziet is dat de autonomie van de scholen toeneemt en dat begrijp ik wel dat dat moet." 
"Ik zou willen dat de CAO meer ruimte liet voor uitwerking (...). Dan zou je veel meer toegesneden op je 
eigen instelling kunnen werken. Nu zit je vast aan een heleboel detailvoorschriften. Dat is heel vervelend. Ik 
zou wat dat betreft wat meer eigen ruimte willen hebben. Ik denk niet dat dat slecht of ongunstig zou 
uitwerken voor het eigen personeel." 

Het beleid en de theorie worden op zich wel gesteund, al vindt men het jammer dat men door 
omstandigheden nauwelijks aan benutting van de beleidsruimte toekomt. Een lid van de 
centrale directie brengt dit in een interview met De Volkskrant op 8 februari 1997 als volgt 
onder woorden: 

"Alles is dichtgetimmerd. De speelruimte is minimaal. Ik vind het goed dat de overheid de verantwoordelijk
heid voor de keuzes van een school ook bij die school zelf neerlegt. Maar dat kan alleen als scholen ook de 
ruimte krijgen om die verantwoordelijkheid te dragen. Dus zullen wij moeten kunnen beslissen over de 
arbeidsvoorwaarden van het personeel en niet de minister." 

De legitimiteit van het beleid is in het geval van de Lemaire scholengemeenschap redelijk te 
noemen. 

Uitvoering landelijk en sectoraal niveau 
Met betrekking tot de invoering van het beleid op landelijk niveau worden tijdens de doorwer
king van het beleid op de Lemaire scholengemeenschap geen factoren van betekenis aan
getroffen. 
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De wijze waarop het beleidsmiddel op sectoraal niveau is toegepast, ondervindt op instellings
niveau wel enige kritiek. De schoolleiding betreurt het dat de beleidsruimte op sectoraal 
niveau is 'dichtgetimmerd': 

"Misschien komt dat nog wel eens, maar: die bonden timmeren alles zo dicht...! Dus is de CAO nu eigenlijk 
gewoon een rechtspositiebesluit in een nieuw jasje." 
"Ik heb niet het gevoel dat er met de CAO zoveel minder regels zijn gekomen. Ik heb juist het gevoel dat dat 
wel met de mond beleden is, maar dat tegelijkertijd de zaak keihard wordt dichtgespijkerd. Dat is het 
merkwaardige. Men wil wel decentraliseren, maar de regels zijn gewoon anders verpakt." 

Het personeel oefent zoals gezegd ook kritiek uit op het functioneren van de vakbonden in het 
algemeen: 

"De bonden weten überhaupt niet goed wat er in de scholen speelt. Ze hebben het bijvoorbeeld over taakbe-
leid, functiedifferentiatie, personeelsbeleid, functioneringsgesprekken. Allemaal overgenomen van het 
bedrijfsleven. Maar als je nu gaat kijken hoe dat uitwerkt, dan zijn we niet met onderwijs bezig maar met 
hele andere dingen, want ook dit soort dingen kost tijd." 
"Natuurlijk krijgt ook de vakbond ervan langs: het voormalige baken in roerige tijden is verworden tot een 
gewillige ja-knikker ten aanzien van de directieven van het ministerie waarbij de belangen van de leden op 
cynische wijze verkwanseld worden." 
"Ik vind die bonden niet echt sterk. Ze hebben niet echt veel kennis in huis. (...) Als je in het DGO gaat 
praten, moet je toch wel weten wat de financiën zijn, de reserves enzovoorts. De bonden vroegen dus 
herhaaldelijk naar die gegevens, op aandrang van de medezeggenschapsraad. Opeens lagen toen die cijfers 
op tafel, maar toen kon opeens niemand van de bonden die stukken lezen. Dat was gewoon pijnlijk." 

Netwerk op instellingsniveau 
Het netwerk op instellingsniveau bestaat allereerst uit de deelscholen van de scholengemeen
schap met de daarbij behorende deelraden. Daarnaast behoren tot het netwerk de centrale 
directie en het ondersteunende bureau en de centrale medezeggenschapsraad. Er zijn redelijk 
sterke banden met het basisonderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs van dezelfde 
richting in de regio. 
De horizontale bindingsintensiteit is matig. Het afhankelijkheidsbewustzijn onderling is 
gedeeltelijk negatief van aard. De noodzakelijke bezuinigingen en het gedwongen overplaat
sen van personeel zijn hier mede debet aan: 

"Men is daar wat ambivalent over. Aan de ene kant ziet men dat geschuif met personeel, zo'n carrousel, wel als 
een pluspunt. Maar aan de andere kant ziet men soms niet de eigen bijdrage aan het geheel en wil men soms 
alleen voor het eigen stuk verantwoordelijk zijn." 
"Vanuit de deelscholen zal wel het gevoel bestaan dat alles veel formeler, bureaucratischer aan het worden is, 
binnen de configuratie. Zo van: 'op het centraal bureau zit onze vijand, daar zit ons Zoetermeer.' Maar dat heeft 
niet zoveel met de CAO te maken." 

Tegelijkertijd neemt de afhankelijkheid toe en treedt ook enige centralisatie van de besluitvor
ming op, maar daar wordt een duidelijke grens aan gesteld: 

"De afhankelijkheid is door de fusie al toegenomen. Dat zal ook doorzetten door de centralisatie. Dat merk je 
bij leerlingenterugloop en dat versterkt weer die centralisatie. Want je moet wel weer uitkomen met dat totale 
personeelsbestand, je moet met mensen gaan schuiven en dat kan alleen bij centrale regie. Dat kunnen de 
scholen niet zelf doen. Daar ontstaat nu wat centrale regelgeving over, zo van: jij mag niemand ontslaan 
zonder datje kijkt of ze ergens anders te plaatsen zijn en iemand anders mag geen personeel aannemen 
zonder dat wordt gekeken naar personeel dat elders over is enzovoorts. Het wordt duidelijk centraler." 
"Ik denk niet dat het centrale niveau binnen de scholengemeenschap meer bevoegdheden en taken naar zich 
toe zal trekken. Daar zal deze deelschool zich ook tegen verzetten." 
"We willen dat de deelscholen grotendeels autonoom blijven en dat er niet een soort nieuw Zoetermeer in de 
vorm van het centraal bureau gaat ontstaan. Ik geloof ook niet dat dat de bedoeling is. (...) Maar voorlopig 
doen ze daar dingen waarvan wij goed gebruik kunnen maken. Als ik daardoor mijn tijd aan andere, nuttiger 
zaken kan besteden, dan is dat een goede zaak voor de school." 
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De verticale binding tussen het lokale netwerk en het landelijk netwerk is redelijk te noemen. 
Met het Participatiefonds bestaan contacten over de RDDF-plaatsingen; met het Vervangings
fonds is men in gesprek over de af te dragen premie. Tussen de centrale directie en het minis
terie van OC&W bestaan diverse relaties. 
Met het sectorale netwerk zijn minder verbanden. Het personeel heeft zich recentelijk afge
keerd van de vakbonden. In het personeelsbulletin schrijft een lid van de centrale medezeg
genschapsraad bijvoorbeeld: 

"Van de bond moet je het niet hebben, dit bureaucratisch en technocratisch instituut komt niet verder dan het 
opnieuw uit de kast halen van meer van hetzelfde. De aanwezige bondsman begon allerlei districtsvergade
ringen te noemen waar je eerst een mars door moet lopen. Wel het marktdenken omhelzen en dan zelf nog 
georganiseerd zijn als een radenrepubliek. De medeplichtigheid van bonden aan de totale versukkeling van 
de verdedigingskracht van docenten tegen de mokerslagen van Zoetermeer heeft de traditionele relatie 
vakbond - werkgever totaal uitgehold. (...) De cultuurpolitieke rol van de onderwijsbonden is volledig 
weggevaagd (...)." 

De schoolleiding is wat milder over de vakbonden; zij signaleert in hun optreden in het DGO 
een gebrek aan flexibiliteit: 

"Beleidsruimte is niet zo groot. In het DGO kun je dan nog wel wat regelen, maar dat is ook moeilijk. Want 
de CAO biedt wel ruimte, maar de bonden in het DGO zijn als de dood dat ze daarmee wat weggeven. Ze 
houden maar strak aan die CAO vast. Er is bij die andere partij niet veel bereidheid om af te wijken van die 
CAO. Ze zijn kennelijk heel erg tevreden met hun werkstukje en voor de grote massa is het natuurlijk ook 
wel perfect. Maar owee als je eens wat anders wilt, dan passen de bonden wel op. Terwijl het volgens de 
CAO wel kan. Zo'n CAO belemmert dus het creatieve denken, terwijl de gedachte er achter eigenlijk 
andersom is." 

Uitvoering instellingsniveau: beleid 
De doorwerking van het beleid op instellingsniveau staat in het teken van de grote financiële 
problemen waarmee de Lemaire scholengemeenschap heeft te kampen. Door een gebrek aan 
geld komt men naar eigen zeggen niet toe aan de ontwikkeling van personeelsbeleid en het 
oppakken van de autonomievergroting. Daarnaast zijn er organisatorische problemen: de 
huisvesting wordt gesaneerd, tussen de deelscholen moet meer afstemming plaatsvinden 
enzovoorts. Hiermee is men nog maar net begonnen: 

"We willen zo veel mogelijk gespreid door de stad blijven zitten. Daar hangt een prijskaartje aan. We gaan 
dus wel wat meer concentreren, naar locatie, maar toch blijven we gespreid zitten. Verder nebben we wel een 
duidelijk beeld van wat er per locatie moet komen. (...) Maar we zijn pas eenjaar bezig. We hebben onze 
handen volgehad aan een onverwachte leerlingenterugloop. Over alle deelscholen. En er zaten hier en daar 
wat verstopte lijken in de kast, die er nu uitkomen. Dat maakt het ingewikkeld." 
"Er is inderdaad sprake van een soort rationaliseringsoperatie. Maar ja, het kan niet anders. Het is denk ik 
ook beter om dit alles maar in een korte tijd te laten gebeuren." 
"Het is inderdaad zo dat daar waar er in het najaar soms wat wrijvingen waren tussen centrale directie en 
schoolleiding, dit nu enigszins is verschoven naar de contacten tussen schoolleiders en personeel. Maar dat 
komt ook door de financiële problemen waar we voor staan. Ie kunt wel zeggen dat de omgang tussen 
centrale directie en schoolleiders nu beter gaat dan een jaar geleden. Hoewel er soms natuurlijk nog wel 
dingetjes misgaan. Maar in wezen verloopt het nu wel beter." 

Met betrekking tot de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden beschikt men over voldoende 
informatie. Hooguit kan men stellen dat de geïnterviewden de informatie te weinig specifiek 
vinden voor hun situatie. De schoolleiding zou in bepaalde situaties meer handreikingen 
wensen: 

"Op zich zou ik wel graag beleidsruimte willen hebben, maar aan de andere kant ben ik toch een beetje bang 
voor te veel beleidsruimte. Ik vrees datje dan eindeloos gekissebis krijgt, eindeloze bezwarenprocedures, 
naar de rechter lopen. Want in de CAO staat zus, maar binnen de eigen ruimte is zo mogelijk." 
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Het personeel vindt de instructies en regels vaak veel te gedetailleerd: 

"Ze zeggen dan dat dit decentralisatie is, maar het resultaat zijn regels waardoor de centrale directie geen 
kant meer op kan. Bijvoorbeeld: in het formatiebeleid mag je variëren met 10- en 12-functies. Maar niet 
meer dan 12%. Je mag dus niet bezuinigen terwijl je een miljoen tekort hebt. En tegelijkertijd geldt wel het 
lifo-principe. En je mag ze van het Participatiefonds niet meer wegsturen, want ze zijn te duur in het wacht
geld. Dat volg ik dan allemaal even niet meer. Je kunt dus niet zo veel, want bij alles wat ze willen loopt die 
centrale directie toch weer vast." 

De doeleinden van personeel en schoolleiding convergeren in de huidige situatie grotendeels 
op het zo snel mogelijk oplossen van de financiële en organisatorische problematiek. Het 
personeel heeft het wel moeilijk met de bezuinigingen en saneringen, maar toch probeert men 
de problemen gezamenlijk op te lossen. 

"We zijn de fusie ingegaan met een groei- en ontwikkelingsgedachte. (...) Maar er zijn een heleboel zaken 
die nog niet aan dat afregelen toe zijn, omdat ze nog geen juiste vorm hebben gevonden. In die zin zijn er af 
en toe wat kleine fricties met de schoolleiders over de vraag wie de beleidsontwikkeling op zich neemt. Dat 
heeft daar mee te maken. En met de historie van de verschillende scholen van voor de fusie. De schoolleiders 
waren altijd al bezig met dat soort klussen en nu is er iets overkoepelends gekomen. 
Er is wat dit betreft wel minder strijd dan in het najaar. Het gezag van de centrale directie is wel wat ge
groeid. Maar aan de andere kant krijgen we nu te maken met tegenkrachten vanuit onder meer de centrale 
medezeggenschapsraad (CMR). Dat is ook wel begrijpelijk als je te maken hebt met RDDF-plaatsingen en 
dergelijke, want dat is wel bedreigende materie. Daar wordt dus terecht scherp naar gekeken en scherp op 
gereageerd." 

Uitvoering instellingsniveau: organisatie 
In de onderstaande tabel is een aantal externe factoren in beeld gebracht die relevant kunnen 
zijn bij de doorwerking van het beleid bij de Lemaire scholengemeenschap. Interveniërend 
beleid, met name in de vorm van de lumpsum, heeft een relatief grote invloed op het functio
neren van de organisatie. 

Tabel 8.20: Externe factoren bij de Lemaire scholengemeenschap 
Indicator Beschrijving 

Interveniërend beleid De lumpsum heeft inzichtelijk en voelbaar gemaakt dat de school in grote finan
ciële problemen verkeert. Bovendien is het leerlingenaantal fors lager uitgeval
len dan nog voor de fusie werd gedacht. De school kampt nu per jaar met een 
tekort van twee miljoen gulden. De centrale directie heeft besloten een grondige 
saneringsoperatie uit te voeren. De bezuinigingen wekken veel onvrede bij het 
personeel en bij MR-leden. De vakbonden krijgen er flink van langs. 
Men ziet duidelijk een toename van de risico's. Dit wordt niet als een nadeel 
gezien. Wel is men van mening, dat er soms te weinig arbeidsvoorwaardelijke 
ruimte is en dat de budgetten ontoereikend zijn. 

Interveniërende actoren Er wordt een toename van de aandacht van adviesbureaus geconstateerd. De 
vakbonden gaan zich niet intensiever met de schoolorganisatie bemoeien. Vol
gens het MR-lid hebben ze daartoe onvoldoende kennis en kunde in huis en 
weten ze nauwelijks wat er in de scholen speelt. 
Men ondervindt veel hinder van het PF en VF. Vooral de boetes die het VF 
oplegt voor relatief hoog ziekteverzuim zijn de school een doom in het oog. 

Marktfactoren Het leerlingenaantal is aanzienlijk lager uitgekomen dan verwacht, hetgeen 
uitmondt in financiële tekorten. Men verwacht nu dat de grootste teruggang 
achter de rug is. 

Concurrentie De school ondergaat concurrentie van categoriale en katholieke scholen in de 
omgeving. Verwacht wordt, dat deze concurrentie nog toeneemt als het eigene 
van het type onderwijs afneemt bij invoering van de Tweede Fase. Via het 
leggen van hechtere banden met het overeenkomstige basisonderwijs probeert 
men de concurrentiestrijd ten goede te keren. 
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De Lemaire scholengemeenschap valt qua structuur te kenschetsen als een divisie-organisatie 
(conglomerate form). Er is één onderling verbindend element, te weten de centrale directie en 
de daarbij behorende staf. Elke deelschool heeft zijn eigen, zelfstandige productieproces. Elke 
deelschool staat voor wat betreft het verzorgde onderwijs op zichzelf. De samenstellende 
delen (de deelscholen) van de Lemaire scholengemeenschap dragen alle qua structuur het 
karakter van de professionele bureaucratie. 
Ten gevolge van de fusie en de invoering van een centrale directie is in de schoolorganisatie 
sprake van een centralisatietendens. Ten tijde van de fusie is afgesproken dat de deelscholen 
autonoom zouden kunnen blijven opereren. Deze afspraak wordt nu steeds meer geweld 
aangedaan, doordat de centrale directie zich door de financiële situatie genoodzaakt ziet meer 
taken naar zich toe te trekken. De positie van de deelschoolleiders komt hiermee in toenemen
de mate onder druk te staan. 
In overeenstemming met deze centralisatietendens tracht de centrale directie door middel van 
beslisregels en financiële taakstellingen de afstemming met en tussen de deelscholen te 
verbeteren. Geconstateerd wordt dat de saneringsoperatie op deelschoolniveau doorwerkt in 
een zakelijker manier van leidinggeven. De betrekkingen tussen schoolleiders en personeel 
krijgen meer trekken van een gezagsverhouding. 
Ondanks de centralisatietendens is onduidelijk op welk organisatorisch niveau primair de 
ontwikkeling van (personeels)beleid thuishoort, op dat van de centrale directie of op dat van 
de deelscholen. Het laatste is in lijn met de afspraken omtrent autonomiebehoud die ten tijde 
van de fusie zijn gemaakt. Het eerste is in lijn met de centralisatietendens. Een directe oplos
sing voor dit structurele dilemma lijkt voorlopig nog niet in zicht. Wel heeft de centrale 
directie het plan, dat er op termijn voor elke 400 leerlingen nog maar één directielid is. Dit 
kan betekenen: afslanken van de huidige directieformatie en inschuiven in het middenmanage
ment. 
De afhankelijkheid binnen de configuratie is overigens ook sterk toegenomen. Eerst door de 
fusie, nu door de leerlingenterugloop. Dit versterkt de centralisatietendens. Er treedt tevens 
enige mate van specialisatie op, door middel van de invoering van nieuwe functies. De 
mogelijkheden daartoe worden beperkt door financiële problemen. 

De organisatiecultuur van de Lemaire scholengemeenschap laat zich volgens de geïnterview
den moeilijk in algemene termen omschrijven. Elke deelschool heeft namelijk zijn eigen 
specifieke cultuur. Op basis van de verzamelde gegevens kan echter worden gesteld dat de 
organisatiecultuur van de Lemaire scholengemeenschap relatief persoonsgericht overkomt, in 
tegenstelling tot taakgericht. In vergelijking met andere scholen komt de schoolorganisatie 
daarnaast redelijk open over. 
Er is sprake van een (lichte) tendens tot verminderde betrokkenheid van het personeel bij het 
reilen en zeilen van de organisatie, en tot zakelijker werkverhoudingen. De taakgerichtheid 
lijkt daarmee te groeien. 

In tabel 8.21 staan de indicatoren van het algemeen functioneren van de Lemaire scholen
gemeenschap samengevat. 
De binding en coördinatie in de schoolorganisatie zijn relatief zwak. Terwijl voor de oplos
sing van de financiële problematiek een dergelijke coördinatie en binding nodig is. De oplos
sing van de problematiek wordt er zo niet eenvoudiger op en kan eigenlijk enkel langs hiërar
chische lijnen worden afgedwongen. Gegeven deze situatie is de aandacht vooralsnog enkel 
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gericht op het verlichten van de interne problematiek en gaat nog weinig aandacht uit de 
organisatorische omgeving. 

Tabel 8.21 : Functioneren van de Lemaire scholengemeenschap 
Indicator Beschrijving 

Antwoord De school wordt geconfronteerd met problemen, die onder drie noemers zijn te 
brengen: 
a) leerlingenterugloop; het natuurlijk verloop wordt gestimuleerd, tijdelijke 

contracten worden niet meer verlengd, er wordt personeel in het RDDF 
geplaatst; 

b) de huisvestingsproblematiek wordt beantwoord door leerlingen en personeel 
te concentreren in een beperkter aantal locaties en overbodige panden af te 
stoten; 

c) de financiële problematiek probeert men te verlichten door te schrappen in 
het aanbod van lessen en door kleine groepen samen te voegen. 

Andere maatregelen die in deze context worden genoemd zijn: inkrimpen direc
tieformatie, het verstevigen van de band met basisonderwijs, wijkgerichter 
opereren en centralisatie in de organisatie. 

