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Hoofdstuk 6. Invoering van decentrale arbeidsvoorwaardenvorming 

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

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

6.1 Variabelen tijdens de invoeringsfase 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.3 Theorie, netwerk en organisatie tijdens de invoeringsfase 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gTote geen (=100%) delde deviatie 
rol rol 

Overheidsuitgaven terugdringen 74 13 10 3 31 1.42 0.81 

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

Scholen autonomer maken 43 30 27 0 30 1.83 0.83 

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

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

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

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

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

grote 
rol 

2 3 4 
geen 
rol 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Financiële beheersbaarheid 77 13 3 7 30 1.40 0.86 

Afname beleidslast centraal 58 19 13 10 31 1.74 1.03 
niveau 

Toename autonomie en 
beslisruimte 

48 32 13 7 31 1.77 0.92 

Verbetering aanpassing 
van scholen aan omgeving 

32 36 23 10 31 2.10 0.98 

Verbetering interne coördinatie 23 33 33 10 30 2.30 0.95 

Toename doelgerichtheid 16 45 26 13 31 2.35 0.92 

Meer concurrentie mogelijk 10 19 42 29 31 2.90 0.94 

Verhoging betrokkenheid 
van het personeel 

10 16 42 32 31 2.97 0.95 

Afname beleidslast scholen 0 14 21 66 29 3.52 0.74 

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

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

veel 
2 3 4 

weinig 
N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Kabinet 67 30 3 0 30 1.37 0.56 

Besturen van de 
besturenorganisaties 

58 42 0 0 31 1.42 0.50 

Regeringspartijen 53 47 0 0 30 1.47 0.51 

Leden van de 
besturenorganisaties 

29 58 13 0 31 1.84 0.64 

CDA 23 50 27 0 30 2.03 0.72 

Gemiddeld schoolbestuur 17 40 37 7 30 2.33 0.84 

Besturen van de 
vakorganisaties 

7 53 27 13 30 2.47 0.82 

Publieke opinie 14 31 31 24 29 2.66 1.01 

Leden van de 
vakorganisaties 

3 7 48 41 29 3.28 0.75 

Gemiddeld personeelslid 4 0 43 54 28 3.46 0.69 

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

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

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

van werknemerszij de (vakbonden, werknemers). 

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

Bij een indeling van de panelleden in de categorieën beleid versus praktijk blijkt een signifi
cant verschil te bestaan op de schaal 'steun voor het beleid'. 
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Tabel 6.4: Steun voor het beleid volgens panelleden, n=21 (100%) 

Panelleden 'beleid' Panelleden 'praktijk' 

Veel steun 33% 19% 

Weinig steun 9% 38% 

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

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

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

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

Panelleden 'werkgevers' Panelleden 'werknemers' 

Belangrijk 33% 12% 

Niet belangrijk 17% 38% 

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

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

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

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

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

Discriminatiewaarde 

Vraag: Totaal Dimensie 1 Dimensie 2 

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

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

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

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

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

Tabel 6.7: Beleidsverbetering en verbetering beheersing volgens panelleden 

Beleidsverbetering, n=26 (100%) 

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

Belangrijk 27% 19% 31% 15% 

Niet belangrijk 15% 38% 19% 35% 

Verbetering beheersing, n=24 (100%) 

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

Belangrijk 17% 33% 29% 21% 

Niet belangrijk 21% 29% 25% 25% 

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

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

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

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

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

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

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

In dezelfde periode hanteert de overheid met enige regelmaat autoritaire strategieën. Zo grijpt 
zij in het overleg met de bonden en besturenorganisaties regelmatig terug naar de afspraken 
die in het kader van het Schevenings Beraad zijn gemaakt en naar de voorwaarden die zijn 
gesteld door haar gesprekspartners aan de invoering van de lumpsum (onder andere tijdige 
publicatie van overlegresultaten). 

