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Hoofdstuk 4. Probleemstelling, deelvragen en onderzoeksopzet 

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

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

4.1 Beleid en implementatie 

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

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

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

Figuur 4.1: Enkele deelprocessen en hun resultaat 

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

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

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

de beleidssubjecten. 
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4.2 Benaderingen in implementatieonderzoek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

4.3 Nadere onderbouwing van de probleemstelling 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 4.1: Overzicht van implementatieniveaus bij de decentralisatie 

Niveau Implementatiefase Omschrijving Periode 

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

- parlementaire behandeling; 
- voorlichting en informatie 

april 1994 - december 1995 

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

- totstandkoming CAO VO 
- voorlichting en informatie 

april 1994 - mei 1996 

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

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

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

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

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

4.4 Variabelen, operationalisatie en deelvragen 

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

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

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

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

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

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

- de variabelen zelf worden cursief vermeld. 

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

4.4.1 Invoeringsfase op landelijk niveau: variabelen en operationalisatie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 4.2: Variabelen en indicatoren - invoeringsfase 
Variabelengroep Variabele Indicatoren 

Onafhankelijke variabelen: 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

precisie en informatief gehalte, consistentie, steun door onder
zoek 

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

herkenning, steun 

Landelijk netwerk Horizontale bin
dingsintensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

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

gescheiden standpuntbepaling, informatievoorziening en over-
leggremia 

coöperatie, disruptie, manipulatie en/of autoritair gedrag 

Landelijke uitvoe
ringsorganisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid informatie, in
structies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 
Afhankelijke variabelen: 

Beleid zoals inge
voerd 

Doelen 

Middelen 

Planning 

kwaliteitsverhoging, beheersing overheidsuitgaven, centrale 
beleidslast 

functioneren schoolorganisatie, autonomievergroting, besturen 
op afstand, eigen personeelsbeleid 

realiseren opstelde tijdschema 

- Congruentie overeenkomst beleid zoals ingevoerd met beleid zoals bepaald 

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

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

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

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

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

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

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

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

Onafhankelijke variabelen: 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

precisie en informatief gehalte, consistentie, steun door onder
zoek 

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

herkenning, steun 

Landelijke uitvoe
ringsorganisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid informatie, in
structies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 
Sectoraal netwerk Horizontale bin

dingsintensiteit 

Verticale 
bindingsintensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

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

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

gescheiden standpuntbepaling, informatievoorziening en over-
leggremia 

coöperatie, disruptie, manipulatie en/of autoritair gedrag 

Uitvoeringsorganisa
tie sectoraal niveau 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid informatie, in
structies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 
Afhankelijke variabelen: 

Beleid zoals toege
past 

Doelen 

Middelen 

Planning 

kwaliteitsverhoging, beheersing overheidsuitgaven, centrale 
beleidslast 

functioneren schoolorganisatie, autonomievergroting, besturen 
op afstand, eigen personeelsbeleid 

realiseren opgestelde tijdschema 

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

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

4.4.3 Doorwerkingsfase op instellingsniveau: variabelen en operationalisatie 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het personeelsbeleid dat op basis van deze indeling in de scholen wordt aangetroffen, kan 
vervolgens naar Kluytmans worden gekarakteriseerd als overwegend strategisch dan wel 
tactisch-operationeel van aard (Kluytmans, 1993). Bij een personeelsbeleid met sterk strategi
sche elementen staat de vraag centraal welke resultaten op het personeelsterrein op lange 
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termijn bereikt moeten worden in relatie tot de gewenste resultaten van de organisatie op 
langere termijn. Het personeelsbeleid wordt in dat geval met andere woorden bepaald door 
doelstellingen die de organisatie zich op langere termijn stelt. Hierbij spelen vraagstukken als 
de aanpassing van de organisatie aan omgevingsveranderingen een rol. Het strategisch perso
neelsbeleid heeft dan ook gedeeltelijk een externe oriëntatie. 