Binding De binding van het personeel van de vijf deelscholen aan de gehele schoolorga
nisatie is niet sterk. De fusie vond plaats onder het beginsel van 'eenheid in 
verscheidenheid' en droeg een sterk federatief karakter. De binding aan het 
geheel wordt belemmerd door de verspreiding van de school over vijf deelscho
len en elf locaties en door het ontbreken van een gezamenlijke cultuur. De 
geringe binding staat een adequate en snelle oplossing van de (vele) organisato
rische problemen in de weg. Juist die problemen en de vereiste oplossingen 
leiden echter tot een enigszins verhoogde binding, via centralisatie van besluit
vorming en een toename van de onderlinge afhankelijkheid. Dit zet op zijn beurt 
de intenties van de fusie - blijvende zelfstandigheid als (deel)school - onder 
druk. 
Op een aantal van de deelscholen is de binding van het personeel aan de betref
fende deelschool over het algemeen sterk te noemen. Het personeel is in de 
eerste plaats onderdeel van de deelschool; op grote afstand volgt dan de betrok
kenheid bij de totale schoolorganisatie. De hiërarchische afstand tussen perso
neel en schoolleiders groeit. 

Coördinatie Op de deelscholen vindt coördinatie met name plaats via onderlinge taakverde
ling en overleg op directie- en stafniveau. De coördinatie tussen deelscholen en 
centrale directie vindt ook hoofdzakelijk plaats via onderling overleg. 
De verdeling van taken en bevoegdheden tussen centrale directie enerzijds en 
deelschoolleiding anderzijds is onduidelijk; dit toont zich o.m. in de impasse die 
omtrent de ontwikkeling van het taakbeleid is ontstaan. Dit is grotendeels een 
erfenis van de fusie, die een sterk federatief karakter moest dragen. Het wringt 
nu er grote problemen zijn voor de gehele schoolorganisatie en er redelijk snel 
een groot aantal fundamentele beslissingen moeten worden genomen. Door 
middel van financiële taakstellingen tracht de centrale directie de coördinatie 
met en tussen de deelscholen te verbeteren. 

Doelgerichtheid Voorzover er sprake is van doelgerichtheid, is deze vooralsnog geconcentreerd 
op het oplossen van de organisatorische problemen (leerlingenterugloop, huis
vesting, financiële tekorten). Er wordt wel een toename van de doelgerichtheid 
geconstateerd. Dit wordt vooral ingegeven door de noodzaak de financiële 
problemen op te lossen. 
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Tabel 8.22: Samenvatting onafhankelijke variabelen Lemaire scholengemeenschap 
Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

Niet aangetroffen 

Omvattendheid verklaringsfactoren 
en volledigheid beeld beperkt 

Theorie wordt op hoofdlijnen 
herkend; steun voor beleid aanwe
zig, al blijft deze voor een deel im
pliciet 

laag 

redelijk 

Uitvoering 
landelijk niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Niet aangetroffen 
-

Uitvoering 
sectoraal niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Capaciteit: kritiek op inhoudelijke 
capaciteit vakbonden en algemeen 
functioneren bonden. Overige facto
ren niet aangetroffen. 

laag 

Netwerk op 
instellingsniveau 

Horizontale bindings
intensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

Verticale bindingsin
tensiteit 

Partijen enigszins gebonden aan 
overkoepeld doel; deels negatief 
afhankelijkheidsbewustzijn; enige 
centralisatie van besluitvorming 

Niet aangetroffen 

Niet aangetroffen 

Enige binding met landelijk 
netwerk. Binding met sectoraal net
werk matig, neigend naar het nega
tieve 

matig 

landelijk: rede
lijk 
sectoraal: matig 

Uitvoering instellings
niveau: beleid 

Uitvoering instellings
niveau: organisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functioneren 

Grote financiële problemen; beperk
te organisatorische capaciteit. In
houdelijke capaciteit voldoende. 

Voldoende informatie aanwezig. 
Instructies enerzijds te concreet, 
anderzijds te vaag. 

Doeleinden convergeren op oplos
sen financiële en organisatorische 
problematiek. 

Niet aangetroffen 

Interveniërend beleid beïnvloedt 
functioneren 

Eénpitter, groot, 
brede scholengemeenschap 

Divisiestructuur, centralisatie, 
groeiende afhankelijkheid 

Open, persoonsgericht 

Zwakke binding en coördinatie 

laag 

redelijk 

redelijk 

laag 

In tabel 8.22 zijn de onafhankelijke variabelen samengevat. 
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8.6.3 Afhankelijke variabelen op de Lemaire scholengemeenschap 
Het personeelsbeleid op de Lemaire scholengemeenschap staat één jaar na de fusie in het 
teken van financiële problemen. Een onverwacht grote leerlingenterugloop is hier mede debet 
aan. Hierdoor ziet men zich gedwongen veel aandacht te besteden aan het verlichten van de 
werkgelegenheidsproblematiek. 

Tabel 8.23: Personeelsbeleid op de Lemaire scholengemeenschap 
Categorie Instrument Stand van zaken 

Personeels
behoefte 

Functievorming Op enkele deelscholen zijn er aanzetten tot taak-en functiedifferentia
tie. Mondjesmaat ontstaat hier en daar een nieuwe, gespecialiseerde 
functie (personeelsfunctionaris, systeembeheerder). 

Personeels
behoefte 

Personeelsplanning Het leerlingenaantal daalt. Tot nu toe is de terugloop in personeelsbe
hoefte opgevangen door tijdelijke contracten niet te verlengen en door 
personeel over de deelscholen te verplaatsen. Inmiddels is echter een 
sociaal statuut nodig. Men probeert gedwongen ontslagen te vermij
den door vrijwillig vertrek te stimuleren. Geprobeerd wordt via het PF 
een bovennormatieve RDDF plaatsing gerealiseerd te krijgen. 

Personeels
voorziening 

Werving en selectie Bij vacatures wordt gekeken of boventallig personeel van een andere 
deelschool in aanmerking komt voor de functie. Het herplaatsen en 
schuiven gebeurt vanuit de centrale directie. Men bekijkt nog of de 
gevolgen van pendelen tussen scholen te repareren zijn via een tijd-
compensatieregeling. 
Er moet flink wat personeel uit. Het natuurlijk verloop wordt gestimu
leerd; tijdelijke contracten worden niet meer verlengd; arbeidsonge-
schiktheidsontslagen worden doorgevoerd. Rekening houdende met al 
deze maatregelen dreigt nog ontslag voor medewerkers op circa tien 
formatieplaatsen. 

Personeels
voorziening 

Introductie Op deelschoolniveau zijn er afspraken en regels omtrent de opvang 
van nieuwe docenten. 

Personeels
beheer 

Bepaling arbeids
voorwaarden 

In het kader van taakbeleid zijn op aandringen van de CMR centraal 
enkele uitgangspunten en procedures bepaald. Het wachten is nu op 
uitvoering van de procedure op het niveau van de deelscholen. 

Personeels
beheer 

Functiewaardering -

Personeels
beheer 

Personeelsbeoordeling Op de deelscholen worden functioneringsgesprekken afgenomen. 

Personeels
beheer 

Opleiding Verlofvormen en scholing worden vanuit de centrale directie gestimu
leerd in het kader van het mobiliteitsbeleid. Op deelschoolniveau 
worden hier en daar scholingsplannen opgesteld. 

Personeels
beheer 

Loopbaanontwikke
ling 

Hier en daar is er op deelschoolniveau een aanzet tot seniorenbeleid. 

Overleg en 
medezeg
genschap 

Er is een CMR en er zijn deelraden op de deelscholen. De CMR func
tioneert redelijk tot goed en voert relatief vaak overleg met de centrale 
directie. 
Het personeel als geheel heeft echter vaak de indruk dat over hun 
hoofd wordt besloten en dat ze onvoldoende worden betrokken bij de 
besluitvorming. Vroeger kon iedereen meepraten, nu is dat voorbe
houden aan DMR en CMR. 

Een opvallend aspect in tabel 8.23 is dat het ene element van personeelsbeleid als vanzelfspre
kend wordt toegeschreven tot het domein van de deelscholen en het andere primair wordt 
gepositioneerd op het niveau van de centrale directie. Voorbeeld van het eerste betreft thema's 
als mobiliteitsbeleid en RDDF-plaatsing. Voorbeeld van het laatste betreft zaken als de 
introductie van nieuwe medewerkers en de uitwerking van het taakbeleid. Desondanks is niet 
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over de gehele linie duidelijk tot wiens domein het ontwikkelen en uitvoeren van personeels
beleid behoort, dat van de centrale directie en de staf, of dat van de schoolleiders. 
Er zijn geen aanzetten tot verdergaande beleidsontwikkeling aangetroffen. Volgens de geïnter
viewden komt dit mede, doordat alle aandacht nu gericht is op het oplossen van de financiële 
problematiek. Wel is inmiddels op centraal niveau een tweede medewerker ten behoeve van 
personeelszaken aangesteld. 
Het personeelsbeleid op deze school kenmerkt door een oververtegenwoordiging van tactisch-
operationele elementen. Een ontwikkeling in de richting van een meer strategisch beleid, zoals 
enigszins bij het Vasco da Gama gymnasium en nog meer bij de Columbus scholengemeen
schap het geval is, wordt bij deze school niet waargenomen. 

De officiële doelen van het beleid zoals bepaald keren niet of nauwelijks terug in relatie tot de 
doorwerking van het beleid bij de Lemaire scholengemeenschap. Het doel van kwaliteitsver
hoging is het enige doel dat nog expliciet is terug te vinden, maar wordt door de betrokkenen 
geplaatst in de context van het terugdringen van de financiële en organisatorische problema
tiek: 

"Naast deze maatregelen moeten we niet uit het oog verliezen dat verdere investeringen in personeel 
(scholing, taakbeleid en flankerend beleid), onderwijs en huisvesting geboden zijn voor het behoud van de 
kwaliteit van onze scholengemeenschap." 

Ook de middelen zijn in de vorm van het beleid zoals bepaald nauwelijks terug te vinden. 
Een toename van de beleidsruimte en autonomie wordt door de geïnterviewden nauwelijks 
waargenomen. In het najaar van 1996 wordt geconstateerd dat er strikt genomen wel sprake is 
van een kleine toename van de beleidsruimte. Maar het benutten van die ruimte wordt belem
merd, onder meer doordat vakbonden in het DGO erg huiverig zijn om af te wijken van de 
CAO-afspraken. Ook het ontbreken van financiële ruimte en de werkgelegenheidsproblema-
tiek (dalend leerlingenaantal, kleiner budget door lumpsum, boventalligheid) staan benutting 
van de ruimte in de weg. Ruim een halfjaar later wordt geconstateerd dat de beleidsruimte 
überhaupt niet is toegenomen. Er zijn immers nog steeds veel detailvoorschriften, eigenlijk 
net zoveel als voor de komst van de CAO. Benutting van de wel aanwezige ruimte wordt 
beperkt door een gebrek aan financiële middelen. 

Er wordt geen afname van overheidsbemoeienis geconstateerd (besturen op afstand): 

"Maar intussen blijft de wet- en regelgeving toch nog steeds tamelijk sterk door Zoetermeer bepaald. Er is 
nog steeds ontzettend weinig speelruimte. (...) Die regelzucht is zo vreselijk groot." 
"Er is een laag tussen gekomen. Sommigen zeggen wel eens: in het centraal bureau zit een klein Zoetermeer
tje. Maar zij worden wel geconfronteerd met de regels en de bezuinigingen van het ministerie. Zij moeten 
wel tegen de deelscholen zeggen dat het minder moet." 

Zoals al is geconstateerd, is geen ontwikkeling waar te nemen van een eigen personeelsbeleid. 

Een ontwikkeling van beleid op basis van de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden is op de 
Lemaire scholengemeenschap nog niet gepland. Over de variabele planning zijn met andere 
woorden nog geen uitspraken te doen in positieve richting. 

Op basis van de voorgaande afhankelijke variabelen kan worden geconstateerd dat de congru
entie van het beleid bij de Lemaire scholengemeenschap van een laag tot hooguit matig 
niveau is. 
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Tabel 8.24: Samenvatting afhankelijke variabelen, Lemaire scholengemeenschap 
Variabele Indicatie Resultaat Aanduiding 

Personeelsbeleid Onderdelen personeels
beleid 

Strategisch versus 
tactisch-operationeel 

Zie tabel 8.23 

tactisch-operati
oneel 

Doelen Kwaliteitsverhoging 

Financiële 
beheersbaarheid 

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

Zijdelings aan de orde bij maatrege
len om financiële en organisatori
sche problematiek terug te dringen. 

Niet aangetroffen 

Niet aangetroffen 

matig 

Middelen Verbeterd functioneren 

Autonomievergroting 

Besturen op afstand 

Eigen personeelsbeleid 

Niet aangetroffen 

Nauwelijks toename beleidsruimte 
waargenomen; benutting wordt be
lemmerd 

Geen afname overheidsbemoeienis 
waargenomen 

Ontwikkeling niet in gang gezet 

laag 

matig 

laag 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Ontwikkeling personeelsbeleid 
vooralsnog niet gepland 

laag 

Congruentie Overeenkomst doorwer
king en beleid zoals be
paald 

laag 

In tabel 8.24 zijn de afhankelijke variabelen bij de Lemaire scholengemeenschap samengevat. 

8.6.4 Samenvatting 
De Lemaire scholengemeenschap is een grote, brede scholengemeenschap die onder een 
eenpits-bestuur valt. 
Bij deze school wordt voor wat betreft de beleidstheorie gewezen op de beperkte bruikbaar
heid. Als medebepalende factor voor de doorwerking van het beleid wordt gewezen op het 
gebrek aan financiële middelen. De legitimiteit van het beleid is redelijk te noemen. De 
netwerkvariabelen vertonen een matige horizontale bindingsintensiteit. Het feit dat de fusie 
nog niet zolang geleden heeft plaatsgevonden is daar waarschijnlijk mede debet aan. De 
verticale binding met het landelijk netwerk is redelijk, die met het sectorale netwerk echter 
slechts matig. Het laatste is vooral het gevolg van de felle kritiek die het personeel uitoefent 
op de vakbonden. Op die vakbonden wijst men ook als het aankomt op de uitvoering van het 
beleid. Het personeel beschuldigt de vakbonden van een gebrek aan inhoudelijke capaciteit en 
van te nauwe banden met het ministerie van OC&W en de werkgevers. Op lokaal niveau 
treden een gebrek aan financiële en organisatorische capaciteit aan de dag. 
Het personeelsbeleid op deze school kenmerkt zich door een hoog tactisch-operationeel 
niveau. Er is geen streven waarneembaar hierin meer strategische elementen te introduceren. 
Kwaliteitsverhoging is het enige nog traceerbare doel van het beleid zoals bepaald. Het komt 
bijna terloops aan de orde in de plannen om de financiële en organisatorische problemen te 
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reduceren. De middelen autonomievergroting en eigen personeelsbeleid worden niet over
eenkomstig het beleid zoals bepaald gesignaleerd. Dat geldt ook voor het beginsel van bestu
ren op afstand. Daar men geen plannen voor beleidsontwikkeling op de rol zet, is er nauwe
lijks sprake van enige planning. De congruentie tussen het beleid zoals bepaald en zoals dit 
doorwerkt in de school is van een laag tot hooguit matig niveau. 

8.7 Het Tasman college 

8.7.1 Beschrijving van het Tasman college 
Het Tasman college is een scholengemeenschap voor ivbo, vbo en mavo. De school wordt 
bezocht door 470 leerlingen. Het betreffende schoolbestuur heeft alleen het Tasman college 
onder het beheer. 
Afstemming vindt overwegend plaats langs formele lijnen en volgens het principe van direct 
toezicht. Bij beide afstemmingsmechanismen vervult de staf een belangrijke rol. De staf 
bestaat uit enkele leden van het onderwijzend personeel en uit de directieleden. Via formeel 
overleg in de staf sturen de directie en deze personeelsleden de schoolorganisatie aan. De staf 
houdt in de gaten hoe de school en het personeel functioneert. Eventuele functioneringspro-
blemen worden direct in de staf besproken. 
Het schoolbestuur staat redelijk dichtbij de instelling, hoewel een aantal zaken aan de school
leiding is gemandateerd. Er is uitdrukkelijk geen sprake van een bestuur op afstand; eerder 
kan het bestuur worden gekenschetst als beleidsbepalend. 
De inhoudelijke coördinatie verloopt via de vakgroepvoorzitters; de directie voert daarmee 
regelmatig overleg. Planning en control en personeelszaken vallen nagenoeg geheel samen 
met directie en bestuur. De directie bestaat uit drie personen, de totale staf uit negen personen. 
Het Tasman college staat aan de vooravond van een fusie. Tenminste, als het aan de school 
zelf ligt. De toekomstige fusiepartner aarzelt nog. 

8.7.2 Onafhankelijke variabelen op het Tasman college 

Beleidstheorie 
Ook bij het Tasman college worden diverse factoren genoemd die van invloed zijn op de 
doorwerking, maar die in de beleidstheorie niet voorkomen. Genoemd worden de beperkte 
financiële mogelijkheden en beperkende rechtspositionele bepalingen: 

"Er is wel degelijk beleidsruimte bijgekomen. Alleen word je wel beperkt door de financiële mogelijkheden, 
daar loop je op allerlei gebieden wel tegenaan. Het is dus een beperkte vrijheid." 
"Je loopt heel snel vast, als je iets aan personeelsbeleid zou willen doen. Op wachtgelders die je moet 
aanstellen bijvoorbeeld, afvloeiingsregelingen. Dat zit gewoon vast. Je bent daarin helemaal niet vrij; je bent 
gewoon gebonden." 
"Waar we tegenaan lopen, is dat je bij vacatures niet vrij bent om degene aan te nemen die je wilt. Dat wordt 
van buitenaf opgelegd. Dat is nu het grootste knelpunt." 

De bruikbaarheid van de beleidstheorie is derhalve laag. Anders ligt dat met betrekking tot de 
legitimiteit van het beleid. De hoofdlijnen van de theorie worden herkend en het beleid en de 
theorie worden gesteund: 
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"Qua rechtspositie is ook meer mogelijk. Je kunt nu gaan praten over functiewaardering, over extra beloning
en, over extra functies. (...) Dat is dus een stuk vrijheid die je op een positieve manier kunt benutten." 
"Met de beleidsruimte moetje wel vanuitje schoolvisie omgaan. (...) Je hebt er profijt van als je er iets aan 
doet." 
"Dat er een CAO is, is wel prettig. Het hoort er gewoon te zijn." 

De legitimiteit van het beleid is op het Tasman college redelijk hoog. 

Uitvoering landelijk en sectoraal niveau 
Met betrekking tot de uitvoering van het beleid op landelijk niveau is in het geval van het 
Tasman college geen enkele van de betreffende factoren in de context van de doorwerking van 
de decentralisatie aangetroffen. 
Hetzelfde kan worden gesteld over de uitvoering van het beleid op sectoraal niveau: bij het 
Tasman college zijn in relatie tot de doorwerking van beleid geen factoren aangetroffen die 
betrekking hebben op de toepassing van het beleidsmiddel op sectoraal niveau. 

Netwerk op instellingsniveau 
Het lokale netwerk bestaat uit de school en het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad en 
de fusiepartner. Daarnaast zijn er redelijk goede contacten met de gemeente in het kader van 
instellingsbeleid. 
De horizontale bindingsintensiteit in het netwerk is redelijk. Er is sprake van een overkoepe
lende doelstelling, te weten het instandhouden van (i)vbo en mavo voor de betreffende doel
groep, en van een redelijke mate van afhankelijkheidsbewustzijn. 

"Doe je de scholen bij elkaar, dan hebben we circa 580 leerlingen in de bovenbouw; daar kun je mee uit de 
voeten. Dan kun je een aantal afdelingen goed inrichten. Doe je de scholen niet bij elkaar, dan wordt het 
moeilijk. De scholen zijn dan beide te klein" 
"We willen fuseren omdat we het anders niet volhouden. We hebben nu honderd leerlingen van het asielzoe
kerscentrum. Als dat dicht gaat, dan staan hier zeven mensen op straat. (...) Als hier de afdeling elektro ook 
nog dicht gaat, dan kunnen we het niet meer betalen. Want je krijgt hoe dan ook een beperkt budget. Als we 
niet fuseren, duurt het nog vijf of zes jaar en dan liggen we plat." 
"Bij de fusiepartner is men nu ook wel zover dat men het als een verrijking ziet, als het zorgonderwijs erbij 
zou komen. Dat ziet men nu wel, terwijl dat vorig jaar nog niet zo was. (...) Die fusie is echt noodzakelijk; 
het is of fuseren, of sluiten. Regionaal gezien heb je nu nog de kans om een behoorlijk stuk onderwijs neer te 
zetten. De leerlingenstromen kun je dan binnen het schoolbestuur redelijk beheersen. Je kunt die leerlingen 
dan dus binnenboord houden, binnen het bestuur. Dan sta je veel sterker. Het personeel volgt dan gewoon de 
leerlingen, indien nodig. Het is de bedoeling dat we in X. één sterke locatie maken, met een concentratie van 
mavo/vbo, met meer dan duizend leerlingen." 

