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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). 
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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 
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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 

Waarde leden Alertheid 
van de organisatie 

Groei 

Cohesie Interactie, acquisitie 

Moreel Evaluatie 

Informatie, Resultaten, efficiëntie 
communicatie 

Productieniveau 

Winst 

Stabiliteit 

Controle 

Doelstelling, 
planning 

Interne-proces model 
Beheersing 

Extern 

Rationele-doelm odel 

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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