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Hoofdstuk 7. Toepassing: de totstandkoming van de CAO VO 

Zodra duidelijk wordt dat met de komst van de lumpsum de secundaire arbeidsvoorwaarden 
op sectoraal niveau en lager kunnen worden vastgesteld, komen de partijen op die niveaus in 
beweging. In de zomer van 1994 starten de besprekingen op sectoraal niveau over de collec
tieve arbeidsovereenkomst voor het voortgezet onderwijs (CAO VO). De toepassingsfase 
loopt in het begin grotendeels parallel aan de invoeringsfase, maar loopt wel langer door, 
namelijk tot in het voorjaar van 1996. Het onderscheid in de fasen schuilt dan ook niet alleen 
in de periode die bij elke fase hoort, maar ook en vooral in het niveau waarop de invoerings-
respectievelijk toepassingsfase is te situeren. In de invoeringsfase staat immers het landelijke 
niveau centraal, in de toepassingsfase het sectorale niveau. 

In dit hoofdstuk wordt de totstandkoming van de CAO VO beschreven en geanalyseerd met 
behulp van het begrippenkader dat in hoofdstuk 4 is uiteengezet. 
In paragraaf 7.1 passeren de afhankelijke en onafhankelijke variabelen nogmaals de revu. 
Tevens worden de verwachtingen die in hoofdstuk 4 zijn geformuleerd over de toepassingsfa
se beschreven. De totstandkoming van de CAO VO wordt uit de doeken gedaan in paragraaf 
7.2, gevolgd door de analyse van dit proces in termen van de onafhankelijke variabelen in 
paragraaf 7.3. De afhankelijke variabelen worden in paragraaf 7.4 beschreven. Ten slotte 
worden in paragraaf 7.5 de eerder geformuleerde verwachtingen besproken tegen de achter
grond van de onderzoeksresultaten. 

7.1 Variabelen tijdens de toepassing van het beleid 

Net als in de fase van de invoering van het beleid zijn in de toepassingsfase drie groepen met 
variabelen aanwijsbaar die mogelijkerwijs invloed uitoefenen op het implementatieproces. 
Het betreft de volgende groepen onafhankelijke variabelen: de beleidstheorie, het sectorale 
netwerk en de uitvoering op sectoraal niveau. 
Onder de variabelengroep beleidstheorie vallen de variabelen correctheid, bruikbaarheid en 
legitimiteit. Met dien verstande dat in dit hoofdstuk niet meer de kenmerken van de beleids
theorie als zodanig worden beschreven, omdat dat al in het vorige hoofdstuk is gebeurd. Aan 
de orde is in dit verband dan ook alleen de vraag - hetgeen overigens ook in de invoeringsfase 
is bestudeerd - in welke mate de genoemde kenmerken zich tonen, waarneembaar zijn, tijdens 
de toepassingsfase. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de besprekingen over de CAO VO 
worden belemmerd door een onduidelijkheid of inconsistentie in de beleidstheorie, of dat een 
stimulans uitgaat van de wijdverbreide steun voor de beleidstheorie van de decentralisatie. 
Daarnaast worden in dit hoofdstuk de onafhankelijke variabelen behorende tot de groep het 
sectorale netwerk bestudeerd zoals deze zich in de toepassingsfase manifesteren. De horizon
tale bindingsintensiteit en de dynamiek worden beschreven, alsook de grensbepaling tussen 
dit netwerk en de overheid. Tevens wordt de verticale bindingsintensiteit - dat wil zeggen het 
contact tussen het sectorale en landelijke netwerk - nader geanalyseerd. 
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De derde groep van onafhankelijke variabelen betreft de uitvoeringsorganisatie in de fase van 
toepassing van het beleidsmiddel. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de uitvoe
ringsorganisatie op landelijk en op sectoraal niveau. Per niveau wordt één variabelengroep 
onderscheiden; elke groep bestaat uit de volgende variabelen: aanwezige capaciteit en infor
matie, de mate waarin de doelstellingen van de uitvoerders overeenstemmen en de machtsver
deling. 

Van de vier afhankelijke variabelen behoren er drie tot de variabelengroep 'het beleid zoals dit 
wordt toegepast'. Net als in het vorige hoofdstuk wordt in dit verband gekeken naar drie 
variabelen: de mate waarin in de toepassing van het beleidsmiddel wordt afgeweken van de 
officiële doelstellingen (doelen), de mate waarin de beleidsmiddelen zoals toegepast over
eenkomen met die zoals bepaald (middelen) en de mate waarin de tijdsplanning zoals bepaald 
wordt gehaald (planning). De uitkomst van deze variabelen wordt samengevat in de vierde 
afhankelijke variabele: de mate van congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid 
zoals toegepast. 

Het onderzoeksresultaat wordt aan het eind van dit hoofdstuk langs de eerder geformuleerde 
verwachtingen gelegd. Bekeken wordt met name of in de toepassingsfase een goede beleids
theorie en een adequate uitvoeringsorganisatie inderdaad samengaan met een hoge mate van 
congruentie en of een sterk netwerk correspondeert met een lage mate van congruentie. 

7.2 De totstandkoming van de CAO VO 

De toepassing van het beleid begint in een periode dat nog slechts de contouren van het 
uiteindelijke wetsvoorstel bekend zijn, in de zomer van 1994. Vanaf dat moment treffen de 
vertegenwoordigers van vakbonden en besturenorganisaties elkaar regelmatig voor overleg 
over een CAO VO. Deze onderhandelingen, en daarmee de fase van toepassing van het 
beleidsmiddel, eindigen in het voorjaar van 1996. Na 34 plenaire onderhandelingssessies is de 
CAO VO dan een feit. 
In deze paragraaf wordt een chronologische beschrijving gegeven van het verloop van deze 
toepassingsfase. Een samenvattend overzicht van de overleggen is opgenomen aan het einde 
van dit hoofdstuk. 
Bij de beschrijving van de onderhandelingen in deze paragraaf wordt de toepassingsfase in 
drie delen geknipt. In paragraaf 7.3.1 komt de start van de CAO-besprekingen aan bod; de 
inzetten voor de onderhandelingen van de centrales van overheids- en onderwijspersoneel en 
de besturenorganisaties worden uit de doeken gedaan. Daarna treedt een periode aan van bijna 
eenjaar waarin de partijen elkaar regelmatig treffen, maar nog geen akkoord mogelijk is. 
Paragraaf 7.3.2 is hieraan gewijd. De afronding van het overleg neemt daarna nog circa een 
halfjaar in beslag; in paragraaf 7.3.3 wordt deze afronding uiteengezet. 
De beschrijving en analyse van de toepassingsfase vindt plaats op basis van een documentena
nalyse. De typen documenten die hierbij zijn betrokken, zijn beschreven in hoofdstuk 4. De 
documenten die uiteindelijk zijn benut, worden in paragraaf 7.2 in de noten vermeld. 
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Voorafgaand aan deze beschrijving nog enkele opmerkingen. In de eerste plaats over de 
samenstelling van de onderhandelingsdelegaties. De 34 plenaire CAO-vergaderingen zijn 
namelijk te verdelen in overleggen in 'brede' en 'kleine' samenstelling. De brede overleggen 
bestaan zoals de term al aangeeft uit meer personen dan de kleine. 

Tabel 7.1: Samenstelling onderhandelingsdelegat ies CAO VO 
Brede delegatie Kleine delegatie 
Werknemers Werkgevers Werknemers Werkgevers 

AC 3 medewerkers 2 medewerkers 
ACOP 4 medewerkers 2 medewerkers 
CCOOP 3 medewerkers 2 medewerkers 
CMHF 2 medewerkers 2 medewerkers 
ABC' 3 medewerkers 2 medewerkers 
BPCO 2 medewerkers + 

2 schoolleiders 
2 medewerkers 

VBKO 2 medewerkers + 
2 schoolleiders 

2 medewerkers 

VNG 2 medewerkers 2 medewerkers 
Totalen 12 13 8 8 

Tabel 7.1 bevat een schematisch overzicht van de samenstelling van de delegaties per organi
satie in beide overlegvormen.2 Afgezien van de aantallen verschillen de brede delegaties van 
de kleine doordat bij de brede aan werkgeverszijde tevens veldvertegenwoordigers (schoollei
ders) aanwezig zijn. 
De CAO-besprekingen zijn overwegend tussen de kleine delegaties gevoerd; de brede delega
ties hebben met name een functie vervuld aan het begin en einde van het onderhandelingstra
ject (zie ook het overzicht aan het einde van dit hoofdstuk). Het CAO-overleg wordt voorge
zeten door een directeur van de Besturenraad Protestants Christelijk Onderwijs (BPCO). 
Vanuit deze vereniging wordt ook het secretariaat van de onderhandelingen gevoerd. 