Bij de fusiepartner is dit echter (nog) net niet voldoende voor een fusie. De redenen zijn 
uiteenlopend; één van de redenen is de huisvesting van de nieuwe locatie: 

"Het uitgangspunt van de fusie is om één sterke mavo/vbo-tak in X. neer te zetten. Maar dat betekent dat het 
huidige gebouw in X. gedeeltelijk moet worden vernieuwd. De kosten daarvan worden niet opgevangen door 
de verkoop van onze eigen gebouwen. Dat gat krijgen we niet dicht en dat is nu het probleem. Het is een 
huisvestingsprobleem." 

Tussen het lokale netwerk op het Tasman college en het landelijke netwerk bestaat een 
redelijke mate van verticale binding. Via de besturenorganisatie heeft de directeur onder meer 
deelgenomen aan landelijk overleg over de materiële bekostiging. Met het ministerie heeft 
men herhaaldelijk contacten over de bekostiging van de arbeidsduurverkorting. Opvallend is 
dat men bovendien contacten heeft met het Europees Sociaal Fonds aangaande projectsubsi
dies. 
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Ook met het sectoraal netwerk bestaan contacten, die voornamelijk via de besturenorganisatie 
lopen. De schoolleiding heeft herhaaldelijk deelgenomen aan overlegcommissies die door de 
besturenorganisatie in kwestie worden ingesteld. 

Uitvoering instellingsniveau: beleid 

Het Tasman college is een groeiende school. Financiële problemen zijn er niet of nauwelijks. 
Ook de organisatorische en inhoudelijke capaciteit is blijkbaar voldoende om de doorwerking 
van het beleid op te kunnen vangen. Maar door schoolleiding en personeel wordt in dit 
verband wel gewezen op de beperkte schaalgrootte: 

"Wat de beleidsontwikkeling met name belemmert, is de kleinschaligheid. Je hebt door de kleinschaligheid 
enorme risico's. Als je mensen bepaalde taken wilt geven, als je beloningsdifferentiatie wilt invoeren 
enzovoorts, dan kun je dat niet omdat je te klein bent. Dat kan alleen in grotere gehelen, omdat je nu die 
taken - voor bijvoorbeeld het middenmanagement - er niet expliciet kunt uitvissen. Dat gaat gewoon niet." 
"Bij de fusiepartner is er een hoofd personeelszaken die de centrale directie adviseert. Dat is al een betere 
constructie dan hier: hier is een directeur die het erbij doet. Dat is eigenlijk een te grote belasting." 

Over de arbeidsvoorwaarden heeft men op het Tasman college naar aard en omvang voldoen
de informatie ontvangen. De doelstellingen van degenen die met de beleidsuitvoering te 
maken krijgen convergeren in redelijke mate: de lijn van beleidsontwikkeling wordt onder
schreven, al staan de fusieperikelen de feitelijke ontwikkeling in de weg. 

Tabel 8.25: Externe factoren bij het Tasman college 
Indicator Beschrijving 

Interveniërend beleid De lumpsum schept in theorie meer beleidsruimte en leidt tot minder bemoeienis 
van het ministerie met de school. In de praktijk is het budget echter te krap 
bemeten. De afschrijvingstermijn van de inventaris is reeds lang verstreken; 
onder de lumpsum moet de school de vervanging nu zelf betalen. 
Door de toenemende risico's wordt het draagvlak om de school op lange termijn 
in stand te houden te klein. Er wordt dan ook aangestuurd op een fusie. Het 
mavo-vbo-vso-traject maakt het doorgaan van de fusie nog meer noodzakelijk. 

Interveniërende actoren Het contact met organisaties wordt niet intensiever. Wel wordt men wat meer 
met folders van organisaties en bureaus bestookt. 
Van VF en PF heeft men in zoverre last, dat deze door hun maatregelen de 
financiële risico's die de school loopt, mede doen toenemen, waardoor op ter
mijn een fusie niet meer te vermijden is. De instroomtoets van het PF zet vooral 
aan tot het zoeken van nieuwe, flexibele contractvormen. De premiesystematiek 
van het VF leidt tot de noodzaak een zeer sluitende administratie te gaan voeren; 
kleine fouten kunnen immers grote gevolgen hebben. 

Marktfactoren Het leerlingenaantal stijgt enigszins. Op lange termijn is de school echter vanwe
ge de beperkte omvang niet in stand te houden. Verdere groei is echter lastig, 
omdat de school bekend staat als zwarte school. De school drijft mede op de 
leerlingentoestroom uit een asielzoekerscentrum. Men stuurt nu aan op fusie. 
Dit proces wordt nog eens versterkt door de komende invoering van leerwegen. 
Dit vereist nl. een schaalgrootte die er niet is. Deze operatie verschaft de school 
ook weer kansen, omdat hiermee de deur richting samenwerking met vso-lom-
scholen op een kier komt te staan. 

Concurrentie De school zou moeten groeien om op termijn te kunnen overleven. Dat is niet 
mogelijk omdat de concurrent én toekomstige fusiepartner een vestiging in het 
voedingsgebied van de school heeft geopend. Het voorgenomen fusieproces 
komt hierdoor onder grote druk te staan. 
Overigens is de concurrentie in de regio in het algemeen erg sterk te noemen. 
Fusie is zelfs voor de partner noodzakelijk om die slag aan te kunnen. De con
currentie in de regio wordt versterkt door de voorgenomen invoering van leer
wegen in mavo en vbo. 
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Uitvoering instellingsniveau: organisatie 
De externe factoren rondom het Tasman college laten zich kenmerken doordat zij een druk op 
de school uitoefenen in de richting van fusie. 
In tabel 8.25 zijn deze externe factoren in beeld gebracht. 

De organisatiestructuur laat zich kenschetsen als een eenvoudige professionele bureaucratie, 
waarin de kenmerken van de eenvoudige structuur overheersen. 
Er treden geen noemenswaardige veranderingen op in de bestaande organisatiestructuur. De 
directie signaleert wel een verschuiving in de richting van meer bedrijfsmatig, professioneler 
management. Tevens wordt opgemerkt dat de huidige directie-omvang te gering is om alle 
taken uit te kunnen voeren. De school is bovendien te klein om via specialisatie hier een 
oplossing voor te scheppen. 

De organisatiecultuur kenmerkt zich volgens de geïnterviewden door een ontspannen manier 
van omgaan met elkaar. De hiërarchische lijnen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk, maar 
toch gaat men amicaal en open met elkaar om. De geïnterviewden beoordelen de cultuur als 
persoonsgericht, in tegenstelling tot taakgericht en als open van aard. Veranderingen in deze 
cultuur worden niet waargenomen. 

Voor het Tasman college kunnen de vier indicatoren van het algemeen functioneren als volgt 
worden beschreven. 

Tabel 8.26: Functioneren van het Tasman college 
Indicator Beschrijving 

Antwoord In het najaar van 1996 tracht men de omslag te maken van regeluirvoerder naar 
beleidsmaker. Er heeft scholing plaatsgevonden bij de directie, de MR heeft 
tijdsfaciliteiten gekregen. 
Een ander antwoord moest in het verleden worden gevonden ten aanzien van de 
leerlingenterugloop. Men heeft bewust gekozen voor een specialisatie in de 
richting van onderwijs aan allochtone leerlingen. De school groeit sindsdien. 
Tevens zijn aanvullende middelen gezocht bij subsidiefondsen en -verstrekkers. 
Op dit moment wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe de toenemen
de financiële risico's kunnen worden afgedekt. De enige mogelijkheid daartoe 
lijkt gelegen te zijn in fusie. 
Via sponsoring en stages krijgt men bovendien steeds meer contacten buiten de 
school. Relevante ontwikkelingen in het onderwijs in de omgeving houdt men 
goed in het oog. 

Binding De binding van het personeel aan de school is redelijk sterk te noemen, zeker bij 
een kleine groep. Buiten die kleine groep is de binding wat geringer. De binding 
wordt onder meer gestimuleerd doordat de directeur grote betrokkenheid van het 
personeel bij de besluitvorming nastreeft (MR en stafmodel). Hij bevordert 
tevens de omgang van het personeel met elkaar in de vrije tijd, door bijvoor
beeld een financiële bijdrage te leveren aan gezamenlijk uitstapjes. 

Coördinatie Coördinatie vindt plaats door middel van overleg via de daarvoor ingestelde 
organen, waarbij met name het stafmodel een cruciale rol vervult. 

Doelgerichtheid Op de school is de doelgerichtheid in combinatie met de omgevingsgerichtheid 
redelijk groot te noemen. Men constateert bijv. een probleem van leerlingente
rugloop en kiest vervolgens een alternatieve koers, die consequent wordt aan
gehouden. 

Enigszins opvallend aan het Tasman college is de redelijk hoge mate van omgevingsgericht
heid (zie tabel 8.26). In antwoord op omgevingsveranderingen is men redelijk goed in staat op 
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relatief korte termijn grote koerswijzigingen te realiseren. Wanneer nodig wordt in dat ver
band een hoge mate van doelgerichtheid gerealiseerd, hetgeen wordt ondersteund door de 
betrokkenheid van een kleine kern van personeelsleden bij de schoolorganisatie. Desondanks 
blijft de coördinatie redelijk formeel van aard. 

Tabel 8.27: Samenvatting onafhankelijke variabelen Tasman college 
Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

Niet aangetroffen 

Omvattendheid verklaringsfactoren 
en beeld beperkt 

Theorie wordt op hoofdlijnen er
kend; steun voor beleid en theorie 
aanwezig 

laag 

hoog 

Uitvoering 
landelijk niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Niet aangetroffen 

-

Uitvoering 
sectoraal niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Niet aangetroffen 
-

Netwerk op 
instellingsniveau 

Horizontale bindings
intensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

Verticale bindingsin
tensiteit 

Overkoepelende doelstelling en af-
hankelijkheidsbewustzijn aanwezig; 
nog niet voldoende voor fusie 

Niet aangetroffen 

Niet aangetroffen 

Enige binding met zowel landelijk 
als sectoraal netwerk 

redelijk 

landelijk: rede
lijk 
sectoraal: rede
lijk 

Uitvoering instellings
niveau: beleid 

Uitvoering instellings
niveau: organisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functioneren 

Voldoende financiële, inhoudelijke 
en organisatorische capaciteit. 
Schaalgrootte wordt als problema
tisch aangemerkt. 

Voldoende informatie bekend. 

Doeleinden convergeren binnen de 
school; met fusiepartner (nog?) niet 
helemaal 

Geen factoren aangetroffen 

Druk van factoren in de richting van 
fusie 

Eénpitter, klein, scholengemeen
schap 

Eenvoudige professionele bureau
cratie, geen veranderingen 

Open, persoonsgericht 

Stabiele organisatie; hoge omge
vingsgerichtheid 

redelijk 

redelijk 

redelijk 

hoog 

Het totaalbeeld van de onafhankelijke variabelen treft u samengevat aan in tabel 8.27. 
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8.7.3 Afhankelijke variabelen op het Tasman college 
Op het vlak van het personeelsbeleid wordt op het Tasman college een uitgebreide hoeveel
heid van instrumenten ingezet. 

Tabel 8.28: Personeelsbeleid op het Tasman college 
Categorie Instrument Stand van zaken 

Personeels
behoefte 

Functievorming Er is sprake van geringe formatieve groei, waarvan men een gedeelte 
reserveert. In het kader van de fusie wordt bestudeerd of meer flexi
bele contractvormen mogelijk zijn voor personeel op projectformatie. 

Personeels
behoefte 

Personeelsplanning 

Er is sprake van geringe formatieve groei, waarvan men een gedeelte 
reserveert. In het kader van de fusie wordt bestudeerd of meer flexi
bele contractvormen mogelijk zijn voor personeel op projectformatie. 

Personeels
voorziening 

Werving en selectie In verband met de quotum / herbezettingsregeling worden voor vaca
tures op dit moment wachtgelders gezocht. Daardoor komt het eigen
lijke aannamebeleid (zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw) 
enigszins onder druk te staan. 

Personeels
voorziening 

Introductie Er is een beleid gericht op de begeleiding van beginnende docenten. 
De benodigde middelen hiervoor komen uit het schoolprofielbudget. 

Personeels
beheer 

Arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsomstandig
heden 

Er is geen taakbeleid. Op dinsdagmiddag wordt echter geen les gege
ven; men is dan vrijgeroosterd om te vergaderen, zichzelf te scholen, 
of om zaken onderling te regelen. De taakbelasting wordt langs infor
mele wegen bewaakt. 

Personeels
beheer 

Functiewaardering _ 

Personeels
beheer 

Personeelsbeoordeling Er worden functioneringsgesprekken afgenomen. In het najaar van 
1996 is men van plan te beginnen met het afnemen van beoordelings
gesprekken. 

Personeels
beheer 

Opleiding Er is een scholingsbudget met ruime mogelijkheden. 

Personeels
beheer 

Loopbaanontwikke
ling 

Er is een ouderenbeleid, o.a. bestaande uit een financiële bijdragere
geling indien men gebruik maakt van de BAPO 

Overleg en 
medezeg
genschap 

Er zijn twee mezeggenschapslijnen: die van de medezeggenschaps
raad en die van het stafmodel. 
De MR wordt direct betrokken bij de besluitvorming in het bestuur. 
MR-leden krijgen tijdsfaciliteiten en scholingsmogelijkheden. De 
indruk bestaat dat de MR relatief actief is en gedegen te werk gaat. 
Wel wordt het functioneren van de MR tijdens het cursusjaar belem
merd door overdrachtsperikelen en door de (onzekerheid over) de 
fusie. 
De tweede lijn is die van het stafmodel. Voor elke afdeling in de 
school wordt door de directie een personeelslid aangewezen die deel
neemt aan de besluitvorming in de staf. 

Tabel 8.28 bevat een samenvatting van de instrumenten van personeelsbeleid op deze school. 
Geconstateerd kan worden dat op de meeste onderdelen uitvoeringspraktijken in de school 
bestaan. De regels die worden gehanteerd zijn echter niet of nauwelijks geformaliseerd. In het 
najaar van 1996 is men voornemens te starten met die formalisatie, mede op basis van de 
CAO. De bedoeling is op dat moment om stapsgewijs de praktijken op de deelterreinen te 
inventariseren en nader uit te werken. 
Zo ver komt het echter niet. Twee factoren zijn hier debet aan. In de eerste plaats de onzeker
heid over de doorgang van de fusie per 1 augustus 1997. De fusiebesprekingen vergen tijdens 
het cursusjaar veel tijd en energie van de directie en de medezeggenschapsraad. Beleidsont
wikkeling verschuift daardoor naar de achtergrond, vooral ook omdat men weet dat indien de 
fusie doorgaat, die activiteiten opnieuw zullen moeten worden ondernomen. In de tweede 
plaats de kleinschaligheid van de schoolorganisatie. Er is volgens de directeur daardoor geen 
mogelijkheid personeelszaken en personeelsbeleid te specialiseren. De directie moet het erbij 
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doen en daarvoor ontbreekt eenvoudig de tijd. Andere factoren die worden genoemd als 
belemmeringen ten aanzien van de beleidsontwikkeling zijn de regels omtrent aanstelling en 
ontslag van personeel, de informele communicatiepatronen en het open karakter van de 
organisatiestructuur. 
Het personeelsbeleid van deze school vertoont dezelfde kenmerken als dat op het Vasco da 
Gama gymnasium: een overdaad aan instrumenten met een tactisch-operationeel karakter. De 
intentie bestaat om een ontwikkeling in gang te zetten naar meer strategisch beleid, maar door 
omstandigheden komt dit niet tot stand. 

Op het Tasman college wordt voor wat betreft de variabele doelen een relatie gelegd tussen de 
invoering van de lumpsumbekostiging, de vergroting van de autonomie op arbeidsvoorwaar
delijk terrein en de betere beheersing van overheidsuitgaven: 

"We hebben als scholen zelf om grotere beleidsruimte gevraagd. Toen heeft de minister gezegd: 'Okee, dat 
gaan we dan doen, maar ik kader wel het budget in en daarbinnen krijg je de eigen verantwoordelijkheid.' 
Dan kun je uiteraard wel gaan twisten over de hoogte van het toegekende budget, maar goed." 
"De minister had een flink aantal open einde-regelingen en die zijn bijna allemaal opgeruimd. Er zit wat dat 
betreft voor hem weinig risico meer in de begroting." 

De andere doelen van het beleid zoals bepaald keren op instellingsniveau niet terug. 
Van de middelen uit het beleid zoals bepaald is het verbeterd functioneren van de schoolorga
nisatie in redelijke omvang te traceren op het Tasman college: 

"Een aantal jaren geleden zat ik ook op deze stoel en was ik bezig met onderwijs, met kinderen. Dat was het 
dan. Nu ben ik bezig met het leiden van een bedrijf, met een balans van zes en een half miljoen en die zaak 
moet draaien. Dat werkt voor een deel door binnen de staf. Binnen de school is dus ook duidelijk sprake van 
een verschuiving in het functioneren, naar andere doelen, gekomen. Die doelgerichtheid is duidelijk merk
baar en het onderwijs komt een beetje op de achtergrond. Niet op de werkvloer, maar wel vanuit de 
organisatie." 
"Het tweede is, dat er steeds meer leerlingen zijn die geen diploma kunnen halen. Die gaan stage lopen bij 
een bedrijf en de school begeleidt eenjaar lang die stage in het bedrijf. Er zijn dus wel steeds meer contacten 
naar buiten toe. En dan krijg je dus ook weer signalen binnen." 

Op zich ervaart men op de school een afname van de rechtspositionele bemoeienis van het 
ministerie. Geconstateerd wordt dat daardoor een vrijheid ontstaat die men positief kan 
benutten voor het ontwikkelen van personeelsbeleid. Tegelijkertijd is men van mening dat de 
ruimte wordt beperkt door financiële onmogelijkheden, eigen-wachtgeldersbepalingen, 
anciënniteitsregels omtrent afvloeiing en regels omtrent de reïntegratie van (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikten. Volgens de directie staat tevens de beperkte schaalgrootte de benutting 
van de beleidsruimte in de weg. 

Daarnaast wordt door de geïnterviewden een afname van overheidsbemoeienis geconstateerd: 

"Je hebt minder te maken met het ministerie. Vroeger moest je voor iedere zucht en iedere spijker goedkeu
ring vragen. Zeker binnen het beroepsonderwijs met het kasstelsel." 
"Het contact met OC&W is duidelijk minder geworden. Je krijgt nu een brief met het lumpsumbedrag en 
daar is het mee gedaan. Nu komt hier een publieke accountant die in anderhalve dag de boel doorlicht. 
Vroeger kwam de rijksaccountant langs en die zat hier vier weken. Die ging post voor post na. Ook lessen-
verdelingen, promoties enzovoorts, alles moest langs Zoetermeer." 
"Er komen de laatste jaren wat minder circulaires binnen. Wat dat betreft bestuurt het ministerie wat minder 
van buitenaf." 

Eerder in deze paragraaf is al beschreven dat de beleidsruimte bij het Tasman college is 
toegenomen, maar dat de benutting daarvan door diverse factoren wordt belemmerd. De 
ontwikkeling van een eigen personeelsbeleid, zoals verondersteld in het beleid zoals bepaald, 
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is bij het Tasman college niet aangetroffen. Het laatste betekent niet dat men de ontwikkeling 
van dit personeelsbeleid en in dit opzicht de doorwerking van het beleid, niet in de tijd ge
pland heeft. Men heeft aan het begin van het schooljaar 1996-1997 zeker de intentie de 
doorwerking op te pakken. De fusiebesprekingen doorkruisen deze plannen echter. 
De congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals dit doorwerkt kan bij het 
Tasman college van een matig tot redelijk niveau worden genoemd. 

In tabel 8.29 treft u een samenvattend overzicht aan van de afhankelijke variabelen bij het 
Tasman college. 