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

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

precisie/informatief gehalte, consistentie, steun van onderzoek 

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

herkenning, steun 

Landelijke en secto
rale uitvoeringsorga
nisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid informatie, in
structies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 
Netwerk instellings
niveau 

Horizontale bin
dingsintensiteit 

Verticale 
bindingsintensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

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

contact met het landelijk en sectorale netwerk 

gescheiden standpunten, info-voorziening en overleggremia 

coöperatie, disruptie, manipulatie en/of autoritair gedrag 

Uitvoering op instel
lingsniveau: beleid 

Uitvoering instel
lingsniveau: organi
satie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functio
neren 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid, instructies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 

interveniërend beleid, interveniërende actoren, marktpositie, 
concurrentieverhoudingen 

bestuurlijke omvang, leerlingenaantal, schoolsamenstelling 

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

taakgerichtheid vs. persoonsgerichtheid; open vs. gesloten 

adaptie, binding, coördinatie, doelgerichtheid 

Afhankelijke variabelen: 

Beleid zoals dit 
doorwerkt 

Personeelsbeleid 

Doelen 

Middelen 

Planning 

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

kwaliteitsverhoging, beheersing overheidsuitgaven, centrale 
beleidslast 

functioneren schoolorganisatie, autonomievergroting, besturen 
op afstand, eigen personeelsbeleid 

realiseren opgestelde tijdschema 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Over de onderzoeksresultaten kunnen op basis van de literatuur bepaalde verwachtingen 
worden geformuleerd. Deze verwachtingen zouden de status van 'hypothese' kunnen meekrij
gen, ware het niet dat het onderhavige onderzoek verkennend en inductief van karakter is en 
geen toetsend karakter heeft. In situaties en processen waarover nog relatief weinig bekend is, 
zoals decentralisatie van arbeidsvoorwaarden, is exploratie immers geboden boven een meer 
toetsende benadering. Van het laatste is sprake als "er een in andere situaties getoetste en 
vooralsnog niet onjuist gebleken theorie voorhanden is, alsmede enige kennis over de te 
onderzoeken situatie" (Swanborn, 1987, p. 154). De hieronderstaande verwachtingen zijn 
derhalve niet meer dan die term aangeeft. Het onderzoek draagt geen hypothesetoetsend 
karakter. 
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Beleidstheorie 
Naar aanleiding van zijn onderzoek naar decentralisatieprocessen in het openbaar bestuur doet 
Fleurke diverse uitspraken die wijzen op het belang van een goede beleidstheorie bij de 
implementatie van dergelijke processen (Fleurke, 1995; Fleurke e.a., 1997). Onder meer wordt 
gewezen op het verband tussen de mate waarin de overgedragen taken specialistische kennis 
vereisen en de uiteindelijke opbrengst van de decentralisatie in termen van efficiëntie. De 
verwachting wordt uitgesproken dat naarmate de uitvoering van de taken meer specialisatie 
vereist, de efficiëntiewinst die decentralisatie oplevert, daalt. Hier kan echter aan worden 
toegevoegd dat dit effect wellicht niet of nauwelijks optreedt naarmate de gehanteerde be
leidstheorie bruikbaarder is voor de beleidsuitvoerders. Met bijvoorbeeld aanwijzingen over 
hoe te handelen zou men een deel van de (nog) ontbrekende specialistische kennis kunnen 
opvangen. Vertaald naar de context van beleidstheorieën betekent dit dat naarmate de gehan
teerde beleidstheorie bruikbaarder is, de congruentie tussen het beleid zoals bepaald en zoals 
geïmplementeerd groter zal zijn. 

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

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

Netwerken 
Fleurke en anderen voeren in hun onderzoek naar decentralisatie in het openbaar bestuur de 
machtsverhoudingen in het netwerk op, als factor die van invloed kan zijn op bestuurskwali
teit als beoogd effect van decentralisatie (Fleurke, 1995; Fleurke e.a., 1997). Meer specifiek 
betreft het in hun onderzoek de mate van tegenspel die actoren bieden op landelijk dan wel op 
regionaal of lokaal niveau. Onder bestuurskwaliteit wordt onder andere verstaan, de verbete
ring van de integraliteit van besluitvorming op decentraal niveau. 
Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de beoogde verbetering van integraliteit van besluit
vorming op decentraal niveau onder druk komt te staan, indien de regionale of lokale overhe-
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den met inadequate bevoegdheden worden bekleed ten opzichte van maatschappelijke instel
lingen die op het betreffende beleidsterrein actief zijn. Tegenspel bieden aan dergelijke 
netwerkparticipanten, zonder dat men beschikt over voldoende eigen machtsbases en beleids
instrumenten, is moeilijk. Zeker als de decentralisatie ook nog gepaard gaat met een herverde
ling van schaarse middelen. In een dergelijke situatie kan de druk van netwerkparticipanten 
ertoe leiden dat de - wel beoogde - integraliteit van belangenafweging niet van de grond komt. 
Eerder is reeds gesteld dat in dit onderzoek wordt gekozen voor het meenemen een zo breed 
mogelijk spectrum van invloedsfactoren, onder andere omdat van decentralisatieprocessen in 
arbeidsverhoudingen nog erg weinig bekend is. Daarom is in het voorgaande het netwerkbe
grip op basis van het werk van Verhoeff ruimer geoperationaliseerd dan in het werk van 
Fleurke en anderen (Verhoeff, 1992). Niet alleen de factor 'het bieden van tegenspel' wordt in 
het onderhavige onderzoek meegenomen onder de noemer van dynamiek in het netwerk; ook 
worden de bindingsintensiteit en de mate van grensbepaling bestudeerd. Dit verschil in 
operationalisatie van de onafhankelijke netwerkvariabele staat een directe vertaling van het 
onderzoeksresultaat van Fleurke en anderen in een verwachting in dit onderzoek in de weg. 