Het panel wordt overigens in de eerste vragenronde in het najaar van 1995 de vraag voorge
legd welke complicaties zouden kunnen optreden tijdens de CAO-onderhandelingen. De 
antwoorden op deze vraag staan vermeld in tabel 7.2. De meeste panelleden verwachten 
complicaties over de bevoegdheden die de medezeggenschapsraad dient te krijgen op grond 
van de CAO VO. 
Interessant is in dit verband tevens om na te gaan welke rol de panelleden de relevante partijen 
- vakbonden en besturenorganisaties - toebedelen in het kader van de implementatie van de 
decentralisatie. Zien zij hen als een bedreiging voor de implementatie of niet? Een vraag met 
deze strekking is aan het panel voorgelegd in het voorjaar van 1996, in de tweede vragenron
de. 
De antwoorden staan vermeld in tabel 7.3. Hieruit blijkt dat het panel bedreigingen ziet voor 
de implementatie in de invloed van intermediaire organen zoals het Participatie- en Vervang
ingsfonds. Hoog scoort ook de (beperkte) hoeveelheid middelen voor het voeren van CAO-
overleg in het voortgezet onderwijs; gedoeld wordt hier op het ontbreken van een financiële 
onderhandelingsruimte. In de derde plaats ziet het panel een bedreiging voor de implementatie 
gelegen in de standpunten die de vakorganisaties innemen ten opzichte van de decentralisatie. 
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Tabel 7.2: Te verwachten complicaties tijdens CAO-onderhandelingen3 

Vraag 1-10 1 
treedt 
zeker 
op 

2 3 4 
treedt 
niet op 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Welke bevoegdheden krijgt de 
MR in CAO 

64 26 6 3 31 1.48 0.77 

Wat gebeurt er met het DGO? 61 29 6 3 31 1.52 0.77 

Moet de CAO een bedrijfstak- of 
raam-CAO worden? 

61 19 13 6 31 1.65 0.95 

De verwevenheid van het CAO-
overleg met overleg in de SCOW 
en in het CGOA? 

55 29 10 6 31 1.68 0.91 

Zal de CAO op alle schoolbestu
ren van toepassing zijn? 

53 30 7 10 30 1.73 0.98 

De vraag of de CAO VO alge
meen verbindend verklaard moet 
worden? 

48 13 29 10 31 2.00 1.09 

Hoe de CAO van toepassing zal 
zijn op openbare schoolbesturen? 

35 26 19 19 31 2.23 1.15 

Tabel 7.3: Bedreiging voor succesvolle implementatie?4 

Vraag II-9 1 

ja 

2 3 4 
nee 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

De invloed van intermediaire or
ganen zoals het Participatie- en 
Vervangingsfonds 

50 29 18 4 28 1.75 0.89 

De hoeveelheid beschikbare mid
delen voor het voeren van CAO-
overleg 

50 29 14 7 28 1.79 0.96 

De standpunten van de vakbon
den t.o.v. decentralisatie arbeids
voorwaarden 

21 50 29 0 28 2.07 0.72 

De mate van steun voor het be
leid bij personeelsleden 

7 50 43 0 28 2.36 0.62 

De mate van steun voor het be
leid bij besturenorganisaties 

4 33 52 11 27 2.70 0.72 

De positie van het DGO 11 18 44 26 27 2.85 0.95 

7.2.1 De opmaat tot het overleg: inzetten van werkgevers en werknemers 
De CAO-onderhandelingen beginnen in de zomer van 1994. De vakbonden en besturenorgani
saties komen eind juni van dat jaar voor het eerst bij elkaar.5 Gesproken wordt over de samen
stelling van de delegaties. Er worden vergaderdata gepland tot en met december van dat jaar. 
De bedoeling is de besprekingen in het voorjaar van 1995 af te ronden, zodat de CAO-tekst op 
1 augustus 1995 bekend is.6 Aan de orde komt tevens de aard van de af te sluiten CAO. 
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Hierbij worden in lijn met de afspraken op landelijk niveau over de invoering van de decentra
lisatie van arbeidsvoorwaarden, de volgende punten vastgelegd. 
Ten eerste spreken partijen af te streven naar een sector-CAO met een dekking van nagenoeg 
100%. Volledige dekking zal niet mogelijk zijn in verband met denominatieve bezwaren bij 
sommige schoolbesturen. Ten tweede luidt de afspraak dat de eenmaal afgesloten CAO alleen 
kan worden opgezegd door centrale werknemers- en werkgeversorganisaties. Een individueel 
schoolbestuur kan dat dus niet. In de derde plaats stemmen de vakbonden ermee in, dat de 
besturenorganisaties bij deze eerste CAO nog werken op basis van volmachten die door de 
individuele leden zijn afgegeven. Bij een volgende CAO moet daarentegen sprake zijn van 
een statutaire binding tussen CAO-onderhandelaars aan werkgeverszijde en de individuele 
schoolbesturen. 
In de maanden die op deze eerste ontmoeting volgen, bereidt men zich voor op de daadwerke
lijke onderhandelingen. Aan werknemerszij de worden de eerste ideeën over de CAO VO op 
papier gezet. Het NGL heeft dit in het voorjaar van 1994 al gedaan. Wat deze organisatie 
betreft komen er sectorale afspraken over het taakbelastingsbeleid en de inzetbaarheid van het 
personeel, die in overleg met de medezeggenschapsraad op instellingsniveau nader worden 
uitgewerkt.7 Maar in september van dat jaar komt vanuit de Centrale voor Middelbaar en 
Hogere Functionarissen (CMHF) een heel ander geluid. Volgens deze vakbond kan "geen 
sprake zijn van een CAO waarin slechts op globale wijze rechten en plichten van werknemer 
en werkgever worden vastgelegd" en moeten de bestaande regelingen zoveel als mogelijk is 
overeind blijven.8 De vergrote autonomie voor schoolbesturen op het vlak van arbeidsvoor
waarden kan, wat de CMHF betreft, alleen via een geleidelijk groeimodel gestalte krijgen. 
"Voorts acht de CMHF het wenselijk dat volstrekte helderheid bestaat over de vraag of de 
thans aan de orde zijnde instellings-CAO met sectorale werking zal worden gevolgd door een 
daadwerkelijke sector-CAO. De CMHF acht in het kader van een doelmatige overleg-econo-
mie een sector-CAO een onmisbare voorwaarde." Met deze opmerking wordt benadrukt dat 
de CMHF instellings-CAO's zoals de CAO OMO als onwenselijk ziet (zie ook paragraaf 
6.3.1). Liever zien zij een sectorale CAO waarin zoveel mogelijk van de bestaande rechten en 
regelingen zijn ondergebracht. De ACOP en CCOOP vertrouwen in deze fase van de onder
handelingen hun ideeën nog niet aan het papier toe.9 