Tabel 8.29: Samenvatting afhankelijke variabelen, Tasman college 
Variabele Indicator Resultaat Aanduiding 

Personeelsbeleid Onderdelen personeels
beleid 

Zie tabel 8.28 -

Strategisch versus 
tactisch-operationeel 

" streven naar 
strategisch be
leid 

Doelen Kwaliteitsverhoging Niet aangetroffen -
Financiële 
beheersbaarheid 

Wordt geplaatst in context lump-
sumbekostiging 

redelijk 

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

Niet aangetroffen -

Middelen Verbeterd functioneren Wordt gezien als uitvloeisel van 
vergroting beleidsruimte en omslag 
naar bedrijfsmatiger functioneren 
van de school 

redelijk 

Autonomievergroting Vergroting beleidsruimte geconsta
teerd; benutting wordt belemmerd 

laag 

Besturen op afstand Geconsteerd wordt afname 
overheidsbemoeienis 

redelijk 

Eigen personeelsbeleid Ontwikkeling niet in gang gezet laag 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Ontwikkeling gedwarsboomd door 
fusieplannen 

matig 

Congruentie Overeenkomst doorwer
king en beleid zoals be
paald " 

matig 

8.7.4 Samenvatting 
Het Tasman college is een kleine scholengemeenschap die onder een eenpitsbestuur valt. Ook 
bij het Tasman college wordt met betrekking tot de beleidstheorie gewezen op de beperkte 
bruikbaarheid ervan. Factoren die relevant zijn, maar niet zijn opgenomen in de theorie 
betreffen namelijk de beperkte financiële mogelijkheden en beperkende rechtspositionele 
bepalingen. De legitimiteit van het beleid is redelijk hoog. De variabelen met betrekking tot 
netwerken zijn in het geval van het Tasman college niet expressief aanwezig. Er is sprake van 
zowel een redelijke mate van horizontale als van verticale bindingsintensiteit. Binnen de 
uitvoering zijn geen tekenen die wijzen op bijvoorbeeld een gebrek aan capaciteit, wat wel in 
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drie van de voorgaande gevallen zo was. Opgemerkt wordt wel, dat de schaalgrootte te klein 
is om op lange termijn te kunnen blijven bestaan; er wordt dan ook aangestuurd op fusie. 
Het personeelsbeleid op deze school is net als in de voorgaande gevallen overwegend 
tactisch-operationeel van aard. De intentie bestaat om meer strategische elementen in het 
beleid te introduceren, maar door onder meer fusieperikelen komt het niet zo ver. Het verbete
ren van de financiële beheersbaarheid keert als doel bij het Tasman college terug. Er wordt 
een koppeling gelegd tussen autonomievergroting, de lumpsumbekostiging en de decentralisa
tie van arbeidsvoorwaarden. De andere twee doelstellingen zijn niet meer waarneembaar. 
Twee middelen, namelijk autonomievergroting en eigen personeelsbeleid komen niet conform 
het beleid zoals bepaald naar voren. Wel wordt een afname van overheidsbemoeienis en 
daarmee enige mate van besturen op afstand geconstateerd; ook het verbeterd functioneren 
van de schoolorganisatie wordt in relatie gebracht met de decentralisatie van arbeidsvoorwaar
den. Tie planning is daarentegen slechts matig van aard; er zijn voornemens tot beleidsontwik
keling, maar de fusieplannen zetten deze op een zijspoor. De congruentie van het beleid kan 
in dit geval als matig tot redelijk worden bestempeld. 

8.8 Het Livingstone gymnasium 

8.8.1 Beknopte beschrijving van het Livingstone gymnasium 
Het Livingstone gymnasium is een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, 
met circa 500 leerlingen. De school valt als enige onder het schoolbestuur. Afstemming vindt 
hoofdzakelijk plaats door onderling, informeel overleg. 
Het schoolbestuur staat op grote afstand en kan worden gekenschetst als een toezichthoudend 
bestuur. Er is controle op enkele hoofdlijnen (begroting en jaarrekening, richting van de 
school enzovoorts). Er is een qua omvang kleine directie, bestaande uit één rector en twee 
conrectoren. De schoolleiding is verantwoordelijk voor alle uitvoerende en beleidsvoorberei-
dende taken, alsook voor de dagelijkse gang van zaken in de school. 
Formeel is er geen middenmanagement aanwezig. Feitelijk wel, aangezien drie leden van het 
onderwijzend personeel met coördinerende taken zijn belast. Zij worden aangeduid als 
'coördinatoren'. Samen met de decaan worden zij tot de 'staf gerekend (zeven personen) en 
als zodanig bij het leidinggeven aan de organisatie betrokken. De hiërarchische lijnen zijn 
mede hierdoor tamelijk vloeiend. 
De staf ten behoeve van planning en control en personeelszaken valt nagenoeg geheel samen 
met de directie en het feitelijke middenmanagement. Het team van onderwijzend personeel 
bestaat uit circa 27 docenten (waarvan een deel parttime). Er is een organisatorisch duidelijk 
afgezonderde ondersteunende staf, bestaande uit twee administratief medewerkers, één 
concierge en twee technisch onderwij s-assistenten. 

8.8.2 Onafhankelijke variabelen op het Livingstone gymnasium 

Beleidstheorie 
Volgens de geïnterviewden is de bruikbaarheid van de beleidstheorie laag, omdat lang niet 
alle factoren in de theorie als verklaringsfactoren of als deel van het relevante beeld zijn 
meegenomen. Het gebrek aan expertise over beleidsontwikkeling bijvoorbeeld: 
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"Ik vraag me af of beleidsruimte tot maatwerk en personeelsbeleid leidt. Ik denk dat het grootste probleem 
van het onderwijs is, datje geen eigen beleid kunt maken. Je bent niet in staat om kwaliteit te waarderen 
boven iets anders. Je kunt als schoolleiding mensen ook nauwelijks dwingen om te doen watje wilt. Er moet 
heel wat aan de hand zijn om mensen die niet functioneren, eruit te krijgen. Wat dat betreft is het bijna niet 
mogelijk om personeelsbeleid in de school te maken." 
"Maar ergens hebben we daar gewoon geen mensen voor in huis, mensen die dat beleid kunnen maken. Er is 
op dit punt geen expertise in de school." 

Andere factoren zijn de belemmeringen die andere regels opwerpen en de wens om niet al te 
veel te formaliseren: 

"We willen enerzijds wel meer beleidsruimte, zeker als het gaat om dingen die erg voor de hand liggen en 
goed voor de school zijn. Dan wil je soms iets en dan is er een regeltje dat iets verbiedt. Maar anderzijds ben 
ik ook wat terughoudend, want meer beleidsvrijheid betekent veel meer overleg over bijzaken, veel meer 
gedoe. Je krijgt discussies over die dingen die eigenlijk het onderwijs niet ten goede komen." 
"Soms zou het handig zijn als er meer ruimte zou zijn, bijvoorbeeld dat gedoe met die nascholing. Dan moet 
je weer een plan hebben en zo. Dan denk ik: laat ons dat toch zelf uitzoeken. Al die geldstromen liggen al 
weer vast. Dat gedoe met die wachtgelders bijvoorbeeld: aan die quotumverplichtingen houden we ons nu 
echt niet meer." 
"Tegelijkertijd moet je je wel afvragen, watje ermee zou winnen als alles rationeler en formeler zou gaan 
verlopen. Hier in de school zeggen toch veel mensen dat je er meer mee verliest dan dat je ermee wint." 

De beleidstheorie wordt door de geïnterviewden op het gymnasium op hoofdlijnen herkend. 
Er is ook steun voor het beleid en de theorie voorhanden, maar deze houdt niet over: 

"Ergens is het een goede zaak dat we nu meer ruimte krijgen om beleid te maken." 
"Ik ben er niet echt erg enthousiast over hoor. Sommige mensen kicken op regeltjes en dit is eigenlijk 
grotendeels weer de oude regeling dus wat dat betreft valt het wel weer mee. Maar ik vind dit soort dingen 
vreselijk. Ik vind dit een noodzakelijke, maar minder interessante kant van m'n werk." 

De legitimiteit van het beleid is bij het Livingstone gymnasium slechts matig. 

Uitvoering landelijk en sectoraal niveau 
De invoering van de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden op landelijk niveau is in relatie 
tot de doorwerking van het beleid op instellingsniveau niet de traceren. 
De toepassing van het beleidsmiddel (de CAO-onderhandelingen) op sectoraal niveau is op 
instellingsniveau in de context van de doorwerking van het beleid ook niet terug te vinden. 

Netwerk op instellingsniveau 
Het lokale netwerk is in omvang beperkt. Het bestaat uit de school, de medezeggenschapsraad 
en het schoolbestuur. De schoolleiding onderhoudt redelijk frequent contact met het admini
stratiekantoor. Er vinden verkennende besprekingen plaats met een bestuur in de regio ten 
behoeve van de verevening van wachtgeldrisico's. Maar daarbij blijft het. 
Voorzover men van een netwerk kan spreken is de horizontale bindingsintensiteit matig. Men 
weet zich gebonden aan een overkoepelende doelstelling - het draaiende en goed functione
rend houden van het gymnasium - maar afhankelijkheidsbewustzijn en centralisatie van 
besluitvorming binnen het netwerk zijn beperkt: 

"Er is een bestuur, dat volgens het oude traditionele model functioneert. Dat willen we ook zo houden. Het 
bestaat uit ouders van leerlingen of oudleerlingen, die algehele eindverantwoordelijkheid bezitten, maar in 
wezen alle taken aan de schoolleiding hebben gedelegeerd. Het enige waar ze zich wel wat meer mee 
bemoeien zijn de financiën. Maar verder ondersteunen ze de school vooral. Ze vergaderen vijf à zes keer per 
jaar, waarvan twee maal wat informeler. Het is belangrijk dat ze er zijn. Zolang zij het idee hebben dat de 
school goed loopt, gaan ze zich niet met de school bemoeien." 
"Maar er zal een soort samenwerkingsverband op bestuurlijk niveau komen tussen het bijzonder onderwijs 
hier in de regio. Ook om wachtgeldrisico's en dergelijke af te dekken. Maar of wij daaraan gaan meedoen, 
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daar zit ik nog een beetje over te twijfelen. Want je krijgt dan wel de steun van anderen, maar ook de lasten. 
Dat is een afweging." 

Van een verticale binding met zowel het landelijke als het sectorale netwerk is bijna geen 
sprake. Niet dat men behoefte heeft aan dergelijke contacten, integendeel: 

"Hier merken we niet zoveel van. Er zitten ook niet zoveel vakbondsleden. Misschien drie, maar niet echt 
meer. Het interesseert die mensen ook nauwelijks. De besturenorganisatie bel ik soms wel op. En het 
administratiekantoor wacht totdat ik een vraag stel. Dat is wel een voordeel van een kleine school, met één 
bestuur: niemand kan ons op enige manier ergens toe brengen. We krijgen wel folders, maar de prullenbak is 
gewillig en verder valt het wel mee." 

Uitvoering instellingsniveau: beleid 

Het Livingstone gymnasium groeit qua leerlingenaantal. De lumpsum heeft wel enkele gaten 
in de begroting geslagen, maar dit is maar tijdelijk en de reserves zijn voldoende. Ook de 
inhoudelijke capaciteit ten aanzien van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden is voldoende. 
Aangegeven wordt wel, dat de organisatorische capaciteiten beperkt zijn om de decentralisatie 
afdoende op te kunnen vangen; de schaalgrootte speelt hierbij een rol: 

"We zijn een kleine school. We moeten dit soort bureaucratische rompslomp wel tot het uiterste beperken, 
want we hebben nu eenmaal geen centrale directie met stafleden. We passen ons dus gewoon automatisch 
aan aan wat in de CAO staat en doen daar verder niet al te moeilijk over. We conformeren ons dus gewoon 
aan de CAO, want we hebben geen enkele behoefte om op nadere punten weer overleg te gaan voeren. Dat 
doen we niet, allemaal veel te ingewikkeld. In de school heeft daar trouwens ook niemand behoefte aan." 
"Probleem is wel en dat wordt alleen maar groter, dat de schoolleiding niet is opgeleid om beleid te vormen 
en te voeren. (...) Maar het onderwijs wordt alleen maar ingewikkelder en moeilijker te managen. Daar 
hebben we geen kennis voor in huis. We zijn niet opgeleid om personeelsbeleid te maken. Daar moetje vier 
jaar hbo-studie voor gedaan hebben." 
"Daarnaast is de staf uitgebreid. De coördinator 3e leerjaar is erbij gekomen. Maar of dit allemaal te wijten is 
aan die nieuwe CAO, dat betwijfel ik. Een reden is volgens mij, dat we enorm zijn gegroeid. De directie kon 
dat niet echt meer bijbenen. Te veel werk." 

Informatie over de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden is volgens de geïnterviewden 
voldoende voorhanden. Aan aanvullende informatie heeft men geen behoefte. De doeleinden 
van degenen die zijn betrokken bij de doorwerking van het beleid stemmen overeen. Maar 
hierbij past wel de kanttekening dat het personeel zich in deze context niet altijd even actief 
opstelt: 

"Maar de CAO wordt niet door de medezeggenschapsraad gelezen. Het leeft ook niet erg." 
"Ik zou graag willen dat het personeel wat meer bij de besluitvorming betrokken raakt. Docenten zijn 
geïnteresseerd in lesgeven; eventuele taken die erbij komen, vinden ze ook nog prima. Maar de hele organi
satie van de school, dat interesseert ze hier niets. (...) En dan probeer ik af en toe zelfs wat onrust te zaaien, 
maar ook dat lukt dan niet. Ik vind het niet erg om dingen zelf te beslissen, maar ik vind het wel noodzakelijk 
dat het personeel ook over wat zaken nadenkt. Ik probeer ook de medezeggenschapsraad te activeren en zo, 
maar er komt echt niets terug." 
"Ik zou wel willen dat de personeelsraad wat beter functioneerde. Ze hebben weinig grip op de besluitvor
ming. Dat is geen goede zaak, maar ik sta aan de andere kant. De personeelsraad zou wel wat feller mogen 
zijn en om veel meer dingen mogen vragen." 

Uitvoering instellingsniveau: organisatie 

De school verkeert voor wat betreft de externe factoren in een stabiele situatie. Als enige 
verstoring zou men de lumpsum kunnen aanmerken, maar ook die kan relatief eenvoudig 
worden opgevangen, doordat men over enige financiële reserves beschikt. In tabel 8.30 zijn de 
relevante externe factoren in beeld gebracht. 
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Tabel 8.30: Externe factoren bij het Livingstone gymnasium 
Indicator Beschrijving 

Interveniërend beleid De invoering van de lumpsum leidt per saldo tot een lager budget. Op zich heeft 
dat nog geen vergaande organisatorische gevolgen, omdat de school groeit en er 
in het verleden redelijke reserves zijn opgebouwd. Het kostenbewustzijn is sinds 
de lumpsum wel enigszins toegenomen. 
De financiële en personele risico's worden door de schoolleiding over het alge
meen niet als onoverkomelijk ingeschat. 

Interveniërende actoren Op de school merkt men weinig van interveniërende actoren, zoals de vakbon
den. De schoolleider probeert zo goed als mogelijk is, de regels van het PF en 
VF na te leven, in verband met mogelijke nadelige financiële consequenties. 

Marktfactoren Het leerlingenaantal stijgt. De marktpositie van de school is gunstig te noemen. 
Er zijn geen fusieplannen; wel wordt (voorzichtig) nagedacht over aansluiting 
bij een bestuurlijk samenwerkingsverband. 

Concurrentie De school kan de concurrentie met andere scholen in de omgeving gemakkelijk 
aan. Het enige negatieve effect hiervan is, dat aangemelde leerlingen vaker 
moeten worden geweigerd. Men streeft niet naar uitbreiding van het marktaan
deel. Op zich is men tevreden als het leerlingenaantal stabiel blijft. 

De organisatiestructuur laat zich kenschetsen als een eenvoudige professionele bureaucratie. 
Er treden vooralsnog nauwelijks veranderingen op in de organisatiestructuur. Wel wordt 
nagedacht over aansluiting bij een bestuurlijk samenwerkingsverband in de regio om wacht
geldrisico's af te dekken. Formalisatie binnen de bestaande structuur wordt afgewezen. Dit 
zou strijdig zijn met bestaande informele afstemmings- en communicatiepatronen. Er treedt 
geen specialisatie op in termen van nieuwe functies. Wel zijn er twee coördinatoren aangewe
zen, die binnen hun docentfunctie de ruimte krijgen om deze taken op zich te nemen. Deze 
taken worden echter gezien als nagenoeg reguliere staffuncties. 
De schoolleiding ervaart echter wel een toenemende taakbelasting ten gevolge van de toene
mende autonomie en decentralisatie. Er is vaak geen tijd om de nieuwe taken op te pakken. 
Daarom zullen op termijn taken moeten worden afgestoten. Onduidelijk is vooralsnog welke 
taken dat dan moeten zijn. Het wordt als ongewenst gezien de lesgevende taken af te stoten. 
Dan wordt waarschijnlijk de afstand tot het personeel te groot. 

Personeel, ouders en leerlingen zijn zeer betrokken bij het Livingstone gymnasium. Hierop en 
op de talloze buitenschoolse activiteiten wordt sterk de nadruk gelegd. Het onderwijsaanbod 
wordt bewust traditioneel van aard gehouden. Eén en ander geeft de school een wat gesloten 
en naar eigen zeggen ook conservatief karakter. De cultuur wordt door de geïnterviewden 
gekenschetst als enigszins persoonsgericht van karakter, in tegenstelling tot taakgericht. 
Daarnaast komt de school op buitenstaanders op het eerste gezicht als tamelijk open over. Een 
kleine, vaste kern van personeel sluit zich echter af van het overige personeel én de schoollei
ding. Hierdoor blijft een groot deel van de specifieke cultuur, wellicht zelfs de kern ervan, 
afgesloten voor personen die niet tot die groep behoren. 
Er treedt weinig verandering op in de schoolcultuur. Of het moet zijn dat het persoonsgerichte 
karakter van de schoolcultuur de laatste tijd wat minder vanzelfsprekend de ruimte krijgt, 
waarschijnlijk doordat men zich meer bewust is van de financiële aspecten ervan. 

Voor het Livingstone gymnasium kunnen de indicatoren van het algemeen functioneren als in 
tabel 8.31 worden beschreven: 
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Tabel 8.31 : Functioneren van het Livingstone gymnasium 
Indicator 

Antwoord 

Beschrijving 

Op onder meer de volgende twee punten tracht men in de school een antwoord 
te formuleren: 
1) de komst van de Tweede Fase; dit doet men d.m.v. het instellen van een 
voorbereidende commissie en het starten van experimenten; 
2) het reduceren van de uitval van leerlingen; aan dit thema is een interne confe
rentie gewijd, die is uitgemond in een aantal uitgangspunten die hierbij in ogen
schouw genomen kunnen worden. 

Binding Er is een groep personeelsleden, die al 25 jaar of meer in dienst is bij de school 
en ook zeer sterk gebonden is aan de school. Dit zijn overwegend fulltimers, die 
erg veel taken en buitenschoolse activiteiten op zich nemen. Een dergelijke 
sterke binding aan de school is de norm, hoewel het soms wel als belastend en 
benauwend wordt ervaren. De betrokkenheid strekt zich overigens niet uit tot 
deelname aan besluitvorming over organisatorische, beheersmatige zaken. 

Coördinatie Coördinatie tussen de onderdelen van de organisatie vindt grotendeels plaats 
door middel van onderling overleg. Waar nodig gebruikt men vormen van 
geformaliseerd overleg en legt men bepaalde beslisregels vast. De nadruk ligt op 
informele afstemmingsmechanismen. 

Doelgerichtheid De doelen die men zich stelt zijn met name gericht op de inrichting van het 
onderwijs en van de school. 

De doelgerichtheid en omgevingsgerichtheid zijn niet uitzonderlijk te noemen, hoewel men 
wel probeert zoveel mogelijk mee te gaan in onderwijskundige vernieuwingen (zie tabel 8.31). 
Men neemt geen toename van omgevingsgerichtheid en doelgerichtheid waar. 
In het oog springt de hoge mate van betrokkenheid van het personeel bij de organisatie, in 
combinatie met het hoge informele karakter van de coördinatie. De betrokkenheid geldt echter 
niet de organisatorische, beheersmatige kant van de schoolorganisatie, maar enkel de onder
wijskundige, culturele kant. Het beginsel van informele coördinatie komt de laatste tijd 
enigszins onder druk te staan, nu van de schoolleiding anderssoortige coördinatie wordt 
gevraagd ten gevolge van het overheidsbeleid en daarvoor eigenlijk de ruimte ontbreekt. Om 
bestaande coördinatiepatronen in stand te houden zal een deel van het personeel een deel van 
die vereiste coördinatietaken over moeten nemen. De vraag is of dit afdoende zal lukken, daar 
nu juist de betrokkenheid met die beheersmatige en organisatorische vraagstukken ontbreekt. 

Tabel 8.32 bevat een samenvatting van de voorgaande beschrijving van onafhankelijke 
variabelen. 

