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Hoofdstuk 5. De beleidstheorie van de decentralisatie 

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

5.1 Beleidstheorie: begrip, context en structuur 

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

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

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

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

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

5.2 Reconstructie van de beleidstheorie van decentralisatie arbeidsvoorwaarden 

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

136 



1) Er wordt een beleidstekst van beperkte omvang geselecteerd, die globaal wordt doorgele
zen; genoteerd worden de beleidsactor, de datum van de tekst en de tekstbron. 

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

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

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

5) Elk element krijgt een verwijsnummer. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figuur 5.2: Doelboom uit de HOAK-nota* 
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* Legenda: (-) = constatering door de opsteller van het beleidsdocument ; (o) = logische implicatie; nr.: 

aanduiding van positionering element in totaal van de redenering (zie voor toelichting pagina 137) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3 De beleidstheorie van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming 

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

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

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

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

verhoging in het onderwijs. 

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

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

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

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

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

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

Figuur 5.9: Schematische weergave beleidstheorie doelboom decentralisatie arbeids
voorwaardenvorming 

Grondslag voor 

Kwaliteitsverhoging 

Verbeterd functioneren 
schoolorganisatie 

t-Op deze wijze ontstaat 

Autonomievergroting 

Besturen op afstand Eigen personeelsbeleid 

Maakt mogelijk X X a" 
Decentralisatie arbeids
voorwaardenvorming 

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

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

5.4 Beleidstheorie en het panel 

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

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

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

Tabel 5.1 : Vragen over figuur B van de beleidstheorie37 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

40. Mann-Whitney-tests; significantie = .04. 
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