Eind september treffen de werkgevers- en werknemersorganisaties elkaar in een informeel 
overleg.10 Tijdens deze vergadering brengen de besturenorganisaties de hoofdlijnen van hun 
inzet naar voren." Als vertrekpunt nemen zij de autonomievergroting en deregulering in het 
onderwijsbeleid. Gekoppeld daaraan wordt op het terrein van arbeidsvoorwaarden wat hen 
betreft meer ruimte gegeven aan het overleg tussen werkgevers en werknemers. Gesignaleerd 
wordt bovendien, dat in de marktsector sprake is van een trend in de richting van kaderstellen
de CAO's. "Om bovengenoemde redenen kiezen werkgevers als uitgangspunt dat waar 
mogelijk en wenselijk arbeidsvoorwaardelijke aspecten geregeld moeten worden op het 
niveau van het bestuur van de instelling. Werkgevers opteren om die reden voor een globaal, 
kaderstellend pakket arbeidsvoorwaarden, dat enerzijds procedurele waarborgen biedt voor 
het vormgeven van personeelsbeleid, de individuele verhouding tussen werkgever en werkne
mer regelt, anderzijds de autonomie van het bestuur recht doet." De vakbonden vragen tijdens 
de bespreking wat in deze inzet van werkgevers wordt bedoeld met 'globaal, kaderstellend en 
procedurele waarborgen'. Een beleidsmatige reactie op de inzet geven ze niet af. Hun eigen 
inzet is op dat moment nog niet klaar voor een eerste presentatie. 
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Achter de schermen wordt er wel aan gewerkt. Begin oktober praten onder meer het NGL en 
de Algemene Vereniging van Schoolleiders (AVS) over hun gezamenlijke inzet als Ambtena-
rencentrum (AC).12 Duidelijk is dat de AVS op diverse punten meer beleidsruimte wil overla
ten aan de schoolbesturen en schoolleiders dan het NGL. Wat de AVS betreft, kan de syste
matiek van afvloeiing van het personeel wel worden afgeschaft, terwijl het NGL enkel bereid 
is hierover van gedachten te wisselen. De AVS wil meer ruimte voor flexibele contracten en 
voor het voeren van een eigen personeelsbeleid op de scholen. Ondanks de verschillen van 
mening komt het toch tot een CAO-inzet van het Ambtenarencentrum. 

Begin november 1994 vindt de eerste formele gespreksronde plaats. Veel meer dan een 
formaliteit, het installeren van de delegaties en het vaststellen van de werkwijze, is dit niet. 
Op 7 december 1994 is het wel de bedoeling dat er inhoudelijk over zowel de werkgevers- als 
de werknemersinzet wordt gesproken. Maar deze vergadering wordt sterk gekleurd door de 
gang van zaken in de Tweede Kamer rondom het wetsvoorstel tot instelling van het Participa
tiefonds en invoering van de verplichte bestuursaanstelling.13 

Dit wetsvoorstel houdt in dat het onderwijspersoneel per 1 augustus 1995 niet meer bij de 
school is aangesteld, maar bij het schoolbestuur, waardoor overplaatsing tussen de verschil
lende scholen van één bestuur eenvoudiger wordt. Tijdens de plenaire behandeling in de 
Kamer is door Liemburg (PvdA) en anderen een amendement ingediend dat inhoudt dat alle 
bestaande afvloeiingsregelingen per school op de genoemde datum ook komen te vervallen en 
worden vervangen door afvloeiingsregelingen per schoolbestuur. Het amendement komt voor 
velen in het onderwijsveld als een volslagen verrassing. Het wordt bovendien aangenomen 
door de Tweede Kamer. 
De centrales zijn zeer verbolgen over deze gang van zaken en laten dat aan het begin van de 
vergadering over de CAO VO op 7 december 1994 aan de besturenorganisaties weten. De 
besturenorganisaties - met name vertegenwoordigers van de VBKO - hebben in de Kamer 
gelobbyd voor dit amendement. Dit omdat de vakbonden herhaaldelijk niet bereid bleken om 
hierover met hen dan wel met het ministerie van OC&W in overleg te treden.14 

De besturenorganisaties nemen op 7 december 199 het ongenoegen van de vakbonden over 
deze gang van zaken voor kennisgeving aan. Met het overlegklimaat is het voor die dag 
gedaan. Het wordt niet beter als de vakbonden vijf minuten later in dezelfde vergadering 
melden dat hun gezamenlijke inzet nog niet klaar is. Omdat die inzet ook nog wel even op 
zich kan laten wachten, stellen de vakbonden voor de komende weken te benutten om het 
RPBO te bestuderen. Zo kan worden geïnventariseerd welke onderdelen geschikt zijn om in 
de CAO VO over te nemen. Met het voorstel wordt ingestemd. 

Het CAO-overleg wordt begin 1995 voortgezet in de kleine delegatie. Dat zal zo blijven tot 
november van dat jaar, met als uitzondering één vergadering van de brede delegaties in april 
1995. Omdat het wachten nog steeds is op de inzet van de vakbonden, buigen de kleine 
delegaties zich eerst over het RPBO. Per hoofdstuk en per artikel wordt besproken of de tekst 
in de CAO wordt opgenomen, en zo ja, in welke richting partijen daarbij aanpassing wensen.15 

Op basis van deze inventarisatie worden omvangrijke tabellarische overzichten opgesteld, die 
in de wandelgangen al snel de 'kruisjeslijsten' worden genoemd.16 

Begin februari wordt het wachten en inventariseren beloond. De inzet van de vakbonden 
wordt gepubliceerd. De centrales nemen als vertrekpunt dat zij "in beginsel bereid (zijn) mee 
te werken aan een nieuw model van arbeidsvoorwaardenvorming, waarin waar mogelijk de 
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beleidsruimte op decentraal niveau wordt vergroot".17 Die medewerking is gebonden aan een 
aantal voorwaarden. In de eerste plaats moet op sectorniveau een voor alle instellingen 
bindende CAO worden afgesloten. Ten tweede moeten de CAO-afspraken het personeel 
stabiele arbeidsvoorwaarden bieden en een aan de huidige regeling gelijkwaardige rechtsposi
tie en rechtsbescherming. Een ander model van arbeidsvoorwaardenvorming mag niet leiden 
tot een kwalitatieve verslechtering van de rechtspositie van het personeel. In de vierde plaats 
dient versterking plaats te vinden van de medezeggenschap op instellings-/bestuursniveau. 
"Uit bovenstaande punten vloeit voort dat de centrales opteren voor een CAO die waar nodig 
eenduidige rechtspositionele regelingen biedt en die overigens de nodige inhoudelijke en 
procedurele kaders biedt voor het personeelsbeleid op bestuurs- en instellingsniveau. Daarbij 
zullen de afspraken in de CAO bezien moeten worden in samenhang met de regelgeving zoals 
die is neergelegd in het nieuwe Kaderbesluit voortgezet onderwijs." 
Daar waar de werkgevers dus een globale, kaderstellende CAO wensen die scholen de ruimte 
laat voor eigen personeelsbeleid, zetten de werknemers in op handhaving van de bestaande 
rechten in de nieuwe situatie. Van de pogingen van de AVS om via de AC-inzet iets meer van 
de nieuwe ruimte open te laten, zien we weinig meer terug. 

7.2.2 Vertragingstactiek of koudwatervrees 
In de weken die volgen op de presentatie van de inzet van de vakbonden worden de bespre
kingen in de kleine delegatie voortgezet. Dit gebeurt aan de hand van een indeling in drie 
hoofdthema's: het formatiebeleid, het taakbelastingsbeleid en overleg en medezeggenschap op 
de instelling. 
In de tussentijd wordt aan een andere overlegtafel tussen de besturenorganisaties en vakbon
den onderhandeld over aanpassing van de Raamovereenkomst FBS. Deze overeenkomst moet 
namelijk per 1 augustus 1995 zijn aangepast aan de consequenties van het amendement 
Liemburg c.s. over de afvloeiingsregelingen. In februari van 1995 sluiten de vakbonden en 
besturenorganisaties in de context van de Raamovereenkomst FBS een akkoord over de 
afvloeiingssystematiek per 1 augustus 1995.18 