8.8.3 Afhankelijke variabelen op het Livingstone gymnasium 
Het personeelsbeleid op het Livingstone gymnasium kent een relatief breed pakket aan regels, 
afspraken en uitvoeringspraktijken. 
In tabel 8.33 zijn deze elementen samengevat. Integratie of verdergaande formalisatie van de 
onderdelen van dit pakket tot een meer omvattend personeelsbeleidsplan is op deze school 
niet aan de orde. Naar eigen zeggen wordt een dergelijke integratie vooral belemmerd door 
tijdsgebrek bij de schoolleiding, in combinatie met het ontbreken van enige waarneembare 
noodzaak hiertoe. Eerder beschouwt men het als een ongewenste mate van formalisatie, die 
niet past bij de informele afstemmingsmechanismen en de hoge betrokkenheid van het perso
neel. 
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Tabel 8.32: Samenvatting onafhankelijke variabelen Livingstone gymnasium 
Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

Niet aangetroffen 

Volledigheid beeld actoren en con
text beperkt, alsook omvattendheid 
verklaringsfactoren 

Theorie wordt op hoofdlijnen 
herkend; steun voor beleid en theo
rie niet overvloedig 

laag 

matig 

Uitvoering 
landelijk niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Geen factoren aangetroffen 

-

Uitvoering 
sectoraal niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Geen factoren aangetroffen 
-

Netwerk op 
instellingsniveau 

Horizontale bindings
intensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

Verticale bindingsin
tensiteit 

Gebondenheid aan overkoepelende 
doelstelling, afhankelijkheidsbe-
wustzijn en centralisatie beperkt 

Niet aangetroffen 

Niet aangetroffen 

Nauwelijks binding met landelijk en 
sectoraal netwerk 

matig 

landelijk: laag 
sectoraal: matig 

Uitvoering instellings
niveau: beleid 

Uitvoering instellings
niveau: organisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functioneren 

Voldoende financiële en inhoudelij
ke capaciteit. Organisatorische ca
paciteit beperkt 

Voldoende; geen behoefte aan nade
re informatie 

Doeleinden convergeren, mede om
dat niet alle partijen zich even actief 
opstellen 

Niet aangetroffen 

Geen beïnvloedende factoren 

Eénpitter, klein, categoriale school 

Eenvoudige professionele bureau
cratie, geen verandering 

Persoonsgericht, gesloten kern 

Redelijk stabiel, enkele coördinatie
vraagstukken 

redelijk 

redelijk 

redelijk 

redelijk 

Overigens treedt op sommige onderdelen wei enige mate van verstrakking in de regeltoepas-
sing op, bijvoorbeeld ten aanzien van het aanstellen van nieuw personeel. Dit met het oog op 
de toenemende risico's. 
Het personeelsbeleid van dit gymnasium kenmerkt zich kortom door een sterk accent op 
tactisch-operationele aspecten. Er is geen ontwikkeling waarneembaar in de richting van meer 
strategisch beleid. De intentie daartoe is afwezig. 
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Tabel 8.33: 
Categorie 

Personeels
behoefte 

Personeels
voorziening 

Personeels
beheer 

Personeelsbeleid op het Livingstone gymnasium 
Instrument | Stand van zaken 

Functievorming 

Personeelsplanning 

Werving en selectie 

Introductie 

Arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsomstandig
heden 

Er wordt niet gekozen voor functiedifferentiatie, omdat men hiermee 
aan de nodige flexibiliteit in de personele inzet zou verliezen. Het 
blijft daardoor bij taakdifferentiatie. Ten aanzien van het beschikbaar 
stellen van schaal 12-functies wordt een terughoudend beleid ge
voerd. 

Het leerlingenaantal stijgt; er hoeft geen RDDF-plaatsing plaats te 
vinden. Vacatures worden in beginsel altijd opgevuld met personeel 
dat een tijdelijke aanstelling krijgt. Een benoeming in vaste dienst 
kan plaatsvinden als de formatieplaats op basis van de leerlingenra
mingen structureel te noemen is. 

Bij het opvullen van vacatures wordt soms voorbijgegaan aan de 
quotumverplichting. Bij benoemingen wordt bij alle personeelsgele
dingen gestreefd naar een evenredige samenstelling van het perso
neelsbestand in termen van man/vrouw. Over de sollicitatieprocedure 
zijn enkele basisregels vastgelegd. 

Er is een introductieprogramma, waarbij nieuwe docenten redelijk 
uitgebreid worden geïnformeerd en begeleid en enigszins worden 
ontzien v.w.b. de uitoefening van extra taken. Het programma voor
ziet tevens in een beoordelingsprocedure. De tendens is dat nieuwe 
docenten kritischer worden beoordeeld alvorens ze een vaste aanstel
ling krijgen. Dit met het oog op de toenemende risico's die de school 
op dit vlak loopt. 

Overleg en 
medezeggen 
schap 

Functiewaardering 

Personeelsbeoordeling 

Opleiding 

Loopbaanontwikke
ling 

Men is bezig met het ontwikkelen van taakbeleid, al gaat dit erg aar
zelend. De taakverdeling wordt nu volgens enkele zeer algemene 
vuistregels bepaald. De extra taken worden via een lijst geïnventari
seerd en vervolgens zo eerlijk mogelijk over het personeel verdeeld. 
Er is een arbo-commissie. Er is een regeling in gevallen van sexuele 
intimidatie, inclusief vertrouwenspersoon en klachtencommissie. 

Men volgt de normfuncties. 

Er worden systematisch en periodiek functioneringsgesprekken afge
nomen. 
Tijdelijk aangesteld personeel, dat onvoldoende functioneert, komt 
niet in aanmerking voor een vast dienstverband. Voor deze beoorde
ling is een procedure afgesproken. Voor een benoeming in een schaal 
12-functie zijn aparte regels en criteria vastgelegd. 

Er is een scholingsbudget met daarbij behorende regels. 

Op informele wijze worden de 'senioren' in het team enigszins ont
zien en komen bepaalde extra taken (schoolavonden bijv.) meestal bij 
de jonge docenten terecht. 

De MR leidt een pro forma bestaan en vergadert eenmaal per jaar 
tezamen met het schoolbestuur. De personeelsgeleding uit de MR is 
verzelfstandigd tot een aparte personeelsraad, die nauwer betrokken 
wordt bij het management van de instelling. Daarnaast is er nog de 
Algemene Personeelsvergadering. Er zijn enkele algemene procedu
rele regels vastgelegd omtrent deze organen. 
De schoolleiding tracht af en toe de MR en het personeel wat meer te 
betrekken bij de besluitvorming omtrent de schoolorganisatie. Tot nu 
toe heeft dit echter weinig succes. Mede hierdoor neemt de schoollei
ding vaak beslissingen zonder zichtbaar moeite te doen het personeel 
adequaat te raadplegen, waardoor het personeel soms het gevoel 
krijgt nergens bij te worden betrokken, enzovoorts. 

Het vergroten van de financiële beheersbaarheid komt als doel van het beleid zoals bepaald bij 
het Livingstone gymnasium naar voren in de context van de lumpsumbekostiging: 

"Wel baart de voortdurende bezuinigingsdruk vanuit Zoetermeer enige zorg: op alle mogelijke en onmogelij
ke manieren wordt gepoogd de kosten van het onderwijs te verminderen. (...) Tot nu toe hebben we kunnen 
voorkomen dat al deze bezuinigingen een negatieve invloed hebben op ons onderwijs en gelukkig hebben we 
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nog een financiële buffer voor magere jaren, maar toch kijken we reikhalzend uit naar de tijd dat de overheid 
weer oog krijgt voor het belang van het onderwijs in onze samenleving." 

De andere twee doelen van het officiële beleid komen tijdens de doorwerking van het beleid 
op deze school niet aan de oppervlakte. 
Met de middelen is het in termen van beleidscongruentie niet veel beter gesteld. Op zich 
wordt wel enige toename in de beleidsruimte waargenomen. Bijvoorbeeld in de inzet van het 
personeel is nu iets meer mogelijk dan vroeger. Tegelijkertijd wordt aangegeven, dat de 
ruimte meestal weer wordt ingeperkt, doordat er nieuwe regels en verplichtingen aan worden 
gekoppeld (quotumregeling, nascholingsplan, eigen-wachtgeldersregeling). 
Aangegeven wordt daarnaast dat het benutten van de ruimte wordt beperkt door een aantal 
factoren, te weten: de beperking van de hoeveelheid financiële middelen die voor nieuw, 
eigen beleid kan worden ingezet; het ontbreken van specifieke expertise op het terrein van 
personeelsbeleid; het gebrek aan tijd; het beperkende karakter van rechtspositionele regels 
omtrent ontslag bij disfunctioneren van personeelsleden. Ook de informele afstemmings
mechanismen en de hoge betrokkenheid van het personeel staan het benutten van de beleids
ruimte in de weg. 

Tabel 8.34: Samenvatting afhankelijke variabelen Livingstone gymnasium 
Variabele Indicator Resultaat Aanduiding 

Personeelsbeleid Onderdelen personeels
beleid 

Zie tabel 8.33 -

Strategisch versus 
tactisch-operationeel 

» tactisch-operati
oneel 

Doelen Kwaliteitsverhoging Niet aangetroffen -
Financiële 
beheersbaarheid 

Slechts zijdelings aan de orde i.v.m. 
invoering lumpsum 

matig 

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

Niet aangetroffen -

Middelen Verbeterd functioneren Niet aangetroffen -
Autonomievergroting Beperkte verruiming waargenomen; 

benutting ruimte belemmerd 
laag 

Besturen op afstand Afname overheidsbemoeienis gesig
naleerd 

redelijk 

Eigen personeelsbeleid Ontwikkeling niet in gang gezet laag 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Geen ontwikkeling gepland laag 

Congruentie Overeenkomst doorwer
king en beleid zoals be
paald 

- laag 

Eigen personeelsbeleid komt bij dit gymnasium niet van de grond. Wel wordt een afname van 
overheidsbemoeienis gesignaleerd: 

"Wat ik wel merk, maar dat is al langer aan de gang: de overheid interesseert zich alleen in de financiën. 
Buiten de financiën merk je van de overheid echt absoluut niets. Dat is een zekere vrijheid. Vroeger moest 
dat met het stappenplan (urenverdeling) en ging de inspectie dat allemaal nakijken of het wel klopte, tot op 
het uur nauwkeurig. Nu kijkt niemand daar nog naar. Je hebt de plicht in de basisvorming 32 uur les per 
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week te geven, maar niemand heeft dat ooit nog gecontroleerd. Het interesseert ze eigenlijk niet. Alleen de 
accountant controleert de financiën, dat is belangrijk." 

Voor wat betreft de planning zijn bij het gymnasium nog geen stappen gezet. 

Al met al kan de congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals dit doorwerkt 
bij het gymnasium van een laag niveau worden genoemd. 

In tabel 8.34 zijn de afhankelijke variabelen voor het Livingstone gymnasium samengevat. 

8.8.4 Samenvatting 
Het Livingstone gymnasium is een kleine categoriale school die onder een eenpitsbestuur valt. 
De beleidstheorie toont zich in een lage bruikbaarheid van de theorie ten gevolge van het 
ontbreken van een aantal voor de doorwerking belangrijke factoren. Zoals: de beperkende 
werking van allerhande rechtspositieregels, het gebrek aan expertise en de wens om niet al te 
veel te formaliseren. De legitimiteit van het beleid is bij deze school slechts matig. De net-
werkkenmerken zijn niet uitgesproken van aard. Of het moet zijn dat de omvang van het 
netwerk beperkt is en bewust beperkt wordt gehouden. Men wenst niet al te veel invloed van 
buitenstaanders. De horizontale en verticale bindingsintensiteit zijn dan ook matig. Op het 
vlak van de uitvoering zou men op lokaal niveau nauwelijks problemen hoeven te ondervin
den. Of het zou moeten zijn dat de organisatorische capaciteit door de kleine schaalgrootte te 
beperkt wordt geacht om de doorwerking van het beleid op te vangen. Daarnaast geldt dat de 
financiële en inhoudelijke capaciteit afdoende is en de informatie ruim voorhanden is. De 
doeleinden van de relevante uitvoerders convergeren in redelijke zin. 

Het personeelsbeleid op het gymnasium is overwegend tactisch-operationeel van karakter. Er 
is geen sprake van een ontwikkeling in de richting van een meer strategische beleidsvorm. Het 
doel van het verbeteren van de financiële beheersbaarheid op landelijk niveau is bij het 
gymnasium in de context van de lumpsumbekostiging aan de orde. De andere twee doelstel
lingen van het beleid zoals bepaald zijn niet meer te achterhalen. Dat is nog wel het geval met 
het middel besturen op afstand. Er wordt een redelijke afname van overheidsbemoeienis 
geconstateerd. Autonomievergroting en eigen personeelsbeleid worden niet overeenkomstig 
het beleid zoals bepaald waargenomen. De planning is zwak omdat men geen planning opzet 
die de ontwikkeling van eigen beleid betreft. De congruentie tussen het beleid zoals bepaald 
en het beleid zoals dit doorwerkt, is laag. 

8.9 Organisatiekenmerken en beleidscongruentie 

Op basis van de resultaten per school, zoals samengevat in tabel 8.35 en 8.36 hierna, constate
ren we het volgende. 
De bruikbaarheid van de beleidstheorie is op de zes onderzochte scholen laag. De legitimiteit 
is over het algemeen van een redelijk niveau. De horizontale binding van de netwerken op 
instellingsniveau varieert; dat geldt ook voor de verticale binding met sectorale en landelijke 
netwerken. Voor wat betreft de uitvoering worden in de scholen nauwelijks gegevens aan
getroffen die zijn terug te voeren op de uitvoering op landelijk en sectoraal niveau. 
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Anders ligt dat met de kenmerken van de uitvoering op instellingsniveau. In deze kenmerken 
valt een grote mate van variëteit te bespeuren. 
De congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals dit doorwerkt, varieert sterk 
tussen de onderzochte scholen. Op één school is deze congruentie redelijk tot hoog, terwijl de 
congruentie in drie van de zes gevallen als tamelijk laag kan worden bestempeld. 

Met deze gevalsstudies wordt niet gestreefd naar het doen van uitspraken die representatief 
zijn voor alle scholen voor voortgezet onderwijs. Desondanks kan op basis van deze resultaten 
worden gesteld dat de doorwerking van de decentrale arbeidsvoorwaardenvorming in de 
scholen waarschijnlijk zeer divers is. Er zijn scholen, zoals de Columbus scholengemeenschap 
die het beleid zoals bepaald opnemen in de dagelijkse gang van zaken op de school. Er zijn 
echter ook scholen die het beleid - in ieder geval vooralsnog - laten voor wat het is omdat zij, 
net als de Lemaire scholengemeenschap bijvoorbeeld, aan andere zaken prioriteit moeten 
geven. 

In tabel 8.35 en tabel 8.36 zijn de resultaten van de gevalsstudie in een overzicht samengevat. 

Interessant is nu om na te gaan of enkele algemene principes ten grondslag liggen aan die 
diversiteit. Waarom lukt beleidsontwikkeling op de ene school wel en op de andere school 
(nog) niet? Om deze vraag te verkennen bestuderen we of de variatie in de congruentie van 
het beleid is gerelateerd aan de variatie die optreedt in een aantal onafhankelijke variabelen. 

Tabel 8.37: Organisatiekenmerken 

Organisatie Schaalgrootte Structuur Cultuur Complexiteit 

Livingstone eenpitter, klein, 
categoriaal 

eenvoudige bureaucratie persoonsgericht, 
gesloten 

laag 

Tasman eenpitter, klein, 
sg* 

eenvoudige bureaucratie persoonsgericht, 
open 

laag 

Vasco meerpitter, klein, 
categoriaal 

eenvoudige bureaucratie taakgericht, 
gesloten 

matig 

Columbus meerpitter, groot, 
sg 

professionele bureaucratie taakgericht, 
open 

redelijk 

Mercator meerpitter, groot, 
brede sg 

divisie vorm taakgericht, ge
middelde open
heid 

hoog 

Lemaire eenpitter, groot, 
brede sg 

divisie vorm persoonsgericht, 
open 

hoog 

' sg = scholengemeenschap 

8.9.1 Eenvoudig en complex, mechanisch en organisch 
De onderzochte scholen verschillen in de mate van complexiteit van de organisatie. Het 
Livingstone gymnasium is bijvoorbeeld een zeer eenvoudige organisatie: klein, categoriaal en 
ressorterend onder één schoolbestuur. De organisatiestructuur is te kenschetsen als een 
eenvoudige bureaucratie, terwijl de cultuur persoonsgericht en enigszins gesloten is. Aan de 
andere kant van het spectrum treffen we onder andere het Mercatorcollege aan. Deze grote 
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brede scholengemeenschap valt onder een meerpitsbestuur en vertoont structuurkenmerken 
van een divisie-organisatie. De cultuur is taakgericht. De organisatie is complex. 
In tabel 8.37 zijn de kenmerken van de scholen, die hen eenvoudig dan wel complex doen 
zijn, weergegeven. Het Mercatorcollege en de Lemaire scholengemeenschap zijn beide 
complexe organisaties. Het Vasco da Gama gymnasium en de Columbus scholengemeenschap 
vormen een middengroep. Het Livingstone gymnasium en het Tasmancollege zijn eenvoudige 
schoolorganisaties. 

Zoals uiteengezet in hoofdstuk 3 passen organisaties zich idealiter aan aan veranderingen in 
hun omgeving. Wanneer een stabiele omgeving wijzigt in een instabiele omgeving, verandert 
veelal het managementsysteem van organisaties van enigszins mechanisch naar organisch en 
vice versa. Is deze tendens ook waarneembaar bij de onderzochte scholen? 

Tabel 8.38: Kenmerken van organisatieverandering 

Organisatie Externe factoren Structuurverandering Functioneren Organisch of 
mechanisch 

Livingstone zeer stabiel; inter
veniërend beleid 
wordt opgevangen 
met financiële re
serves 

geen verandering lage mate van 
antwoord en doelge
richtheid; sterke bin
ding personeel 

geen verandering 

Tasman enigszins insta
biel; druk richting 
fusie 

geen verandering hoge mate van ant
woord en doelgericht
heid; redelijke bin
ding personeel 

geen verandering 

Vasco stabiel; interveni
erend beleid be-
invloedt functio
neren 

centralisatie lage mate antwoord 
en doelgerichtheid op 
school i.t.t. bij 
schoolbestuur; sterke 
binding personeel 

mechanisch 

Columbus stabiel; interveni
erend beleid be-
invloedt structuur 

centralisatie, formalisatie, 
specialisatie en afhan
kelijkheid 

redelijke mate ant
woord en doelgericht
heid; sterke binding; 
coördinatie verandert 

mechanisch 

Mercator instabiel; interve
niërend beleid, 
markt- en concur
rentie leiden tot 
structuurwijziging 

centralisatie lage mate binding, 
coördinatie, doelge
richtheid; hoge mate 
antwoord 

geen verandering 

Lemaire instabiel; interve
niërend beleid, 
markt en concur
rentie beïnvloeden 
functioneren 

centralisatie, afhankelijk
heid 

lage mate binding en 
coördinatie 

geen verandering 

In tabel 8.38 zijn enkele organisatiekenmerken samengevat. Bij drie van de zes organisaties 
treedt geen noemenswaardige verandering op in het managementsysteem. Deze organisaties 
verkeren alle in een tamelijk instabiele omgeving. Dit in tegenstelling tot de twee organisaties 
waarbij wel een duidelijke verandering in het management van de school valt waar te nemen: 
het management van het Vasco da Gama gymnasium en van de Columbus scholengemeen-
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schap vertonen meer mechanische trekken dan voorheen. Dit terwijl beide scholen in een 
tamelijke stabiele omgeving verkeren. Het laatste geldt ten slotte zeker voor het Livingstone 
gymnasium. Het managementsysteem van deze school verandert echter niet. 

Figuur 8.1 : Stabiliteit en verandering managementsysteem 

Richting mechanisch 

A 

Geen 
verandering 

Richting organisch 

In figuur 8.1 is één en ander grafisch weergegeven. De relatie tussen instabiliteit van de 
omgeving en verandering van het managementsysteem, zoals kan worden verondersteld op 
basis van de theorieën die in hoofdstuk 3 zijn uiteengezet, wordt in dit onderzoek niet aan
getroffen. Het lijkt er wel op dat enige mate van instabiliteit noodzakelijk is om tot verande
ring aan te zetten: het managementsysteem van het Livingstone gymnasium (LIV) verandert 
immers niet, mede omdat hiervoor geen noodzaak wordt waargenomen. Bij de Columbus 
scholengemeenschap (CGS) en het Vasco da Gama gymnasium (VGG) is het met name het 
interveniërend beleid dat zorgt voor enige mate van instabiliteit; voor het overige is de omge
ving van deze scholen stabiel. Het management verandert op deze scholen in de richting van 
meer mechanische principes. 
De instabiliteit van de omgeving loopt aan de rechter kant van het spectrum bij het Tasman 
college (TMC), het Mercatorcollege (MCC) en de Lemaire scholengemeenschap (LSG) verder 
op. Hoewel de noodzaak tot wijziging van het management daarmee toeneemt, zijn deze 
scholen niet in staat die verandering teweeg te brengen. De instabiliteit is daarvoor waar
schijnlijk - zeker in het geval van de Lemaire scholengemeenschap (LSG) - te groot gewor
den. 
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8.9.2 Curve van beleidsontwikkeling 
De veronderstelling luidt vervolgens, dat als een school niet in staat is de veranderingen in het 
managementsysteem door te voeren waar de instabiele omgeving om vraagt, er tevens geen 
beleidsontwikkeling zal plaatsvinden zoals bedoeld in de beleidstheorie van de decentralisatie. 
Voordat deze veronderstelling nader wordt bestudeerd, dienen we eerst stil te staan bij de 
mogelijke relatie tussen organisatorische complexiteit en de mate van beleidscongruentie. Het 
kan immers zo zijn dat ook de mate van organisatorische complexiteit van invloed is op de 
mate waarin het management van de betreffende scholen al dan niet overgaat tot beleidsont
wikkeling. 