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

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

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

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

De verwachtingen houden als volgt verband met de deelvragen: 

Verwachting 1 Deelvraag 1, 5, 10 

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

Verwachting 3 Deelvraag 3, 8 en 13 

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

4.5 Onderzoeksopzet en informatieverzameling ten behoeve van indicatoren 

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

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

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

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

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

Omschrijving categorie Aantal Waarvan 
werkgevers 

Waarvan 
werknemers 

Landelijk en sectoraal niveau 
werkgeverszijde 
werknemerszijde 

Instellingsniveau 
bestuursleden 
schoolleiders 
werknemers 

Overige deskundigen 
arbeidsverhoudingen 
aanverwante netwerkparticipanten 

20 

19 

4 
4 

11 

6 
7 

9 

6 

TOTAAL 47 24 15 

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

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

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

Omschrijving categorie Oktober 1995 Maart 1996 Maart 1997 

Landelijk en sectoraal niveau 

aantal % aantal % aantal % 

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

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

Ovenge deskundigen 4 13 4 14 8 31 
arbeidsverhoudingen 
aanverwante netwerkparticipanten 

Onbekend 1 3 1 3 0 0 

TOTAAL 31 100 29 100 26 100% 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wel van be
lang in % 

Niet van be
lang in % 

N 
(=100%) 

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

Omvang van de school: leerlingenaantal 93 7 28 

Samenstelling: breed, scholengemeenschap, categoriaal 86 14 28 

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

Fusieverleden van de school 54 46 28 

Bij bijzondere scholen: denominatie 41 59 27 

Omvang van gemeente: aantal inwoners 36 64 28 

Openbaar of bijzonder 36 64 28 

Regio 32 68 28 

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 4.9: Selectiecriteria gevalsstudie 

Brede scholengemeenschap Scholengemeenschap Categoriaal 

Meerpits-
bestuur 

grote school 
(>125011) 

Meerpitter, grote school, 
brede scholengemeenschap 

Meerpitter, grote school, 
scholengemeenschap 

Meerpits-
bestuur 

kleine school 
(<600 11) 

Meerpitter, kleine school, 
categoriaal 

Eenpits-
bestuur 

grote school 
(>125011) 

Eenpitter, grote school, 
brede scholengemeenschap 

Eenpits-
bestuur 

kleine school 
(<600 11) 

Eenpitter, kleine school, 
scholengemeenschap 

Eenpitter, kleine school, 
categoriaal 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de verwachtingen. 

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

tabel 4.10 en figuur 4.3 (Hooge, 1998). 

Tabel 4.10: De stappen van het onderzoek 

Fase Nr. stap Omschrijving 

I. Voorbereiding 1. 

2. 

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

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

II. Vertrekpunt 3. Reconstructie beleidstheorie 

III. Doorwerking 4. 

5. 

6. 

7. 

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

Start gevalsstudie, dataverzameling (najaar 1996) 

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

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

Voortzetting dataverzameling gevalsstudie 

IV. Invoering & toe
passing 

8. 

9. 

10. 

Ontwikkeling analysekader documentenanalyse 

Uitvoering documentenanalyses 

Ontwikkeling analysekader gevalsstudie; analyse data gevalsstudie 

V. Afronding 11. 

12. 

13. 

14. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NOTEN 

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

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

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

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

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

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

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