De onderhandelingen over de CAO VO vlotten in die weken en maanden niet echt. Per 
hoofdthema worden slechts de standpunten over en weer uitgewisseld.19 Vermeldenswaard is 
nog wel dat de voorzitter van het CAO-overleg medio maart 1995 een brief van de AVS 
ontvangt. Hierin meldt de AVS dat zij afziet van verdere deelname aan het CAO-overleg. Zij 
wenst geen bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen voor de inzet van de centrales, waarin 
weinig van haar eigen standpunten is terug te vinden. Wel wensen zij als lid van het Ambtena-
rencentrum de stukken van de CAO-onderhandelingen te blijven ontvangen. De brief wordt 
door de CAO-partners voor kennisgeving aangenomen. De AVS wordt echter niet op de 
verzendlijst gehandhaafd. 
Op 13 april 1995 komt de brede delegatie bijeen om de vorderingen ten aanzien van de drie 
hoofdthema's door te spreken. Tot besluitvorming komt het echter niet; de besprekingen 
worden daarop weer in de kleine delegatie voortgezet.20 Niet dat die besprekingen wel tot 
besluitvorming leiden: eind mei concludeert men dat gelet op de geringe vorderingen de 
geplande datum van 1 augustus 1995 niet meer haalbaar is en dat het beter is te streven naar 
een CAO-akkoord rond 15 oktober. Maar ook na die conclusie komt men niet veel verder dan 
het uitwisselen van meningen en bekritiseren van eikaars standpunten. 
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Eind juni is er een opleving in het overleg. Het ministerie van OC&W vraagt namelijk aan de 
sociale partners of zij van plan zijn de seniorenregeling (BAPO: bevordering arbeidsparticipa
tie ouderen) in de CAO op te nemen; het ministerie wil dit weten in verband met een officiële 
publicatie over de invoering van de lumpsum. De besturenorganisaties zijn bereid de BAPO-
regeling op te nemen, maar dan moet deze wel worden bekostigd door OC&W; en hoe dat 
onder de lumpsum zit is nog niet duidelijk.21 De besturenorganisaties en vakbonden besluiten 
dan ook gezamenlijk een brief naar het ministerie van OC&W te sturen, met daarin het 
standpunt dat de BAPO-regeling gehandhaafd moet blijven en dat de schoolbesturen de 
kosten ervan bij het ministerie moeten kunnen declareren.22 

Na de zomervakantie worden de besprekingen voortgezet.23 Langzaam maar zeker begint de 
voorzitter aan te dringen op enige voortgang. Hij herinnert partijen daarbij aan de afspraak dat 
er medio oktober een onderhandelaarsakkoord moet liggen. Maar tijdens de vergadering op 14 
september, die in het teken staat van het taakbelastingsbeleid, komen partijen wederom niet 
verder dan het uitwisselen van nieuwe voorstellen en het stellen van vragen daarover. Aan het 
eind van de vergadering doet de voorzitter "een dringend beroep op werkgevers en werkne
mers het overleg in vlotter tempo en efficiënter te laten verlopen". Partijen hebben immers 
afgesproken de CAO af te hebben op 31 oktober. "Werknemers melden dat die bereidheid er 
is. Er zijn echter onvoorziene omstandigheden waardoor menskracht beperkt beschikbaar is. 
Werkgevers vermelden dat ook zij een adequate voorbereiding op het overleg noodzakelijk 
achten voor de voortgang." 
Ook in de twee vergaderingen die hierop volgen wordt nauwelijks vooruitgang geboekt. Wel 
vindt een tamelijk scherpe discussie plaats over het inschakelen van het personeel bij de 
vervanging van zieke collega's. De werkgevers willen dit in eerste instantie een vast onder
deel maken van het taakbelastingsbeleid. Volgens de bonden is dat niet aan de orde, omdat 
schoolbesturen via het Vervangingsfonds een vervanger voor het zieke personeelslid kunnen 
aanstellen. De besturenorganisaties ontkennen dat niet, maar onderstrepen dat de schoolbestu
ren door de nieuwe premiesystematiek van het fonds, meer ruimte moeten krijgen voor eigen 
keuzen. Die premiesystematiek houdt kort gezegd in, dat de af te dragen premie oploopt 
naarmate men meer vervangers inhuurt. Als de vervanging gedeeltelijk door het eigen perso
neel geschiedt, kan een deel van die extra kosten worden vermeden. Omdat de discussie hoog 
oploopt, wordt het brandje uiteindelijk geblust in de vergadering van het bestuur van het 
Vervangingsfonds op 8 september 1995. Daarbij verklaren de besturenorganisaties in tweede 
instantie akkoord te gaan met de vakbonden; alleen als er voor de vervanging elders in het 
takenpakket volledige compensatie wordt geboden, mag vervanging buiten het Vervangings
fonds om en binnen de eigen schoolorganisatie geschieden. 

Voor het overige lijkt het erop dat de onderhandelingen zonder nadere besluitvorming over de 
jaarwisseling worden heen getild. 

7.2.3 De afronding van het overleg 
In november voeren de vakbonden acties tegen de minister van OC&W. Hij is namelijk nog 
steeds niet met een bod op de proppen gekomen voor de algemene CAO voor het onderwijs
personeel, de CAO O&W, waarin de salarissen van het personeel worden geregeld (zie 
paragraaf 2.2.1). Het overleg dat begin november met de besturenorganisaties is belegd over 
de CAO VO wordt door de bonden afgezegd, omdat zij lopende de acties met geen van de 
onderwij swerkgevers wensen te praten.24 Er is inmiddels wel een brief van het ministerie van 
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OC&W ontvangen over de BAPO-regeling: deze regeling blijft voor het schooljaar 1996-1997 
op declaratiebasis bekostigd als de CAO-partijen de BAPO-regeling ongewijzigd in de CAO 
opnemen.25 

Als de acties achter de rug zijn, besluit men het CAO-overleg in een afrondend stadium te 
brengen. Er worden data gepland voor overleg in de brede delegatie.26 De besturenorganisaties 
werken gezamenlijk aan een eerste concept-tekst van de hele CAO.27 De centrales spreken met 
elkaar de stand van zaken op de verschillende dossiers door.28 Eind november is het dan 
zover: partijen treffen elkaar in een overleg van de brede delegaties. De eerste concept-CAO-
tekst staat op de agenda en wordt doorgenomen. Het overleg over de CAO-tekst krijgt een 
vervolg in december en loopt uiteindelijk door tot eind januari van het nieuwe jaar.29 

Begin februari zijn partijen er nog niet helemaal uit. Er resteren nog twee knelpunten, één met 
betrekking tot het taakbeleid en één met betrekking tot het seniorenbeleid.30 Na opnieuw wat 
geven en nemen lijkt het eind februari mogelijk een CAO-akkoord af te sluiten. Maar de 
besturenorganisaties aarzelen nog. De vakbonden voeren dan de druk op door te stellen dat 
binnen een week duidelijk moet zijn of zij met de tekst kunnen leven.31 Anders is er geen 
CAO-akkoord. 
Misschien dat het vooruitzicht opnieuw anderhalfjaar te praten over een CAO weinig aanlok
kelijk is. De besturenorganisaties weten hun aarzeling in ieder geval te overwinnen. Op 27 
februari 1996 ligt er een onderhandelaarsakkoord over de CAO VO, zoals deze vanaf 1 
augustus 1996 gaat gelden. 

Volgens het onderhandelingsresultaat bestaat de CAO VO uit artikelen die in hoofdzaak uit 
drie bronnen afkomstig zijn32. De belangrijkste is het RPBO zelf. Op basis van de opgestelde 
kruisjeslijsten is bekeken of en in hoeverre de RPBO-artikelen kunnen worden opgenomen. 
Daarbij hebben partijen gestreefd naar enige vereenvoudiging van de op te nemen regels. Een 
voorbeeld van zo'n overname zijn de artikelen omtrent ontslag bij terugloop van leerlingen 
(afkomstig uit artikel I-P76 en verder van het RPBO); andere voorbeelden zijn de artikelen 
over vakantieverlof van het onderwijzend personeel, het artikel over kort buitengewoon verlof 
en de verplaatsingskostenregeling. Daarnaast zijn meer beleidsmatig getinte artikelen over 
onder meer personeelsbeleid en het beleid bij positieve actie overgenomen vanuit de Raam
overeenkomst FBS. Daarbij heeft actualisering plaatsgevonden. Ten slotte is voor wat betreft 
de artikelen over aanstelling en ontslag aangesloten bij het Burgerlijk Wetboek. 