Figuur 8.2: Complexiteit en beleidscongruentie 

Hoge beleidscongruentie 

TMC VGG 

Eenvoudig Complex 

MCC LSG 

Lage beleidscongruentie 

In figuur 8.2 is een grafische afbeelding gemaakt het mogelijke verband tussen organisatori
sche complexiteit en beleidscongruentie. Het Livingstone gymnasium (LIV) en het Tasman 
college (TMC) zijn relatief eenvoudige schoolorganisaties. De eerste kent echter een lage 
beleidscongruentie, de tweede een iets hogere. Het Vasco da Gama gymnasium (VGG) kent 
net als het Tasman college een matige beleidscongruentie maar is wel iets complexer dan die 
school. De Columbus scholengemeenschap (CSG) kent een redelijke mate van organisatori
sche complexiteit plus een relatief hoge mate van beleidscongruentie. Laag is de beleidscon
gruentie bij de laatste twee scholen, het Mercatorcollege (MCC) en de Lemaire scholen
gemeenschap (LSG). Deze twee organisaties zijn relatief complex. 

Op het Livinstone gymnasium geeft de directie aan niet over de mogelijkheden en capaciteiten 
te beschikken om tot beleidsontwikkeling over te gaan. Dit signaal wordt ook, maar minder 
sterk, afgegeven door de directie van het Tasman college. Aan de linkerkant van het spectrum 
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geldt kortom dat enige mate van organisatorische differentiatie noodzakelijk is om tot beleids
ontwikkeling over te gaan. Deze differentiatie is aanwezig bij het Vasco da Gama gymnasium 
en meer nog bij de Columbus scholengemeenschap. 
De Lemaire scholengemeenschap is recentelijk ontstaan uit een fusie waarbij een aantal 
scholen is samengevoegd tot één en tevens een centrale directie is ingevoerd. Deze complexe 
organisatievorm vereist onder meer ver ontwikkelde patronen van coördinatie. Deze zijn 
echter - zoals de centrale directie en locatieleiding aangeven - nog niet overal in de organisatie 
even goed tot ontwikkeling gekomen. De capaciteit ontbreekt in diverse opzichten om op dit 
moment tot de ontwikkeling van personeelsbeleid over te gaan. Bij het Mercatorcollege kampt 
men met een vergelijkbare problematiek. Aan de rechterkant van het spectrum is de organisa
tie dusdanig complex geworden dat beleidsontwikkeling voor de gehele organisatie een 
probleem is geworden. 

Er is dus sprake van een relatie tussen organisatorische complexiteit en de mate van beleids-
congruentie. In figuur 8.3 zijn de scholen dan ook afgebeeld op beide dimensies: organisatori
sche complexiteit én verandering van het managementsysteem in de richting van organisch 
dan wel mechanisch. 

Figuur 8.3: Complexiteit én verandering 

Richting mechanisch 

- • -
LIV MCC LSG 

Geen 
verandering 

Eenvoudig Complex 

y 
Richting organisch 

Het Livingstone gymnasium en het Tasman college ondergaan als relatief eenvoudige organi
saties geen wijziging van hun managementsysteem. Bij de iets complexere organisaties, het 
Vasco da Gama gymnasium en de Columbus scholengemeenschap, is wel een trend waar
neembaar in de richting van een mechanischer managementsysteem. Op de twee relatief 

293 



complexe scholen, het Mercatorcollege en de Lemaire scholengemeenschap, is geen verande
ring van het managementsysteem waarneembaar. 

Gerelateerd aan de mate van beleidscongruentie per school ontstaat het beeld dat in figuur 8.3 
- bij wijze van theoretische veronderstelling - is weergegeven met de klokvormige stippellijn. 
De decentralisatie werkt pas door in scholen die enige mate van organisatorische complexiteit 
kennen en die mede ten gevolge van interveniërend beleid genoodzaakt zijn het management
systeem te veranderen in mechanische richting. De doorwerking kent echter ook een boven
grens. Indien de organisatorische complexiteit te groot wordt, en de organisatie tevens niet 
meer in staat is de aanpassingen door te voeren waar de instabiele omgeving om vraagt, neemt 
de doorwerking van de decentralisatie zienderogen af. 

Dit verband tussen beleidscongruentie, organisatorische complexiteit en verandering van het 
managementsysteem kan worden samengevat als 'de curve van beleidsontwikkeling in de 
school'. 
Daar deze curve een theoretische propositie betreft, zal zij door vervolgonderzoek moeten 
worden getoetst. In een dergelijk onderzoek kan ook aan de orde komen in hoeverre de 
variabele 'managementcapaciteiten' bij deze curve van invloed is, daar deze variabele niet in 
dit onderzoek is meegenomen. 

8.10 Verwachtingen en resultaten 

In hoofdstuk 4 is de verwachting geformuleerd, dat een beleidstheorie met een hoge mate van 
bruikbaarheid, correctheid en legitimiteit samengaat met een hoge mate van congruentie 
tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals geïmplementeerd. Uit de gevalsstudie blijkt 
dat de scholen zeer kunnen verschillen in de mate van beleidscongruentie en dat dit gebeurt 
onder een bruikbaarheid van de beleidstheorie die overal als even laag wordt ervaren (zie ook 
tabel 8.35). De doorwerking van het beleid ondergaat met andere woorden geen invloed van 
die lage bruikbaarheid. De legitimiteit van de beleidstheorie lijkt wel enigszins te variëren met 
de mate van beleidscongruentie. Erg sterk is deze relatie echter niet. 
Ook is in het vierde hoofdstuk de verwachting uitgesproken dat bij een sterk netwerk de 
beleidscongruentie laag zal zijn. Deze verwachting ligt niet in lijn met de onderzoeksresulta
ten. 
Ten slotte is de verwachting geformuleerd, dat een adequate uitvoeringsorganisatie corres
pondeert met een hoge mate van congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid 
zoals geïmplementeerd. Deze verwachting ligt wel in lijn met de onderzoeksresultaten van de 
gevalsstudie, maar op een indirecter wijze dan verwacht. 

Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat met name organisatiekenmerken relevant zijn 
bij de doorwerking van het beleid in de school. In de voorgaande paragraaf is aannemelijk 
gemaakt dat een bepaalde mate van organisatorische differentiatie noodzakelijk is alvorens de 
decentralisatie conform het beleid zoals bepaald ingang kan vinden in de school. Deze scholen 
zijn tevens in staat veranderingen door te voeren in het management, veranderingen waartoe 
mede wordt aangezet door interveniërend beleid. 
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De organisatorische complexiteit mag vanuit het oogpunt van beleidsdoorwerking echter niet 
te groot worden. Indien de complexiteit dusdanig wordt dat de school niet meer in staat is zich 
aan te passen aan de vereiste omgevingsveranderingen (interveniërend beleid, leerlingenterug-
loop), blijft ook de doorwerking van het beleid van de decentralisatie achterwege. 

De overige onafhankelijke variabelen, zoals de kenmerken van de beleidstheorie en de uitvoe
ringsorganisatie, blijken nauwelijks samen te hangen met deze relatie tussen beleidscongruen-
tie, organisatorische complexiteit en verandering van het managementsysteem. Deze curve 
van beleidsontwikkeling relatie dient overigens door vervolgonderzoek te worden getoetst. 
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Hoofdstuk 9. Conclusies en discussie 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de 
decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs. In dit afrondende 
hoofdstuk komen we terug op de probleemstelling en vindt discussie plaats over de onder
zoeksresultaten. 
In paragraaf 9.1 wordt eerst een samenvatting gegeven van de onderzoeksresultaten en vindt 
een terugkoppeling plaats naar de eerder geformuleerde verwachtingen. Tevens wordt stilge
staan bij de probleemstelling. 
Paragraaf 9.2 gaat over de doelstellingen die in het eerste hoofdstuk aan dit onderzoek ten 
grondslag zijn gelegd. In hoeverre zijn deze doelen gerealiseerd? 
De laatste twee paragrafen van dit boek handelen over twee thema's. In de eerste plaats kan op 
grond van de onderzoeksresultaten worden gediscussieerd over de relaties tussen implementa
tieprocessen en netwerken. Dat gebeurt in paragraaf 9.3. In de tweede plaats wordt aandacht 
besteed aan de vraag wat de onderzoeksresultaten betekenen voor processen van decentralisa
tie in het onderwijs. Hieraan is paragraaf 9.4 gewijd. 

9.1 Overzicht van de resultaten 

9.1.1 Onderzoeksresultaten 
In het onderzoek is de implementatie van de decentralisatie verdeeld in drie fasen, de invoe
ringsfase op landelijk niveau, de toepassingsfase op sectoraal niveau en de fase van de door
werking van de beleidsprestaties op instellingsniveau. 

In hoofdstuk 6 is met betrekking tot de invoeringsfase het volgende geconstateerd. De beleids
theorie kenmerkt zich in deze fase door een lage mate van correctheid, een lage mate van 
bruikbaarheid en een hoge mate van legitimiteit. De horizontale bindingsintensiteit van het 
landelijk netwerk is sterk te noemen. De gevoerde strategieën in het netwerk zijn coöperatief 
van aard. Er wordt een strikte scheiding in acht genomen tussen de overheid en het particulier 
initiatief dat in het netwerk is vertegenwoordigd. De organisatie van de uitvoering van het 
beleid ontmoet op landelijk niveau nauwelijks problemen. Met uitzondering echter van het 
formele instemmingsrecht waarover de vakorganisaties in deze fase beschikken. 
De congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals ingevoerd is redelijk van 
aard. De doeleinden van het beleid worden enigszins gehandhaafd en de planning verloopt 
redelijk. Maar op het punt van de beleidsmiddelen treedt een afwijking ten opzichte van het 
beleid zoals bepaald aan de dag. 
Dat de congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals ingevoerd redelijk is, is 
waarschijnlijk toe te schrijven aan de hoge mate van legitimiteit van het beleid en de adequate 
uitvoeringsorganisatie. 

Het onderzoek heeft met betrekking tot de toepassingsfase de volgende inzichten opgeleverd. 
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De beleidstheorie kenmerkt zich ook in deze fase door een lage mate van correctheid en 
bruikbaarheid. De legitimiteit van het beleid is echter ten opzichte van de invoeringsfase 
aanmerkelijk lager. Het sectorale netwerk is sterk gebonden; de gehanteerde strategieën zijn 
overwegend manipulatief van aard. De organisatie van de uitvoering op sectoraal niveau 
vertoont een aantal minder positieve punten: de doeleinden van de vakorganisaties en bestu
renorganisaties liggen niet op één lijn en de formele toedeling van bevoegdheden naar de 
individuele schoolbesturen komt niet overeen met de zeggenschap die vakbonden en besturen
organisaties feitelijk hebben. Daarnaast werkt het verhoudingsgewijs grote instemmingsrecht 
van de vakbonden op landelijk niveau in belemmerende zin door op de toepassing van het 
beleid op sectoraal niveau. 
Het verschil tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals dat tijdens deze fase wordt 
toegepast is tamelijk groot. De mate van beleidscongruentie is dan ook laag, met name met 
betrekking tot de gehanteerde beleidsmiddelen en de planning die keer op keer niet wordt 
gehaald. 
De lage mate van beleidscongruentie in deze implementatiefase kan worden toegeschreven 
aan enkele zwakke plekken in de beleidstheorie, aan de hoge bindingsintensiteit van het 
sectorale netwerk, aan divergerende doeleinden bij de belangrijkste beleidsuitvoerders en aan 
de scheve machtsverdeling. 

In hoofdstuk 8 is verslag gedaan van het onderzoek naar de doorwerking van het beleid op 
instellingsniveau. Gegeven de gevolgde methode, die van de gevalsstudies, kunnen over dit 
materiaal alleen concluderende uitspraken worden gedaan die binnen het theoretisch domein 
vallen. Dat wil zeggen dat we niet weten of de onderzoeksresultaten voor deze implementatie
fase representatief zijn voor de doorwerking van het beleid in het gehele voortgezet onderwijs. 
De conclusies die over deze fase worden getrokken hebben dan ook de status van beredeneer
de verwachtingen die door vervolgonderzoek dienen te worden getoetst. In deze zin is het 
volgende geconstateerd. 
De bruikbaarheid van de beleidstheorie wordt op de scholen als laag ervaren. De legitimiteit 
van het beleid varieert wel tussen de scholen, maar deze variatie houdt geen verband met de 
mate van beleidscongruentie: op scholen die nauwelijks toekomen aan de implementatie van 
het beleid is de steun voor het beleid soms zelfs groter dan op de scholen die het beleid in 
redelijke mate hebben geïmplementeerd. 
Ook de netwerkfactoren verschillen tussen scholen. Sommige scholen zijn sterk ingebed in 
lokale, en zelfs sectorale of landelijke netwerken. Andere scholen leven een meer teruggetrok
ken bestaan. Deze variatie vertoont net als bij de kenmerken die samenhangen met de beleids
theorie, geen duidelijk verband met de mate van beleidscongruentie per school. 
Ten slotte de kenmerken van de uitvoering van het beleid per school. Gemiddeld kennen de 
scholen met een relatief hoge mate van beleidscongruentie minder capaciteitsproblemen bij de 
invoering van het beleid. Deze scholen beschikken gemiddeld over meer organisatorische en 
financiële middelen dan de scholen die niet of nauwelijks tot implementatie van de decentrali
satie over gaan. Nadere bestudering wijst uit dat dit samenhangt met de complexiteit van de 
schoolorganisatie en de mate waarin het management in staat is om ten gevolge van druk uit 
de omgeving over te gaan tot verandering van het managementsysteem. 
Er is ten eerste enige graad van organisatorische complexiteit noodzakelijk om tot implemen
tatie van het beleid zoals bepaald over te gaan. Zeer eenvoudige schoolorganisaties zijn te 
weinig gedifferentieerd om deze beleidsontwikkeling in gang te zetten. De complexiteit moet 
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echter niet dusdanig groot zijn, dat beleidsontwikkeling voor de gehele organisatie uit één 
centrum een brug te ver wordt. Er zit dus zowel een ondergrens als een bovengrens aan de 
relatie tussen organisatorische complexiteit en de implementatie van onderwijsveranderingen. 
Ten tweede is gebleken dat juist de enigszins gedifferentieerde scholen die tot implementatie 
overgaan, tevens in staat zijn wijzigingen door te voeren in het managementsysteem. Dit ten 
gevolge van druk die op de organisatie vanuit de omgeving wordt uitgeoefend. Onder meer 
interveniërend beleid en een teruglopen leerlingenaantal (concurrentie- en marktpositie) 
zettten aan tot dergelijke veranderingen. Bij zowel de zeer eenvoudige als bij de zeer com
plexe scholen blijft de verandering van het managementsysteem achterwege. Bij zeer eenvou
dige scholen wordt de noodzaak tot wijziging niet direct gevoeld, mede doordat zij veelal in 
een zeer stabiele omgeving verkeren. De zeer complexe scholen ondergaan wel de druk tot 
verandering, maar zijn ten gevolge van de interne complexiteit niet in staat deze door te 
vertalen naar noodzakelijke wijzigingen in het managementsysteem. Zij blijven zo min of 
meer een speelbal van externe ontwikkelingen. 

9.1.2 Verwachtingen 
In de hoofdstukken 6, 7 en 8 zijn de onderzoeksresultaten per implementatiefase steeds 
teruggekoppeld naar de in hoofdstuk 4 geformuleerde verwachtingen. 

Tabel 9.1 : Correspondentie tussen resultaten en drie verwachtingen per fase 

Invoeringsfase Toepassingsfase Doorwerkingsfase 

Verwachting 1 
'betere beleidstheorie, 
hogere congruentie' 

ja v.w.b. legitimiteit; 
nee v.w.b. bruikbaarheid 
en correctheid 

Verwachting 2 
'sterker netwerk, lagere 
congruentie' 

ja v.w.b. bindingsinten
siteit; nee v.w.b. dyna
miek en grensbepaling 

Verwachting 3 
'betere organisatie, ho
gere congruentie' 

ja v.w.b. doeleinden en 
machtsverdeling; 
nee v.w.b. informatie en 
capaciteit 

ja 

In tabel 9.1 is een samenvattend overzicht van die terugkoppeling opgenomen. Per verwach
ting en per fase is aangegeven of correspondentie optreedt tussen de drie verwachtingen en de 
resultaten. Gelijktijdig beschouwd, blijkt het volgende. 
Ten eerste blijkt de verwachting dat een betere beleidstheorie correspondeert met een hogere 
congruentie alleen in de eerste twee fasen op te treden. De legitimiteit van het beleid speelt 
daarbij een grotere rol dan de bruikbaarheid van de beleidstheorie. 
Ten tweede blijkt de verwachting dat een sterk netwerk correspondeert met een lage beleids-
congruentie alleen in de toepassingsfase enigszins overeen te komen met de resultaten. In de 
invoerings- en doorwerkingsfase liggen de onderzoeksresultaten niet in lijn met de verwach
ting. 
Ten derde de uitvoering: de verwachte relatie tussen een goede uitvoeringsorganisatie en een 
hoge beleidscongruentie treedt in elk van de onderzochte fasen op. 
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Het belang van de goede organisatie van de uitvoering strekt zich kortom uit over de drie 
fasen en niveaus. De factoren die te maken hebben met de beleidstheorie en de netwerken 
gedragen zich op de onderscheiden niveaus verschillend. 

9.1.3 Probleemstelling 
Het onderzoek is verricht op basis van de volgende probleemstelling: 

Zijn de gehanteerde beleidstheorie, het netwerk en de uitvoeringsorganisatie van 
invloed op de implementatie van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming 
in het voortgezet onderwijs? 

Aan het eind gekomen van het onderzoek kunnen we concluderen dat deze variabelengroepen 
inderdaad van invloed zijn op dit implementatieproces. Hierbij dienen enkele kanttekeningen 
te worden geplaatst. 
Ten eerste blijken de resultaten gedifferentieerd te zijn. Niet in elke fase en op elk niveau 
oefenen de variabelen invloed uit op de implementatie van de decentrale arbeidsvoorwaarden
vorming. Bovendien werken de variabelen soms in een andere richting dan verwacht. Ten 
tweede blijken belangrijke verklaringsfactoren in de doorwerkingsfase op schoolniveau anders 
te zijn samengesteld dan in de invoerings- en toepassingsfase. 
De genoemde variabelengroepen kunnen derhalve worden benut bij het verklaren van de 
implementatie van decentrale arbeidsvoorwaardenvorming. Zij het dat hiervoor de groepen 
nader dienen te worden gedifferentieerd en dat een onderverdeling naar implementatiefase en 
implementatieniveau dient te worden aangebracht. 

9.2 Doelen van dit onderzoek 

In hoofdstuk 1 is als doel van dit onderzoek gesteld, dat meer kennis wordt verkregen over de 
vorming van arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Terugkijkend op de voorgaande hoofd
stukken kunnen we constateren dat met dit onderzoek informatie is verzameld en kennis is 
gevormd over de arbeidsvoorwaardenvorming in deze sector. Een aantal punten treden daarbij 
op de voorgrond. 
In de eerste plaats valt de sterkte op van het netwerk rondom arbeidsverhoudingen. Landelijke 
en sectorale niveaus zijn zeer met elkaar verweven en verknoopt. Dit blijkt met name uit de 
overgangsrechtelijke constructies die worden getroffen, nog voordat de invoering van het 
beleid überhaupt een feit is. Hiervoor kan ook de term 'vervlechting' van Scharpf worden 
gebruikt (Scharpf, 1985; 1986). Met deze term wordt geduid op een situatie waarin ten 
gevolge van het bestaan van wederzijdse afhankelijkheden van actoren, nauwelijks vernieu
wing en verbetering mogelijk is. Dit omdat de actoren die over de vernieuwing dienen te 
besluiten, ook belang hebben bij instandhouding van het bestaande. 
In de tweede plaats ondervinden de arbeidsverhoudingen in het voortgezet onderwijs nogal 
wat zijwind van interveniërend beleid. Zo worden de scholen min of meer in dezelfde periode 
geconfronteerd met de decentralisatie, alsook met de invoering van de verplichte bestuursaan
stelling, de lumpsum en de verplichting om eigen wachtgelders aan te stellen. Bij dit alles 
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wordt niet of nauwelijks stilgestaan bij de vraag welke invloed van deze maatregelen op de 
decentralisatie zou kunnen uitgaan of vice versa. Het netwerk is nu blijkbaar ook weer niet zo 
sterk dat het in staat (of: bereid?) is de invoering van deze maatregelen enigszins gecoördi
neerd te laten plaatsvinden. 
In de derde plaats moet worden geconstateerd, dat de niveaus waarop de arbeidsvoorwaarden 
worden gevormd niet geheel naadloos op elkaar aansluiten, in elkaar overvloeien. Dit geldt 
met name voor de aansluiting tussen het landelijke en sectorale niveau enerzijds en het 
instellingsniveau anderzijds. Dit toont zich onder meer in het optreden van substantiële 
meningsverschillen tussen twee groepen panelleden: de personen werkzaam op landelijk 
niveau enerzijds en de personen werkzaam in de onderwijspraktijk anderzijds. Tevens komt 
deze 'kloof tot uiting in de lichte vorm van kritiek die op instellingsniveau wordt geuit op 
partijen op de hoger gelegen niveaus. Gewezen wordt onder meer op het 'dichttimmeren' van 
de nieuwe beleidsruimte door middel van de CAO en op het afsluiten van dit collectief 
contract om het vervolgens aan te vechten via individuele procedures. 
Gebleken is kortom dat sprake is van een relatief sterk netwerk rondom arbeidsverhoudingen 
in het onderwijs, waardoor soms zelfs situaties van vervlechting kunnen ontstaan waarbinnen 
vernieuwing een moeizame klus wordt. Tegelijkertijd is dit netwerk nu ook weer niet zo sterk 
dat alle vormen van interveniërend beleid kunnen worden afgeweerd. Het netwerk is boven
dien in het midden van de jaren negentig niet stevig geworteld in het instellingsniveau. De 
standpunten en beslissingen die men op landelijk en sectoraal niveau neemt, sluiten niet altijd 
even goed aan bij de wensen en vereisten op instellingsniveau. Tussen de landelijke en 
sectorale beleidsniveaus en de dagelijkse schoolpraktijk is in termen van arbeidsverhoudingen 
sprake van een zekere kloof. 

