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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 

19 



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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