7.3 Theorie, netwerk en organisatie tijdens de toepassingsfase 

In deze paragraaf bekijken we de factoren die van invloed zijn op de toepassingsfase. Op 
hoofdlijnen passeren hierbij dezelfde onafhankelijke variabelengroepen de revu als in het 
voorgaande hoofdstuk, te weten de beleidstheorie, het relevante netwerk en de uitvoeringsor
ganisatie. 
Zoals uit de chronologische beschrijving van de toepassing valt af te leiden, valt deze fase 
deels samen met de invoeringsfase. Het onderscheid tussen de fasen en daarmee de invloeds
factoren is dan ook niet zozeer gelegen in de tijd, als wel in het niveau waarop zij zijn te 
situeren. In de invoeringsfase staat immers het landelijke niveau centraal, in de toepassingsfa
se het sectorale niveau. 
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Ondanks dit onderscheid zijn er wel verbanden en koppelingen aanwijsbaar tussen de 
invoerings- en toepassingsfase en daarmee tussen het landelijke en het sectorale niveau. Bij de 
bespreking van de invloedsfactoren hieronder zullen deze relaties aan de orde komen. 

7.3.1 De beleidstheorie 
De variabelen van de beleidstheorie worden hieronder beschreven zoals zij zich voordoen 
tijdens de toepassingsfase. De kenmerken van de theorie als zodanig komen niet meer aan 
bod; hiervoor wordt de lezer verwezen naar paragraaf 6.3.1. 

Correctheid 
In de toepassingsfase zijn nauwelijks feiten of gebeurtenissen aanwijsbaar die herleidbaar zijn 
tot de precisie, het informatief gehalte, en de steun door wetenschappelijk onderzoek. De 
toepassingsfase ondervindt in termen van deze indicatoren nauwelijks invloed van de correct
heid van de beleidstheorie. Iets anders ligt dat voor de vierde indicator, de consistentie van de 
beleidstheorie. 
In eerste instantie wordt in juni 1994 de afspraak gemaakt tussen vakbonden en besturenorga
nisaties dat er een sector-CAO komt, die alleen door deze organisaties kan worden opgezegd. 
Dit gebeurt in het verlengde van de gelijkluidende afspraak die in de SCOW en de CB tijdens 
de invoering van het beleid wordt gemaakt. Partijen benadrukken hiermee nogmaals dat de 
decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming formeel naar de individuele schoolbesturen 
zal geschieden, maar dat materieel de sectororganisaties de afspraken maken over de secun
daire arbeidsvoorwaarden van het personeel. 
In tweede instantie proberen de besturenorganisaties door middel van hun inzet nog wat van 
het oorsponkelijke gedachtengoed overeind te houden. Die inzet stelt namelijk dat de school
besturen grote behoefte hebben aan verdergaande autonomie op het arbeidsvoorwaardelijk 
terrein en dat de CAO daarom globaal van karakter moet zijn. "Afhankelijk van de lokale 
situatie van de instelling alsmede de omgeving waarin de instelling zich bevindt, (kan) op 
maat een nadere duiding van arbeidsvoorwaardelijke aspecten worden gerealiseerd."33 Maar 
de vakbonden pareren dit door in hun inzet onder meer terug te grijpen op de eerder gemaakte 
afspraken: er komt hoe dan ook een sector-CAO, die qua inhoud het personeel vergelijkbare 
rechten biedt als het Rechtspositiebesluit en de Raamovereenkomst gezamenlijk34. De consis
tentie van de beleidstheorie, die uitgaat van meer beleidsruimte en autonomie voor individuele 
schoolbesturen, staat met dit alles onder druk. 

Bruikbaarheid 
Van de vier indicatoren voor de bruikbaarheid is er één die aanwijsbaar optreedt tijdens de 
toepassingsfase. Het betreft de gerichtheid van de theorie door middel van concrete aanwij
zingen. Er wordt geen invloed van de overige drie indicatoren van bruikbaarheid op de toepas
singsfase waargenomen (omvattendheid en mate van probleemreductie, (niet-) manipuleerbare 
factoren en de bepaaldheid van het netto-effect, de volledigheid van het geschetste beeld). 
De theorie zelf bevat zoals geconstateerd in het voorgaande hoofdstuk weinig tot geen concre
te aanwijzigingen. Dit gemis wordt tijdens de toepassingsfase opgevuld door vier soorten 
aanwijzigingen (zie ook paragraaf 6.3.1): 
- om te beginnen wordt op landelijk niveau een algemeen rechtspositioneel overgangsrecht 

in de wet vastgelegd. Dit houdt kort gesteld in, dat het decentrale regime pas in werking 
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treedt als de centrales van overheids- en onderwijspersoneel met de nieuwe overlegregels 
en de regels ten aanzien van ontslag en aanstelling in het openbaar onderwijs instemmen.35 

De besturen dienen met de vakbonden overleg te voeren over die nieuwe regels; 
- ten tweede wordt op landelijk niveau besloten, dat bij decentralisatie van de arbeidsvoor

waardenvorming de besturenorganisaties met de vakbonden een sector-CAO zullen 
treffen.36 Dit besluit krijgt vorm in de afspraak tussen CAO-partners om een sector-CAO 
op te stellen;37 

- in de derde plaats wordt rondom de functiewaardering op landelijk niveau besloten, dat het 
bestaande systeem doorloopt tot 1 augustus 1997 en dat de besturenorganisaties daarna met 
de vakbonden een nieuw systeem kunnen afspreken;38 

- ten slotte nemen in het voorjaar van 1995 diverse kamerleden, ambtenaren en bewindslie
den het woord over datgene wat er op sectorniveau dreigt te gebeuren.39 Er worden plei
dooien gehouden, met name bestemd voor besturenorganisaties en vakbonden op sectoraal 
niveau, om toch vooral niet alle nieuwe beleidsruimte op sectorniveau 'dicht te timmeren'. 

Van deze vier groepen aanwijzingen is met name de tweede, die van het treffen van een 
sector-CAO, tijdens de toepassingsfase terug te vinden. 

Legitimiteit 
De beleidstheorie wordt door de besturenorganisaties als zodanig herkend. Dit valt af te leiden 
uit hun inzet voor de CAO-onderhandelingen. Gesteld wordt dat "de rijksoverheid een beleid 
(heeft) ingezet waarbij de sleutelwoorden zijn: autonomievergroting en deregulering. (...) Met 
betrekking tot de regeling van de arbeidsvoorwaarden is een ontwikkeling in gang gezet 
waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor het overleg tussen werkgevers en werknemers 
(...). De CAO VO dient een volgende stap te zijn in het hanteren van meer beleidsvrijheid 
door het bestuur."40 Aan werknemerszijde is de herkenning van de theorie ook aanwezig, zij 
het wat meer indirect. De CMHF stelt bijvoorbeeld in haar inzet dat "geen sprake kan zijn van 
een CAO waarin slechts op 'globale wijze' rechten en plichten van werknemer en werkgever 
worden vastgelegd (...). Dit klemt des te meer daar de vergrote autonomie en de daaruit 
vloeiende beleidsvrijheid eerst via een geleidelijk groeimodel gestalte kan krijgen."41 De vier 
centrales verklaren in hun gezamenlijke inzet "in beginsel bereid te zijn mee te werken aan 
een nieuw model van arbeidsvoorwaardenvorming, waarin waar mogelijk de beleidsruimte op 
decentraal niveau wordt vergroot."42 

Ook onder de panelleden worden de doeleinden van de beleidstheorie op hoofdlijnen herkend. 
In de tweede vragenronde voor het panel is een aantal vragen gesteld omtrent de doeleinden 
van de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs. Omdat uit de 
eerste vragenronde bleek, dat veel panelleden de financiële doelstelling van het beleid op de 
voorgrond plaatsten (zie ook tabel 6.1 en 6.2) is in de tweede ronde expliciet gevraagd of het 
panel dit echt het belangrijkste doel vindt van het beleid. De antwoorden van het panel op 
deze vraag staan vermeld in tabel 7.4. Een ruime meerderheid van het panel (85%) antwoordt 
in bevestigende richting. 
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Tabel 7.4: Is beheersing van overheidsuitgaven het belangrijkste doel?43 