Het tweede doel van dit onderzoek betreft de beslissingen die mogelijkerwijs genomen gaan 
worden over de arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs. In het hoger beroepsonderwijs 
en de universitaire wereld zijn inmiddels ook de primaire arbeidsvoorwaarden gedecentrali
seerd. De kans bestaat dat deze doordecentralisatie binnenkort ook optreedt in de sector 
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt 
gediscussieerd over de wenselijkheid van het decentraliseren van de secundaire arbeidsvoor
waarden naar het primair onderwijs. Wat betekenen de onderzoeksresultaten voor deze 
discussies? 
Op grond van de onderzoeksresultaten zou men kunnen overwegen bij doordecentralisatie dan 
wel decentralisatie het implementatieproces op een aantal punten anders in te richten dan bij 
het onderhavige beleidsproces is gebeurd. 
Ten eerste zijn bij de decentralisatie in het voortgezet onderwijs tijdens de invoering van het 
beleid afspraken gemaakt die de machtsverdeling op sectoraal niveau hebben scheefgetrokken. 
Hierdoor zijn met name de vakbonden tijdens de toepassingsfase in een sterke positie terecht
gekomen. Dit heeft een groot stempel gedrukt op de beleidsprestatie die op dit niveau is 
ontstaan. 
In de tweede plaats is bij dit decentralisatieproces gebleken dat organisatorische complexiteit 
en verandering van managementsystemen, factoren die van belang zijn bij de doorwerking 
van het beleid in de scholen. In een volgend proces van doordecentralisatie dan wel van 
decentralisatie in het primair onderwijs zou dit als belangrijke factor in het implementatiepro
ces kunnen worden meegenomen. 
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Ten derde is in dit onderzoek een gebrek aan aansluiting aan het licht getreden tussen de 
arbeidsvoorwaardenvorming op landelijk en sectoraal niveau enerzijds en instellingsniveau 
anderzijds. Het ontbreken van een naadloze aansluiting tussen deze niveaus kan betekenen dat 
de legitimiteit van een decentralisatieproces op instellingsniveau lager is dan mogelijk. Het 
kan ook leiden tot het formuleren van een beleidsprestatie op sectoraal niveau die geen recht 
doet aan de wensen en vereisten op instellingsniveau. Anders gesteld: naarmate de aansluiting 
tussen de niveaus beter is, zou wellicht eerder een beleidsprestatie ontstaan die aansluit op de 
realiteit van de schoolpraktijk. Dit kan leiden tot een betere doorwerking van het beleid op 
instellingsniveau. In algemene termen geformuleerd: de organisaties die actief zijn op secto
raal en landelijk niveau moeten bij vergelijkbare decentralisatieprocessen in inhoudelijk 
opzicht representatiever zijn voor datgene wat er op de scholen gebeurt. 

9.3 Decentralisatie en netwerk 

Aan het begin van de jaren negentig ontstaat de idee om de lumpsumbekostiging in het 
voortgezet onderwijs in te voeren. Besturenorganisaties en vakbonden stemmen hiermee in, 
mede onder druk van minister president Lubbers, in het kader van het Schevenings Beraad. In 
het verlengde hiervan wensen de besturenorganisaties bij invoering van de lumpsum over te 
gaan op dezelfde decentrale arbeidsvoorwaardenvorming als in het hoger beroepsonderwijs. 
Het ministerie van OC&W gaat met die wens akkoord, maar ontmoet vervolgens wel de 
vakbonden op haar weg. De vakbonden zullen namelijk formeel met de decentralisatie moeten 
instemmen. En zij zijn daartoe alleen bereid op voorwaarde dat er een sector-CAO wordt 
afgesloten en dat er een ruim geformuleerd overgangsrecht komt. Met deze eisen wordt ook 
ingestemd. Zo ontstaat een cluster van onderling verbonden afspraken op landelijk niveau dat, 
nog voordat de wet is goedgekeurd, al in hoge mate de lijnen bepaalt waarlangs de implemen
tatie van de decentralisatie zal verlopen. Het leidt tot een situatie waarin de toepassing van het 
beleidsmiddel op sectoraal niveau tot weinig anders kan leiden dan een CAO die op hoofdlij
nen overeenkomt met de reeds bestaande rechtspositieregelingen. 

Tijdens de invoering worden door de Raad van State en door diverse kamerleden vraagtekens 
geplaatst bij de gang van zaken. Wordt aan de vakbonden niet een te groot instemmingsrecht 
toegekend? Wordt de nieuwe beleidsruimte van de scholen door de onderhandelingen over de 
sector-CAO niet op voorhand dichtgetimmerd? Op de eerste vraag wordt door de bewindslie
den geantwoord dat dezelfde weg is bewandeld als in het hoger beroepsonderwijs en dat er 
geen reden wordt gezien dat nu anders te doen. Op de tweede vraag wordt gesteld dat het niet 
aan de bewindslieden is om in te grijpen, als inderdaad van dichttimmeren sprake zou zijn. De 
decentralisatie houdt immers in dat het een zaak is geworden van de partijen zelf. 

Het invoeringsproces maakt duidelijk dat het netwerk rondom arbeidsverhoudingen een 
vergaande invloed kan hebben op de inrichting van beleidsprogramma's in het onderwijs. Een 
belangrijke oorzaak hiervan is gelegen in de institutionalisering van de arbeidsverhoudingen 
in structurele overlegorganen. De besturen- en vakorganisaties hebben zo toegang tot de 
beleidsontwikkeling. Met name de vakbonden beschikken daarbij over ruime instemmings-
rechten. Die rechten gaan in een bepaald opzicht zo ver, dat zelfs de Raad van State zich op 
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een gegeven moment afvraagt of hiermee de bevoegdheden van het parlement niet worden 
uitgehold. 

Het netwerk rondom arbeidsverhoudingen bepaalt in hoge mate het implementatieproces van 
de decentralisatie. De invloed van het landelijke en sectorale netwerk op de decentralisatie is 
kortom groot. Of deze ook te groot is, met name in relatie tot de zeggenschap van het parle
ment, kan op grond van dit onderzoek niet worden bepaald. Het betreft hier immers groten
deels een deels normatieve, deels staatsrechtelijke discussie die het bereik van dit empirisch 
onderzoek te boven gaat. Wel kan worden gesteld dat het in relatie tot vergelijkbare decentra
lisatieprocessen die in deze sector worden overwogen, van belang is dat de betrokken instan
ties en organisaties stilstaan bij deze vraag. Hierbij kan wellicht het in hoofdstuk 3 genoemde 
onderscheid tussen de instrumentele en communicatieve benadering van wet- en regelgeving 
als kader dienen (Van Schooten, 1998). 

Het netwerk beïnvloedt de decentralisatie. Maar het netwerk wordt even zo goed beïnvloed 
door de decentralisatie. 
De positie van de besturenorganisaties verandert tijdens de implementatie. Fungeerden zij tot 
het midden van de jaren negentig in het voortgezet onderwijs vooral als een enigszins passie
ve buffer tussen de scholen en de overheid, tijdens de decentralisatie verandert dat. De bestu
renorganisaties worden een actieve participant in met name het sectorale netwerk. Dit netwerk 
krijgt er met de CAO-onderhandelingen een substantiële taak bij. De besturenorganisaties 
dragen daardoor meer verantwoordelijkheid dan voorheen. Zij moeten de aangesloten leden in 
die onderhandelingen actiever vertegenwoordigen. Dit veranderingsproces naar actiever 
representatie voltrekt zich echter geleidelijk. 
Ook de positie van de vakbonden verandert. Hun inspanningen om voor het personeel in één 
specifieke sector iets te bereiken, worden zichtbaarder. Wensen van het personeel uit deze 
sector dienen in de afgesloten sector-CAO tot uiting te komen. Het niet inwilligen van deze 
eisen kan niet meer worden verklaard door te wijzen op resultaten die voor het personeel in 
andere sectoren zijn bereikt. Het werkterrein van de vakbond verplaatst zich kortom dichter 
naar dat van de vakbondsleden en komt ook eerder bloot te staan aan kritiek. 
De schoolleiders staan tussen de besturen en de werknemers in. De lumpsum en de decentrali
satie betekenen nogal wat voor hun dagelijkse praktijk. Er moet beleid worden ontwikkeld, de 
school wordt eigen-risicodrager. Het management van de school wordt een cruciale factor. 
Tegen deze achtergrond verandert de AVS zich in de loop van 1995 van vakbond tot de 
instellingsorganisatie VVO. De organisatie wil schoolleiders hulp en advies geven in het 
veranderingsproces. Bovendien wil zij de scholen beter vertegenwoordigen dan de besturenor
ganisaties doen. Net zoals in het hoger beroepsonderwijs en in de bve-sector is gebeurd, dient 
er volgens de VVO een VO-Raad te ontstaan. Mede doordat de besturenorganisaties nog niet 
zijn gegroeid in hun nieuwe rol en verantwoordelijkheden, is de oprichting van de W O zeker 
in eerste instantie een groot succes. De positie van de besturenorganisaties komt hiermee 
onder druk te staan. 

De invloed van de decentralisatie op het netwerk heeft overigens ook consequenties voor de 
geïnstitutionaliseerde overlegorganen op landelijk niveau. 
De actieve rol en groeiende verantwoordelijkheid van de besturenorganisaties komt in de loop 
van 1998 tot uitdrukking in een verandering van het orgaan 'Commissie Besturenorganisaties' 
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(CB). In dit orgaan overleggen de organisaties sinds jaar en dag met het ministerie over zaken 
als bekostiging en arbeidsvoorwaarden. Hierbij bestaat formeel alleen een overlegplicht. In 
1998 wordt de CB reglementair verandert in 'Werkgeversoverleg Onderwijs' (WGO). Vol
gens het reglement dient de overheid in dit overleg te streven naar het bereiken van overeen
stemming met de besturenorganisaties. 
Voor de pendant aan werknemerszij de, de Sectorcommissie Onderwijs en Wetenschappen 
(SCOW) heeft de decentralisatie als gevolg dat niet meer wordt gesproken over secundaire 
arbeidsvoorwaarden van het personeel in het voortgezet onderwijs. De reikwijdte van dit 
orgaan neemt daarmee enigszins af. Tevens vermindert daarmee het zicht dat dit overlegor
gaan nog heeft op processen en beleidsprogramma's die met name spelen in het voortgezet 
onderwijs. In het verlengde daarvan vermindert ook de bemoeienis van de SCOW met derge
lijke beleidsprogramma's. Een voorbeeld hiervan is de integratie van het speciaal voortgezet 
onderwijs (svo) in het reguliere voortgezet onderwijs. Met dit beleidsprogramma zijn veel 
arbeidsvoorwaardelijke aspecten gemoeid, die echter grotendeels buiten de SCOW om wor
den afgehandeld tussen het ministerie, de vakbonden en de besturenorganisaties. 

In het midden van de jaren negentig vindt kortom door de decentralisatie een ontwikkeling 
plaats van een primair landelijk georiënteerd netwerk, naar een netwerk met een sterke secto
rale oriëntatie. Deze ontwikkeling verandert de onderlinge verhoudingen tussen netwerkparti
cipanten. 

9.4 Decentralisatie en centralisatie 

Het onderzoek dat in dit proefschrift is weergegeven, bestrijkt de implementatie van decentra
le arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs. Het werpt licht op de mate waarin 
tijdens de invoering, toepassing en doorwerking, het beleid wordt gehandhaafd dan wel een 
afwijking optreedt ten opzichte van de vastgestelde uitgangspunten (beleidscongruentie). 
Tevens is vastgesteld welke factoren verantwoordelijk zijn voor het optreden van de eventuele 
(dis)congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals geïmplementeerd. 
Het onderzoek geeft geen uitsluitsel over de uiteindelijke beleidseffecten van de decentralisa
tie. Daarvoor is de onderzochte periode te beperkt geweest. Wel zou men de mate van beleids
congruentie kunnen zien als een mogelijke voorspeller van de uiteindelijke beleidseffecten. 
Hierbij moet wel worden aangetekend dat het onderzoek naar de implementatie een relatief 
beperkte periode heeft bestreken. 
De uitkomsten van dit onderzoek geven geen grond om te kunnen stellen dat de decentralisa
tie is geslaagd of op een mislukking is uitgelopen. Wel kan op basis van de resultaten worden 
gesteld dat in de implementatie ten gevolge van een bepaalde constellatie van factoren afwij
kingen zijn opgetreden ten opzichte van het oorspronkelijke beleid. Tot deze factoren behoren 
ten eerste een beleidstheorie die weinig correct en bruikbaar blijkt te zijn tijdens de toepassing 
van het beleid en een relatief lage legitimiteit van het beleid in dezelfde periode. Ten tweede 
een sterk opererend sectoraal netwerk waarin de doelstellingen van partijen uiteenlopen. 
Vervolgens de scheve machtsverdeling op sectoraal niveau ten gevolge van overgangsrechten 
die aan de vakorganisaties zijn toebedeeld tijdens de invoering van het beleid. En ten slotte de 
te geringe respectievelijk te grote complexiteit van een groot aantal schoolorganisaties, in 
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combinatie met een gebrek aan organisatorische en financiële capaciteit om de vereiste 
onderwij sverandering op instellingsniveau te kunnen realiseren. Dit alles verkleint de kans dat 
de gewenste beleidseffecten uiteindelijk ook worden gerealiseerd. 

In discussies over decentralisatie wordt wel eens gesteld dat sprake zou zijn van een slingerbe
weging, van een soort natuurwet. Elk proces van decentralisatie zou logischerwijze gevolgd 
worden door een proces van centralisatie. Dit omdat de oorspronkelijke ideeën die ten grond
slag liggen aan het streven naar decentralisatie niet haalbaar blijken. Centralisatie zou dan het 
gevolg zijn. 
Uit het onderzoek naar de decentralisatie in het voortgezet onderwijs blijkt dat van zo'n 
logische 'natuurwet' geen sprake kan zijn. Daarvoor heeft alleen al de implementatie van de 
decentralisatie te veel veranderingen aangebracht in het veld. Er zijn wijzigingen opgetreden 
in de verhoudingen tussen netwerkparticipanten. Diverse scholen zijn begonnen met beleids
ontwikkeling. Verantwoordelijkheden zijn verschoven. Zelfs als geconstateerd wordt dat de 
effecten van de decentralisatie niet zouden zijn gerealiseerd, dan nog is het 'terugdraaien' van 
de klok geen eenvoudige onderneming. In dit opzicht is de decentralisatie in het voortgezet 
onderwijs een onomkeerbaar proces. 

Het invoeren van een decentralisatie roept onbestuurbaarheden in het leven (Weiier, 1990). De 
effecten van een decentralisatie op verhoudingen in het veld, op de inrichting en de capacitei
ten van organisaties zijn lastig te voorspellen. In dat kader is het begrijpelijk dat decentralisa
tie in eerste aanleg leidt tot een behoefte aan sterke controle en doortastend bestuur. Decentra
lisatie roept een wens tot centralisatie op. 
Bestuurlijk gezien is het echter niet rationeel hier direct gehoor aan te geven. In de eerste 
plaats niet omdat elk beleid een kans moet krijgen zich te bewijzen. Dat geldt in het bijzonder 
voor decentralisatieprocessen, waarbij nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het 
geding zijn. Partijen moeten wennen aan die nieuwe verhoudingen. Instellingen moeten leren 
omgaan met nieuwe onzekerheden. Dit alles heeft minstens een paar jaar nodig zich te zetten. 
Ten tweede is het terugdraaien van het beleid op grond van dezelfde parameters als waarop de 
decentralisatie is ingezet, niet mogelijk. Daarvoor zijn de verhoudingen te zeer gewijzigd. In 
dit opzicht wordt het nooit meer zoals het was. Het eventueel terugdraaien van een ingezette 
decentralisatie zal dan ook gepaard moeten gaan met het formuleren van een nieuwe bestu-
ringsfilosofie en een anderssoortige implementatie als waarmee de decentralisatie zelf is 
ingezet. Ook daarvoor is tijd nodig. 
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Summary 

The implementation of decentralised collective bargaining 
in secondary education in the Netherlands 

1. Introduction 

Education is about transferring knowledge, capacities and culture to children. Not about 
wages and working hours. Nevertheless, organisations of employees and employers in Dutch 
education meet regularly with the Ministry of Education to talk about these subjects. The 
results of these negotiations can be of utmost importance to teaching in the classroom. 
This research is about collective bargaining in education. More specific, it concentrates on a 
change in the negotiation system in which the three parties meet: the decentralisation of 
collective bargaining. The change involves the shift of subjects of negotiation from the 
national, central level to the sector level of secondary education. This decentralisation is an 
important part of the deregulation program in the Dutch educational administration. 
The objects of this study are twofold. First of all, the study aims at gathering knowledge about 
collective bargaining in governmental sectors. These bargaining processes are seldom subject 
of scientific research. Secondly, another goal of this study is to achieve knowledge about the 
process of decentralisation of collective bargaining in secondary education. This knowledge 
can be relevant in the decision making process about further policy measures regarding 
collective bargaining in education in the Netherlands. 

2. Collective bargaining and educational administration 

This study encompasses two major subjects: collective bargaining and educational administra
tion. To arrive at the problem formulation, there has to be some general understanding about 
the functioning of these two systems in the Netherlands. 

2.1 Collective bargaining 
Collective bargaining is defined as the sum of activities and rules of organisations of employ
ees, employers and Government aimed at the achievement of working conditions. In the 
Netherlands, two systems of collective bargaining can be identified: that of the private and 
that of the public sector. The differences between these two systems are caused by the diffe
rence of contracts between individual employees and employers in both sectors. In the private 
sector all individual parties are equal: both the employee and the employer can negotiate 
about the terms of the contract. In the public sector, it is the employer who appoints the 
employee. The working conditions are imposed and can not be subject to negotiation. 
This fundamental difference has consequences for the systems of collective bargaining. In the 
private sector, trade unions and employers are equal parties, who meet at the negotiation table. 
In the public sector, the Government talks with the trade unions about the forthcoming chang
es in working conditions. After these talks, results and subsequent changes have to be agreed 
by Parliament. 
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At the beginning of the eighties the collective bargaining in the private sector was decentrali
sed. As a result, the Government abstains from interference. The organisations of employers 
and trade unions at sector level are the primary actors in the system of collective bargaining in 
the private sector ever since. 
It takes some time before the same tendency of decentralisation appears in the public sector. 
At the beginning of the nineties it is decided that at central level the talks about working 
conditions for public servants are decentralised into talks for each governmental sector 
separately. For example, the Minister of Education consults the trade unions of teachers 
before changes in the working conditions can come into effect. These talks are held separately 
from those of the police and those of public servants in local government. For the Minister of 
Education, this creates the possibility of achieving parts of his Education Policy through 
changing working conditions in the public sector. Deregulation and more autonomy for 
schools are some examples. The decentralisation of collective bargaining in education is a 
substantial part of this program. 