181 



Aan het slot van de invoeringsfase keren partijen terug naar de overwegend coöperatieve 
strategieën. De wet- en regelgeving wordt ondanks alles tijdig afgerond. Gezamenlijk wordt 
gewerkt aan de ontwikkeling en uitvoering van een invoeringsplan. Er vindt een implementa
tieconferentie plaats waarop het hiervoor genoemde bureau een lezing mag verzorgen. 
In de invoeringsfase is de dynamiek in het landelijk netwerk op grond van de aangetroffen 
indicaties te kenschetsen als: van coöperatie naar manipulatie en autoritair gedrag en vervol
gens weer terug naar coöperatie. De vierde strategie, die van disruptie (bewuste ondermijning 
van eikaars doelstellingen via interne beïnvloeding), wordt in deze fase bij geen van de 
participanten waargenomen. 

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

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

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

vol
doende 

2 3 4 
onvol
doende 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Voor voorlichting 11 44 26 29 27 2.52 0.94 

Voor cursussen 14 29 43 14 28 2.57 0.92 

Voor overlegfaciliteiten 0 26 44 30 27 3.04 0.76 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

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

laag 

Bruikbaarheid Gebrek aan concrete aanwijzigingen 
maakt theorie minder bruikbaar 

laag 

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

hoog 

Landelijk netwerk Horizontale 
bindingsintensiteit 

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

hoog 

Grensbepaling Strikte scheiding hoog 

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

coöperatief 

Uitvoering 
landelijk niveau 

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

redelijk 

Informatie Voldoende informatie redelijk 

Convergentie van 
doeleinden 

Niet geheel parallel maar te situeren 
binnen overkoepelende doelstelling 

redelijk 

Machtsverdeling Instemmingsrecht scheef verdeeld 
ten gunste van vakorganisaties 

laag 

6.4 Congruentie beleid zoals bepaald en het beleid zoals ingevoerd 

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 6.10: Samenvatting afhankelijke variabelen tijdens invoeringsfase 

Variabelen Indicatoren Samenvatting resultaat Aanduiding 

Doelen Kwaliteitsverhoging 

Financiële 
beheersbaarheid 

Afname beleidslast lande
lijk niveau 

Enigszins benadrukt in beginfase 

Komt terug bij functiewaardering en 
normjaartaak 

Komt nauwelijks aan de orde 

matig tot redelijk 

redelijk 

Middelen Verbeterd functioneren 

Autonomievergroting 

Besturen op afstand 

Eigen personeelsbeleid 

Komt nauwelijks aan de orde 

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

Middel gehandhaafd ondanks druk 

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

laag 

redelijk 

laag 

Planning Realiseren opgesteld tijd
schema 

Planning wordt gehaald redelijk 

Congruentie Overeenkomst beleid zo
als ingevoerd met beleid 
zoals bepaald 

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

6.5 Verwachtingen en resultaten 

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

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



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

Bij wijze van samenvatting kan worden gesteld dat met name de relatief probleemloze uit
voeringsorganisatie en de hoge legitimiteit van het beleid een bijdrage hebben geleverd aan de 
redelijke mate van congruentie tijdens de invoeringsfase. 
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36. Cronbachs alpha is in eerste instantie .63. Na verwijdering item 'Overheidsuitgaven moeten worden teruggedrongen' 
(negatieve item-totaal correlatie zonder dat achterwege blijven hercodering hiervan de oorzaak is) stijgt de alpha naar .72. 

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

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

39. Sign. = .04. 
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41. Per afzonderlijk item zijn overigens ook Mann-Whitney-toetsen uitgevoerd, waarbij de panelleden zijn ingedeeld in 
dezelfde categorieën (De Heus e.a., 1995). Het patroon van de toetsresultaten komt overeen met de sigimficante verbanden 
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toetsresultaten zijn als volgt: 

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

Gemiddelde rangorde 
panelleden beleid 

Significantie 
(tweezijdig) 

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

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

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

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

l-i2G Steun besturenorganisaties 17.4 (weinig) 11.1 0.046 

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

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

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

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

Gemiddelde rangorde 
panelleden werkgevers 

Significantie 
(tweezijdig) 
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