Vraag II-l 1 
mee 
eens 

2 3 4 
mee 
oneens 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Beter beheersbaar maken van de 
overheidsuitgaven is het belang
rijkste doel van de decentralisatie 

33 52 11 4 27 1.85 0.77 

Tabel 7.5: Belangrijkste doelen volgens het beleid en volgens het panel44 

Vraag II-3 1 
onbe
langrijk 

2 3 
neu
traal 

4 5 
belang
rijk 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Centrale beleidslast 
- volgens beleid 
- volgens panel 

0 
4 

11 25 
29 36 

29 
29 

36 
4 

28 
28 

3.89 
3.00 

1.03 
0.94 

Fin. beheersbaarheid 
- volgens beleid 
- volgens panel 

0 
0 

18 32 
54 36 

18 
4 

32 
7 

28 
28 

3.64 
2.64 

1.13 
0.87 

Vergroten autonomie 
- volgens beleid 
- volgens panel 

14 
4 

29 11 
0 11 

21 
48 

25 
37 

28 
27 

3.14 
4.15 

1.46 
0.91 

Functioneren scholen 
- volgens beleid 
- volgens panel 

29 
0 

32 18 
11 14 

18 
21 

4 
54 

28 
28 

2.36 
4.18 

1.19 
1.06 

Bezuinigen 
- volgens beleid 
- volgens panel 

57 
92 

11 14 
4 4 

14 
0 

4 
0 

28 
26 

1.96 
1.12 

1.29 
0.43 

Iets genuanceerder wordt het oordeel wanneer in dezelfde vragenronde wordt gevraagd vijf 
doeleinden naar belangrijkheid te ordenen. Eerst volgens de prioriteiten die aan de doelen in 
het beleid worden gehecht en vervolgens naar de mate waarin de panelleden de doelen zelf 
belangrijk achten. De antwoorden staan in tabel 7.5. 
Een meerderheid van het panel plaatst de drie officiële doeleinden ook op de plaatsen één, 
twee en drie bij het aangeven van de officiële rangorde. In afwijking daarop wordt bij de eigen 
prioriteiten het verbeteren van het functioneren van de school op de eerste plaats gezet.45 

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de panelleden de belangrijkste doelen 
van het beleid van de decentralisatie als zodanig herkennen. 

De vakbonden stellen zich tijdens de onderhandelingen van de CAO VO enigszins aarzelend 
op ten aanzien van de beleidstheorie en het beleid. Decentralisatie is nog tot daar aan toe, 
maar de "CAO VO mag niet leiden tot verslechtering van de rechtspositie van onderwijsper
soneel. Eén en ander brengt mee dat de regelingen die thans getroffen zijn (...) voorzover 
mogelijk van kracht dienen te blijven".46 De bereidheid mee te werken aan de decentralisatie 
is volgens de vier centrales in hun gezamenlijke inzet uitdrukkelijk aan voorwaarden gebon
den. 
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Aan werkgeverszijde is de steun voor het beleid en de theorie sterker aanwezig. In hun inzet 
wordt expliciet gepleit voor een kaderstellende CAO om schoolbesturen meer ruimte te geven 
voor het ontwikkelen van eigen personeelsbeleid.47 

In deze constellatie is de stellingname van de AVS vermeldenswaard. Als vakorganisatie zou 
zij zich gebonden weten aan een aarzelend standpunt ten opzichte van de decentralisatie. Maar 
als schoolleidersorganisatie wenst zij net als de besturenorganisaties meer handelingsvrijheid 
voor haar leden. De vereniging besluit dan ook het CAO-overleg te verlaten: "Met enige 
moeite kon de AVS zich wel vinden in de vrij globale inzet van het Ambtenarencentrum, 
maar niet in de compleet dichtgeregelde CAO-inzet van de gezamenlijke centrales. (...) Om 
verantwoord met de eventuele risico's om te kunnen gaan, hebben scholen instrumenten nodig 
om dat te kunnen doen. (...) Eén van de instrumenten is een flexibele inzet van mensen en 
middelen, waarvoor binnen de CAO voldoende ruimte moet worden gecreëerd. (...) Beleids
vrijheid op schoolniveau is daarvoor absoluut noodzakelijk, omdat centrale regelgeving niet 
de specifieke problematiek van elke school kan oplossen."48 Geconstateerd kan worden dat de 
AVS het beleid aanmerkelijk sterker steunt dan de vakorganisaties. 

Tabel 7.6: Algemeen oordeel panel over de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden 
Vraag II-11 1 

negatief 
2 3 4 

positief 
N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Mijn algemene oordeel over 
de decentralisatie is 

7 18 44 30 27 2.96 0.90 

Het panel is in de tweede vragenronde in maart 1996 ook gevraagd hoe zij oordelen over de 
decentralisatie van arbeidsvoorwaarden in het voortgezet onderwijs. Uit tabel 7.6 valt af te 
leiden dat ruim 70% van de panelleden op deze vraag in positieve richting antwoordt. 
Ingedeeld naar categorieën panelleden en getoetst op de gemiddelde score per categorie, blijkt 
er een significant verschil van mening tussen groepen panelleden te bestaan. De panelleden 
aan werkgeverszijde oordelen significant positiever over het beleid dan panelleden aan 
werknemerszijde.49 Eenzelfde significant verschil treedt niet op wanneer de panelleden 
worden ingedeeld naar de context waarbinnen zij werkzaam zijn, dat wil zeggen in de onder
wijspraktijk dan wel in het onderwijsbeleid. 

Op basis van het bovenstaande kan worden geconstateerd dat steun voor het beleid en de 
beleidstheorie tijdens de toepassingsfase aan de kant van de besturenorganisaties, de AVS en 
werkgeverszijde in het algemeen, ruimschoots aanwezig is. Bij de vakorganisaties en aan 
werknemerszijde moet worden getwijfeld aan de mate waarin zij tijdens de toepassingsfase 
het beleid daadwerkelijk onderschrijven. 

7.3.2 Het sectorale netwerk 
Het sectorale netwerk bestaat uit de organisaties die deelnemen aan het overleg over de CAO 
VO op sectoraal niveau. Aan werkgeverszijde betreft het derhalve de besturenorganisaties, aan 
werknemerszijde de vakbonden. In eerste instantie behoort de AVS ook nog tot dit netwerk. 
Dat verandert nadat zij het CAO-overleg verlaat.50 

Net als in het voorgaande hoofdstuk komen in het onderstaande de variabelen behorende tot 
de groep 'het sectorale netwerk' aan de orde: de horizontale bindingsintensiteit, de grensbepa-
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ling tussen overheid en netwerk en de dynamiek die in het netwerk in de toepassingsfase valt 
te onderkennen. In aanvulling daarop komt tevens de verticale bindingsintensiteit aan de orde: 
de contacten die er bestaan tussen het landelijk netwerk dat tijdens de invoeringsfase optreedt 
en het onderhavige sectorale netwerk. 