The empirical research into collective bargaining in the Netherlands is often concentrated on 
one exclusive level. Researchers often focus on the level of companies or organisations or on 
the sector level of bargaining. Empirical research into processes at central, national level are 
not recently undertaken. 
The decentralisation process of collective bargaining has not been until now the subject of 
empirical research. Only one analysis on the basis of secondary material is known (Nagel-
kerke, 1992; 1994). Research into how the process actually develops and what factors are 
relevant, is not yet available. 
Research into collective bargaining in the Dutch public sector is virtually non existent. The 
research that has been undertaken, is highly descriptive in nature and is concentrated on 
bargaining at the level of organisational units (Smit & Pelkmans, 1986; Van der Schaaf & 
Dekkers, 1987; Smit & Ciaessen, 1995; Oeij & Stoppelenburg, 1998). Research that aims at 
finding answers on the basis of theoretical concepts and variables is not available. 

2.2 Educational administration 
The phenomenon of policy programs is one of the most important instruments of educational 
administration (Van Wieringen, 1996). A policy program consists of coherent and consistent 
policy instruments. The programs are formed in co-operation with organisations of governing 
bodies, of principals and with trade unions. Through this co-operation these organisations 
establish a substantial influence on the policy programs. 
In this manner networks are formed around certain policy programs, such as the school 
structure, the curriculum, the exams and that of the relations between government, employers 
and trade unions. Lately, as a consequence of the decentralisation of collective bargaining in 
the public sector and of the Minister's deregulation program, these 'industrial relations' in 
education are subject to change. 
The deregulation program changes relations in the field and subsequently influences the 
relations in the network where the working conditions of educational personnel are formed. 
Part of the deregulation program is the further decentralisation of collective bargaining in the 
education sector itself. For example, on 1 August 1996 the sector parties in secondary educati
on achieve through this program the legal instruments to form their own collective agree
ments. This policy measure is seen as important to arrive at more autonomy for schools. The 
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supposition is that through the enhancement of school autonomy, schools will develop their 
own forms of personnel management. 

The program of deregulation in Dutch education has been subject of empirical research (Ax, 
e.a. 1994; Boef-Van der Meulen, 1993; Van Esch, 1988; Hooge, 1994; 1998; Karsten & 
Verbeek, 1995; Schlüssler, 1995; Sleegers, 1991; Vermeulen e.a., 1994; 1995; Vermeulen & 
Wiersma, 1996; Van Wieringen, 1995). One conclusion is that the decentralisation and 
enhancement of school autonomy differs from one field of administration to the other. 
Another conclusion is that schools differ in the way they utilise the new autonomy. Financial 
and organisational factors as well as the interference of other policy measures are relevant to 
the question to what extent the decentralisation has an impact on the schools. 
These conclusions can be explained by organisational theories. On the basis of their structure, 
schools can be regarded as professional bureaucracies, having a lot or almost no internal 
differentiation and specialisation (Mintzberg, 1983; Petri, 1995; Sleegers, 1991). The structure 
of schools can be subject to change in terms of centralisation, formalisation and further 
specialisation (Ax, 1993). A school culture can be described as open or closed, as task or 
person oriented (Koene, 1996). The degree of openness and task orientation are two dimensi
ons of organisational culture that can be used to compare organisations in one and the same 
sector. 

Organisations are dynamic units. Burns and Stalker have stated that due to environmental 
changes and differences, the management system of organisations can change (Burns & 
Stalker, 1961; 1996). Organisations in stable environments are mechanical in nature: hierar
chy is important, as are duties and rights, task descriptions, loyalty and obedience. In a 
changing environment this mechanical management system will no longer function. The 
systems change to more organic systems, in which flexibility, continuous adaptation and 
interaction between management and employees are seen as important. 
Both elements, the structure and culture of schools and the direction in which the management 
system develops, are summarised in the so called ABCD-model (Majoor e.a., 1996; Van 
Wieringen, 1995). This model describes four domains that are relevant for the effective 
functioning of schools. The domains are: adaptation, integration, co-ordination and attainment 
of goals. 
The decentralisation of collective bargaining aims at making changes in schools. The gover
ning bodies will have more autonomy to decide about the working conditions for their em
ployees. This can have an influence on the school structure and its culture, on the management 
system and on the functioning of the school as a whole. The implementation of these changes 
will be dependent on contingent factors, such as the scale of the organisation, the degree of 
competition the school has to cope with, intervening actors and intervening policy measures 
(Kluytmans & Hancké, 1993). 

3. The implementation of decentralised collective bargaining 

3.1 Implementation 
The decentralisation of collective bargaining in secondary education encompasses two sub
jects: industrial relations and educational administration. Moreover, the process involves three 
levels: the national, central level, the sector level of secondary education and the level of 
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schools as organisational units. The conceptual scheme used in the analysis of this decentrali
sation has to include the above mentioned subjects as well as the three levels involved. On the 
basis of this criterion this research is conducted with a conceptual scheme that stems from the 
science of public administration. 
The decentralisation of collective bargaining is described as an implementation process. 
Implementation is defined as the part of the policy process that starts with the execution of the 
policy measure and stops after the output influences the behaviour of policy subjects (Arent-
sen & Bressers, 1992). The implementation involves the execution, the realisation of policy 
output and the influence of the output on policy subjects. The execution is divided into the 
introduction and the application of the policy measure. 

The study of an implementation process can be conducted on the basis of the top down appro
ach or on the basis of the multi-actor approach (Klok, 1989). In the first approach the content 
of the policy measure is seen as the central starting point. The research centres around the 
question what factors have a negative or positive influence on the realisation of the stated 
goals. As relevant factors are identified for example the complexity of the policy measure and 
the way the execution is organised (Van de Graaf & Hoppe, 1996). The influence of actors is 
only one of the possible independent variables. 
In the multi-actor approach the actors in the field are seen as central. The research focuses on 
the question what policy is put into effect as a consequence of the continuous interaction 
between actors. The actors that interact - organisations of employers, government and trade 
unions for example - are seen as equal participants (networks). 
In this research we use a combination of elements from both approaches. Network factors 
from the multi-actor approach are embedded in a conceptual scheme from the top down 
approach. 

3.2 Problem formulation 
The decentralisation of collective bargaining in secondary education is a process of functional 
decentralisation. The authority to negotiate working conditions is partly transferred to the 
governing bodies. After the introduction this authority is applied by organisations of employ
ers in secondary education, and results in an output: the collective agreement for secondary 
education. The agreement supposedly influences the behaviour of employers and employees 
in schools - the policy subjects - and consequently leads to certain policy effects. 
The implementation is divided into three stages, each attached to a level of implementation. In 
the first place, there is the stage of introduction, primarily situated at the central, national 
level. During this stage talks are held between the Ministry of Education, trade unions and the 
organisations of educational employers. After these talks Parliament decides whether or not to 
go ahead with the decentralisation. Schools, employers and personnel are instructed how to 
work with the new regime of collective bargaining. The stage of introduction starts in April 
1994 and ends in December 1995. 

In the second place, there is the stage in which the new measure is applied in practice. The 
application takes the form of negotiations at the sector level of secondary education between 
the trade unions of teachers on the one hand and the organisations of educational employers 
on the other. The goal of the negotiations is to arrive at a collective agreement for secondary 
education (CAO VO, the policy output). The stage of application lies between April 1994 and 
May 1996. 
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In the third place, there is the stage in which the policy subjects are influenced by the output at 
sector level. This process is situated at the organisational level of the schools in secondary 
education. The question is whether or not the autonomy of the governing bodies is enhanced 
and whether or not schools develop their own forms of personnel management. The study of 
this stage begins in the spring of 1996 and ends in the spring of 1997. 

The possible influence of a range of variables on processes of territorial decentralisation in 
Dutch public administration was recently investigated by Fleurke and others (Fleurke, 1995; 
Fleurke e.a., 1997). Amongst other factors were identified: the complexity of policy content, 
the financial climate, the controversial nature of the policy and the dissemination of power in 
the network. Because the implementation process under consideration is a process of functio
nal decentralisation, the problem formulation is not completely based on these results of the 
study of Fleurke and others. Therefore, too little is known about (processes of decentralisation 
in) collective bargaining in the Dutch public sectors. The research problem is formulated as 
follows: 

Can the content of the policy measure, the network and the organisation of policy executi
on be used as explanatory factors for the implementation of decentralised collective 
bargaining in secondary education? 

4. Design of this study 

4.1 Independent variables: policy-content, network and organisation 
The three stages of the implementation process are analysed at three respective levels: the 
national and sector level and the level of schools. The independent variables are divided into 
three clusters: policy content, network and the organisation of policy execution. 
For the stage of'introduction, the cluster of policy content contains the following independent 
variables: the correctness, usefulness and legitimacy of the policy. The cluster of network 
defines some characteristics of the network at national level: the strength of horizontal con
nections in the network, the degree in which a division is in effect between governmental 
organisations and other network participants and the dynamic in the network. The cluster of 
the organisation of policy execution consists of the following independent variables: capacity 
and information, the convergence of goals of the executors and the formal versus factual 
executive authority. 

The stage of application at sector level is analysed with generally the same independent 
variables. The content of the policy is studied on its correctness, usefulness and legitimacy. 
After that, the organisation of policy execution at national level is studied on its possible 
effects on the application at sector level. The characteristics of the network functioning at 
sector level is taken into consideration. Finally, the policy execution at sector level is investi
gated. 
For the analysis of the way the policy output affects the schools, again generally the same 
independent variables are used. These variables are supplemented by a cluster of school 
organisational characteristics: external factors, scale, structure en culture and the effectiveness 
of school functioning. 
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4.2 Dependent variables: policy-as-implemented and similarity 
In this research the degree of similarity between the policy-as-implemented and the official 
version of policy content are used as central dependent variables. The supposition is that the 
degree of similarity is caused by the combination of the previously defined independent 
variables. 
The degree of similarity is determined for each stage separately. In the stage of introduction it 
concerns the degree of similarity between the official policy content and the policy-as-intro
duced. In the stage of application it concerns the similarity between the official policy content 
and the policy-as-applied. In the final stage of influencing the policy subjects it concerns the 
similarity between the policy content and the policy-as-put-into-effect at school level. To 
determine the degree of similarity, each stage is investigated to determine whether the imple
mentation encompasses the official policy targets and policy instruments. Also is investigated 
whether the original and official planning of the process is realised. In addition, the stage of 
influencing the policy subjects is investigated to determine whether the school already has a 
form of personnel management and what instruments are used in that context. The personnel 
management of the school is characterised in terms of strategic or operational-tactical. 

4.3 Expectations 
This is an explorative and inductive study. Therefore, hypotheses can not be tested. Nonethe
less, it is possible to formulate some expectations about the results of the investigation on the 
basis of the relevant literature. 
Regarding policy-content, it can be stated that it is likely that a less useful and less correct 
policy with low legitimacy leads to low similarity as defined above (Fleurke e.a., 1997; Van 
de Graaf & Hoppe, 1996; Hoogerwerf & Herweijer, 1998). A sound and legitimate content of 
the policy measure will probably combine with high similarity. In other words, in the case of 
decentralisation of collective bargaining a correct, useful and legitimate policy content corres
ponds to a high degree of similarity between the official policy content and the policy-as-
implemented. 
As the network characteristics are concerned, Fleurke and others have found a relation be
tween these characteristics and processes of decentralisation (1997). In case a decentralisation 
process is combined with the distribution of scarce financial resources, it is important for the 
local actor to have a strong bases of power and policy instruments when compared to other 
network participants. Otherwise the decentralisation will probably be less effective and less 
efficient. In that case the adaptation of decisions to situational factors and the local environ
ment will not be reached. Nevertheless, because of differences in operationalisation of the 
networkconcept in this research and that of Fleurke and others, the expectation will not be 
based on this result. Instead, it will be based on the contradiction of the general notion that 
implementationprocesses benefit by good relations between policymakers, implementors and 
the network they participate in. Therefore, the expectation is formulated that when the imple
mentation of decentralised collective bargaining is confronted with a strong network of 
participants at the three respective levels, the similarity between the official policy content 
and the policy-as-implemented will probably be low. 

From the work of Maarse we learn that an implementation process can be complicated by a 
less effective and efficient organisation of the execution (Maarse, 1993). A good organisation 
can facilitate and stimulate the implementation. In the context of decentralised collective 
bargaining, the same expectation can be formulated: an adequate organisation of the policy 
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execution results in a high degree of similarity between the official policy content and the 
policy-as-implemented. 

4.4 Methods 
The research problem involves different levels and subsequent stages of implementation. 
Therefore, the research design also has to be differentiated between levels and periods. The 
design is based on differentiation, in which quantitative and qualitative methods are combi
ned. Iteration between the research levels and stages is explicitly included in the design. 
To prepare the next phases of the research, the official content of the policy of decentralisation 
is reconstructed on the basis of document analysis. The results of the reconstruction of policy 
content are presented in paragraph 5. Secondly, information is collected by means of a small, 
repetitive survey amongst forty experts on educational policy and collective bargaining. The 
information consists largely of opinions and expectations of these experts regarding the 
decentralisation in secondary education, and is used in the development of conceptual sche
mes to conduct the reconstruction, document analyses and case study. Thirdly, document 
analyses are conducted to study the stages of introduction and policy application. The results 
of these analyses are presented in paragraph 6 and 7. Finally, the influence of the policy 
output on the behaviour of policy subjects at school level is studied by means of a case study 
of six secondary schools. The results are presented in paragraph 8. 

5. Reconstruction of the policy content 

To reconstruct the official content of the decentralisation policy, six documents were analysed 
on their specific chains of instruments and goals (Van de Graaf en Hoppe, 1996). All the 
documents indirectly or directly refer to the decentralisation of collective bargaining in 
secondary education. The chains of instruments and goals were put in six separate schemes 
and subsequently compared. This comparison led to the identification of the most fundamen
tal elements of the official policy content. 
The official content comprises the following. The decentralisation leads to the possibility for 
schools to develop their own systems and forms of personnel management. The Government 
abstains from interference with these systems and forms. By doing so, school autonomy is 
enhanced. Therefore, schools will be able to augment their functioning. At national, central 
level the policy burden is lessened. Government expenditures can be better controlled; this 
probably leads to a decline of governmental spending. All this amounts to a better quality in 
education. 
This reconstructed version of the policy is validated by asking the forty experts for their 
opinion. Almost all members of this panel stated that this version equals the official policy 
content. 

6. Introduction of decentralised collective bargaining 

During the introduction of decentralised collective bargaining, talks are held between the 
Ministry of Education, trade unions and organisations of educational employers. This results 
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in some temporary provisions, such as an agreement on the principle that the decentralised 
regime comes into effect only if and when the trade unions at sector level reach a collective 
agreement with the organisations of educational employers about the working conditions in 
secondary education. In this period the Parliament also speaks and decides about the decentra
lisation. 
At this stage, the official policy content is characterised by a low degree of correctness and 
usefulness, but also by a high degree of legitimacy. The network at national level is highly 
connected. The dynamic is co-operative and a strict division is into place between governmen
tal and network participants. No evidence is found that points at an inadequate organisation of 
policy execution. There is enough capacity and information. The goals of the three parties 
involved do not fully converge, but the process is not substantially hindered by this slight 
divergence. On the whole, the organisation of policy execution is satisfactory. 
The degree of similarity between the official policy content and the policy-as-introduced is of 
a satisfactory level. The adequate organisation of policy execution and the high degree of 
legitimacy are responsible for this relatively high degree of similarity. 

7. The decentralised collective bargaining process 

The application of the policy consists largely of the negotiations at sector level between the 
trade unions and organisations of educational employers, aimed at reaching a collective 
agreement for secondary education. The negotiations are spread over 34 formal gatherings, 
during a period of more than a year and a half. Finally, the collective agreement (CAO VO) is 
reached. In the document parts of the already existing 'RPBO' and 'Raamovereenkomst FBS' 
are put together and combined with parts of the general law of working conditions in the 
Netherlands, the 'Burgerlijk Wetboek'. In other words, parties agree that generally everything 
that already existed, is summarised and put in a new document. During this application stage 
the policy content is again characterised by a low degree of usefulness and correctness. The 
legitimacy has sunken to a rather doubtful level. The network at sector level is again characte
rised by a high degree of connections, both horizontally and vertically. A strict division is in 
effect between the Government and other network participants. The used strategies are mostly 
manipulative. The organisation of policy execution at sector level is fundamentally hindered 
by the temporary provision, agreed by all parties at national level during the introduction 
stage. The provision unequally favours the trade unions: when they do not agree with the 
collective agreement (CAO VO), the decentralised regime will not come into effect. Also, a 
new unevenness in the dissemination of power arises. Formally it is the governing bodies who 
have the new authority to decide about the working conditions in their schools, but in practice 
these conditions are decided by the sector parties. Moreover, the goals of the trade unions and 
the organisations of educational employers do not converge during this application stage. 
The similarity between the official policy content and the policy-as-applied is of a relatively 
low level. Mostly this is caused by the temporary provision, which leads to new forms of 
regulation at sector level and which is completely out of line with the official policy content. 
The relatively low degree of correctness, usefulness and legitimacy, the tightness of the 
network, the divergence of goals and the unevenness of power dissemination are responsible 
for the relatively low degree of similarity in the policy application stage. 
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8. Effects in schools 

A case study of six secondary schools is used to investigate the influence of the policy output 
(CAO VO) at school level. The results are as follows. 
The usefulness of the policy content is low. The legitimacy generally is of a satisfactory level. 
The tightness of the networks at school level varies between schools. The organisation of 
policy execution at the schools is hindered nor stimulated by factors at national or sector level. 
The organisation of policy execution at the schools themselves varies extremely. 
As far as the dependent variables are concerned, the degree of similarity between the official 
policy and the policy-as-implemented at this level also differs between the six schools. 
Similarity is relatively high at one school, but relatively low at three other investigated 
schools. 
In other words: the influence of policy output varies between schools. Some schools incorpo
rate the new authorities and possibilities in their daily affairs. Other schools have to give 
priority to other domains and subjects. Further analysis of these differences points at a possi
ble relation between the degree of similarity and some organisational characteristics. 
The decentralisation influences only those schools that exhibit some degree of organisational 
complexity, and that are forced to change their management system in the mechanical directi
on due to changes in their environment. When the organisational complexity rises to bigger 
proportions and the organisation can no longer adapt to the changing environment, the influ
ence of decentralisation diminishes. 
This relations between similarity, organisational complexity and changes in the management 
system can be summarised as the 'graph of policy similarity in schools'. Because this is a 
theoretical proposition, the graph has to be tested by follow-up research. In this follow-up 
research attention has to be given to the possible influence of management capacities. 

9. Conclusion and discussion 

With regard to the formulated expectations, the following remarks can be made. Firstly, the 
expectation that a better policy content leads to a higher degree of similarity was found in the 
introduction and application stage. Legitimacy seems to have a bigger impact than usefulness 
of the policy content. Secondly, the expectation that a tighter network corresponds with a low 
degree of similarity was found to be correct only for the application stage. Thirdly, the organi
sation of policy execution: the expectation that a good organisation results in a high degree of 
similarity, appeared in all the three implementation stages. 
The research problem was formulated as follows: Can the content of the policy measure, the 
network and the organisation of policy execution be used as explanatory factors for the 
implementation of decentralised collective bargaining in secondary education? The conducted 
research leads to the conclusion that these factors can indeed be used to explain the implemen
tation of decentralised bargaining in secondary education. Nonetheless, the conclusion has to 
be supplemented by some remarks. In the first place, the results point at a highly divers and 
differentiated influence of the mentioned factors. The chains of cause and effect are not 
always found to be in the expected direction. Moreover, the results vary between the subse
quent implementation stages. In the second place, at school level some additional organisatio
nal factors appear to have a relatively high influence. 
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In Dutch education a relatively strong network is in place as far as employer-employee 
relations and working conditions are concerned. Institutional reform can become difficult, 
given these tight relations between organisations. At the same time, the network is not that 
strong that it can keep off everything. The case studies have shown some evidence of the 
effects of intervening policy on the implementation of decentalised collective bargaining. 
Moreover, the network is not tightly knit at school level. The policy developed at national 
level and the policy output achieved by bargaining at sector level, is not always representative 
for the needs and wishes at school level. In this sense there exists a gap between the schools 
on the one side and the organisations and Ministry of Education on the other. 
When deciding about further decentralisation in secondary education, or making a start with 
decentralised collective bargaining in primary education, it is recommended to make some 
changes in the implementation process. In the first place, when talking about temporary 
provisions at national level, their possible negative effects on the application at sector level 
have to be given more explicit consideration. Secondly, more attention has to be given to the 
importance of organisational variables, like organisational complexity and the ability to 
change management systems. Finally, more weight has to be given to the question whether the 
organisations of educational employers and trade unions represent the needs and wishes of the 
governing bodies and their personnel. Only then the process of implementation will not be 
confronted with any major gaps between the subsequent stages. Eventually, this will stimulate 
the realisation of the policy goals. 
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