Horizontale bindingsintensiteit 
De gezamenlijke doelstelling van de netwerkparticipanten bestaat uit het overeenkomen van 
een sector-CAO. De doelstelling is nadrukkelijk zo vastgelegd in de afspraken die op CB- en 
SCOW-niveau zijn gemaakt over de invoering van de lumpsum. De doelstelling wordt in de 
zomer van 1994 nogmaals geëxpliciteerd op sectoraal niveau.51 

Deze betrokkenheid op het overkoepelende doel treedt onder meer aan de dag op het moment 
dat het bestuur van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) het initiatief neemt tot het treffen van 
een eigen instellings-CAO (zie ook paragraaf 6.3.1). De vakbonden trachten dit initiatief 
onder meer via de sectorale overlegtafel in de kiem te smoren: "Het NGL wenst te komen tot 
centrale afspraken tussen de vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en de vakcen
trales."52 "Voorts acht de CMHF het wenselijk dat volstrekte helderheid bestaat over de vraag 
of de thans aan de orde zijnde instellings-CAO met sectorale werking zal worden gevolgd 
door een daadwerkelijke sector-CAO."53 Ook in de gezamenlijke inzet van de vier centrales 
wordt het belang van de sector-CAO benadrukt. 
De besturenorganisaties zijn niet ongevoelig voor dit streven. Zij hebben de afspraak met de 
bonden gemaakt dat er een sector-CAO zal komen; door het algemeen overgangsrecht is 
bovendien de formele instemming van de bonden noodzakelijk om überhaupt tot decentralisa
tie over te gaan. Het bestuur van OMO ontvangt dan ook niet lang na de start van de bespre
kingen over de eigen instellings-CAO een uitnodiging van haar besturenorganisatie VBKO 
om lid te worden van de onderhandelingsdelegatie CAO VO. Nadien vlotten de besprekingen 
over de CAO OMO aanzienlijk minder voorspoedig.54 

Een ander voorval waaruit de betrokkenheid op het doel van de sector-CAO blijkt, is uit de 
afwijzende reactie van de CAO-partners om de AVS op de verzendlijst van overlegstukken te 
handhaven. Dit nadat de AVS het overleg heeft verlaten, omdat zij zich niet in de inzet van de 
vier centrales kan vinden.55 Het lijkt erop dat op het moment dat een organisatie niet meer het 
gezamenlijk streven onderschrijft, deze organisatie ook geen deel meer uitmaakt van het 
netwerk, hetgeen wordt aangegeven met het blokkeren van de informatiestroom. 
Tijdens de toepassingsfase zijn er geen tendensen aanwezig die wijzen op een verdergaande 
mate van concentratie van middelen. Indirect is hiervan uiteraard wel sprake, omdat de 
besturenorganisaties en vakbonden elkaar als exclusieve onderhandelingspartners beschouwen 
voor de te treffen sector-CAO. Maar concentratie van middelen treedt niet op een directe 
manier in deze fase aan het licht. 
Uit de inzetten van werkgevers en werknemers alsook uit de afspraken omtrent de sector-
CAO blijkt dat men zich realiseert dan de partijen elkaar nodig hebben. In deze betekenis is 
een redelijke mate van afliankelijkheidsbewustzijn binnen het sectorale netwerk aanwezig. 
Externe coalitieopties zijn in deze fase aanwezig in de vorm van het afsluiten van instellings-
CAO's. Het formele beleid benadrukt immers ook die mogelijkheid. Het zijn echter de 
afspraken tussen in eerste instantie ministerie en besturenorganisaties en in tweede instantie 
tussen vakbonden en besturenorganisaties, die deze optie blokkeren: er zal een sector-CAO 
komen.56 De enige andere optie die daarna nog resteert, is het verlaten van het CAO-overleg. 
Zoals reeds beschreven volgt de AVS deze weg. 
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Voor wat betreft de centralisatie van besluitvorming ten slotte, kan gewezen worden op het 
besluit een sector-CAO af te sluiten, in plaats van de ontwikkeling van de secundaire arbeids
voorwaarden per schoolbestuur afzonderlijk te laten geschieden. Er treedt zo een centralisatie 
op van de besluitvorming op sectoraal niveau. 

Toenemende zeggenschap voor instellingsorganisaties? 
In dit verband is relevant dat het panel in de eerste vragenronde aangeeft dat er door de 
decentralisatie wat gaat veranderen in de verhouding tussen personeel, directies en schoolbe
sturen. 96% respectievelijk 93% van het panel antwoordt bevestigend op de vraag of er door 
de decentralisatie veranderingen zullen optreden in de verhouding tussen bestuur en directie 
en tussen directie en personeel. 

Tabel 7.7: Verandering in deelname aan besluitvorming in de school" 
Vraag 1-27 1 

meer 
invloed 

2 3 4 
minder 
invloed 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

Personeel 21 48 31 0 29 2.10 0.72 

Lokale overheid/gemeente 19 54 23 4 26 2.12 0.77 

Vervolgonderwijs in omgeving 12 52 36 0 25 2.24 0.66 

Andere schoolbesturen in omge
ving 

8 62 25 4 24 2.25 0.68 

Verenigingen van schoolleiders 14 52 28 7 29 2.28 0.80 

Besturenorgamsaties/VNG 14 43 39 4 28 2.32 0.77 

Basisscholen in de omgeving 4 48 40 8 25 2.52 0.71 

Vakorganisaties 4 50 36 11 28 2.54 0.74 

Leerlingen 4 25 64 7 28 2.75 0.65 

Ouders 3 24 59 14 29 2.83 0.71 

Buurtverenigingen 0 8 67 25 24 3.17 0.57 

Ook de deelname aan besluitvorming in de school zal volgens het panel veranderen. Dit is af 
te leiden uit tabel 7.7. Het personeel zal volgens het panel meer invloed krijgen, evenals de 
lokale overheid en het vervolgonderwijs in de omgeving. Van de drie organisaties: vakbon
den, besturenorganisaties, schoolleidersverenigingen, is het volgens het panel vooral de laatste 
die de komende tijd aan zeggenschap in de scholen zal winnen. 
Uitgesplitst naar categorieën panelleden (werkgevers versus werknemers en de praktijk versus 
het beleid) blijken twee significante verschillen op te treden. De panelleden aan werknemers-
zijde zijn in veel mindere mate dan die aan werkgeverszijde van mening dat de invloed van 
het personeel in de school zal toenemen.58 De werkgevers in het panel denken eerder dan de 
werknemers dat de invloed van de vakorganisaties in de school zal toenemen.59 

Dat de AVS de CAO-besprekingen verlaat is tegen deze achtergrond begrijpelijk. De ontwik
kelingen die in gang zijn gezet door het onderwijsbeleid - deregulering - maken van de 
schoolleider meer dan in het verleden een directeur in plaats van een werknemer. Deze 
rolwisseling maakt het nodig de rangen van de vakorganisaties te verlaten en te verruilen voor 
een nieuwe positie. De oprichting door de AVS van de Vereniging van Voortgezet Onderwijs 
(VVO), die volgt op het verlaten van het CAO-overleg, is zo gezien een logische stap. 

206 



Verticale bindingsintensiteit 
Tussen het landelijke netwerk en het sectorale netwerk bestaat een sterke verticale binding. In 
de eerste plaats blijkt dat uit het feit dat ten tijde van de besluitvorming over de invoering van 
de lumpsum dezelfde afspraken over het decentrale arbeidsvoorwaardenregime worden 
gemaakt als de sectorale partijen doen voorafgaand aan de CAO-onderhandelingen. Ten 
tweede blijkt dat uit het ongenoegen dat de vakorganisaties in het najaar van 1994 tegenover 
de besturenorganisaties uiten over de gang van zaken rondom de verplichte bestuursaanstel
ling in de Tweede Kamer. De vakbonden hebben achterhaald dat het amendement van Liem-
burg en anderen tot stand is gekomen na een lobby vanuit de besturenorganisaties. In de derde 
plaats zijn er goede contacten met de besturen van de intermediaire organisaties zoals het 
Vervangingsfonds. Als de discussie over de vervanging van zieke leerkrachten aan de CAO-
tafel te hoog oploopt, wordt het gesprek hierover in het bestuur van dit fonds voortgezet. Op 
die manier ontstaat voor alle partijen - zonder direct waarneembaar gezichtsverlies - een 
aanvaardbare oplossing. Vervolgens is er - ten vierde - het contact met het ministerie van 
OC&W over de bekostiging en de inhoud van de BAPO-regeling. Ten slotte kan nog worden 
gewezen op het opzeggen van de CAO-besprekingen in de periode dat de bonden op landelijk 
niveau actie voeren tegen de minister van OC&W voor hogere salarissen. De contacten tussen 
het landelijke en sectorale niveau zijn kortom zeer divers en veelvuldig. 

Tabel 7.8: Andere verhoudingen tussen organisaties en ministerie van OC&W60 

Vraag 11-13 1 
zwak
ker 

2 3 4 
sterker 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

De positie van ïnstellingsorgani-
saties zoals de VVO wordt t.o.v. 
de vak- en besturenorganisaties ... 

8 24 48 20 25 2.80 0.87 

Door de decentralisatie wordt de 
positie van de vakorganisaties 
t.o.v. de besturenorganisaties ... 

7 18 68 7 28 2.75 0.70 

Door de decentralisatie wordt de 
positie van het ministerie t.o.v. de 
vakorganisaties ... 

11 61 25 4 28 2.21 0.69 

Door de decentralisatie wordt de 
positie van het ministerie t.o.v. de 
besturenorganisaties ... 

14 61 21 4 28 2.14 0.71 

Interessant in deze context is om te bekijken hoe het panel in het licht van de veranderde 
verhoudingen oordeelt over deze verticale relaties. In de tweede vragenronde is het panel 
gevraagd in welke richting de relaties veranderen tussen de besturenorganisaties, de vakbon
den, het ministerie en de nieuwe schoolleidersorganisatie VVO. De antwoorden van het panel 
staan vermeld in tabel 7.8. Volgens het panel is het met name het ministerie dat ten opzichte 
van de organisaties aan kracht inboet. Instellingsorganisaties zoals de VVO winnen aan kracht 
ten opzichte van de vak- en besturenorganisaties. 

Gevraagd naar de positie van genoemde organisaties ten opzichte van de scholen antwoordt 
het panel als in tabel 7.9: 
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Tabel 7.9: Veranderende verhoudingen tussen organisaties, het ministerie en de 
scholen61 

Vraag 11-14 1 
zwak
ker 

2 3 4 
sterker 

N 
(=100%) 

Gemid
delde 

Standaard
deviatie 

De positie van instellingsorgani-
saties zoals de VVO wordt t.o.v. 
de scholen .... 

12 20 52 16 25 2.72 0.89 

Door de decentralisatie wordt de 
positie van de vakorganisaties 
t.o.v. de scholen .... 

4 29 61 7 28 2.71 0.66 

Door de decentralisatie wordt de 
positie van de besturenorganisa
ties t.o.v. de scholen... 

4 33 52 11 27 2.70 0.72 

Door de decentralisatie wordt de 
positie van het ministerie t.o.v. de 
scholen .... 

21 61 4 14 28 2.11 0.92 

Het zijn de instellingsorganisaties die volgens het panel aan kracht winnen, terwijl het minis
terie aan invloed op de schoolpraktijk moet inleveren.62 

Tegen de achtergrond van deze gegevens kan men stellen dat in de toepassingsfase een sterke 
verticale binding tussen het landelijk en sectoraal niveau bestaat. Bovendien zijn er aanwij
zingen dat het sectorale netwerk ten opzichte van het landelijke niveau aan sterkte wint. 

Grensbepaling overheid - netwerk op sectoraal niveau 
Meer nog dan in het geval van het landelijk netwerk wordt tussen de overheid en het sectorale 
netwerk een scherpe grens gehandhaafd. Op landelijk niveau is het ministerie van OC&W nog 
de gesprekspartner van enerzijds de vakbonden en anderzijds de besturenorganisaties. Op 
sectoraal niveau houdt zij zich echter terzijde. Het duidelijkst blijkt dat nog als het kamerlid 
Liemburg (PvdA) samen met anderen tijdens de parlementaire behandeling een amendement 
indient, waarmee de staatssecretaris wordt opgedragen in overleg te treden met CAO-partijen 
om te voorkomen dat deze de nieuwe beleidsruimte al op voorhand 'dichtregelen' (zie para
graaf 6.2.2).63 De staatssecretaris stelt tijdens de parlementaire behandeling echter dat zij niet 
van plan is dit te doen. Partijen zijn immers vrij te doen en laten wat hen goeddunkt. "Het is 
goed er op te wijzen dat wij op onze zaak moeten letten en dat het nergens voor nodig is het 
RPBO over te schrijven. Ik zeg ook bijna dagelijks dat scholen autonoom moeten blijven. 
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."64 Eigen aan de decentra
lisatie is kortom dat de overheid er zich niet meer mee bemoeit. Wat dat aangaat hanteert de 
staatssecretaris een strikte grens. 

Enigszins dissonant hiermee is de besluitvorming rondom de seniorenregeling van het onder
wijspersoneel, de BAPO. Op verzoek van de besturen- en vakorganisaties besluit het ministe
rie de declaratiebekostiging van deze regeling voor de duur van één schooljaar te handhaven, 
onder de voorwaarde dat CAO-partijen de bestaande regeling opnemen in hun onderhande
lingsakkoord. Op dat moment wordt de grens tussen overheid en sectoraal netwerk overschre
den. Maar geen van de betrokken partijen lijkt daar bezwaar tegen te hebben. 
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Dynamiek in het sectorale netwerk 
De dynamiek in het netwerk is bij de start van de CAO-onderhandelingen coöperatief te 
noemen. Dit blijkt uit de onderlinge afspraken over de aard van de CAO, over de samenstel
ling van de delegaties en de werkwijze die tijdens het overleg wordt gevolgd. Maar al snel 
daarna, bij het presenteren van de inzet van de besturenorganisaties, verandert de dynamiek. 
Met zoveel woorden stellen de besturenorganisaties met hun inzet namelijk: "we hebben 
misschien wel gezegd dat er een sector-CAO komt, maar we hebben niet vastgelegd wat daar 
in komt te staan; als het aan ons ligt komt er namelijk bijna niets in te staan en wordt het een 
zeer kaderstellende, globale CAO". Deze manipulatieve strategie65 lokt bij de vakorganisaties 
eenzelfde soort strategie uit, die begint met het uitstellen van de publicatie van hun gezamen
lijke inzet.66 Als die inzet dan uiteindelijk verschijnt, staat daar met zoveel woorden in: "wij 
willen ook een algemene, globale, kaderstellende CAO, maar wel één die zoveel mogelijk van 
de bestaande rechten intact laat". 
Uiteindelijk zijn de manipulatieve strategieën aan beide zijden weinig effectief. Wat partijen 
zo wél bereiken is dat de tijdsdruk oploopt. Er komt pas weer vaart in het proces in november 
van 1995, als partijen de handen ineenslaan en besluiten tot reële onderhandelingen. Coöpera
tieve elementen treden dan weer op de voorgrond. 
Ondanks de coöperatie in het begin- en eindstadium voert in de toepassingsfase de manipula
tieve strategie toch de boventoon. 

7.3.3 De uitvoering op landelijk en sectoraal niveau 
Net zo min als er op landelijk niveau sprake is van één als zodanig herkenbare uitvoeringsor
ganisatie, is dat op sectoraal niveau het geval. De toepassing van het beleid wordt uitgevoerd 
door sociale partners, dat wil zeggen besturenorganisaties en vakbonden gezamenlijk. Toch 
kan ook deze uitvoering op een aantal punten tegen het licht worden gehouden voor wat 
betreft de aanwezige capaciteiten, de informatie waarover men beschikt, de convergentie van 
doeleinden en de machtsverdeling. Ter aanvulling hierop wordt tevens gekeken naar de vraag 
of de uitvoering op landelijk niveau de toepassing van het beleid op sectoraal niveau op 
enigerlei wijze beïnvloedt. 

Capaciteit 
De aanwezige financiële capaciteiten zijn afdoende; geen van de organisaties op sectoraal 
niveau doet beklag over een gebrek aan financiële middelen om het beleid te kunnen toepas
sen. In dit verband kan nog worden gewezen op de mening van het panel in de eerste respec
tievelijk tweede vragenronde, weergegeven in tabel 6.6 en tabel 7.3, dat er onvoldoende 
financiële middelen beschikbaar zijn voor de inhoud en de toepassing van de CAO VO. Maar 
partijen dragen dit tijdens de toepassingsfase in ieder geval niet uit. 
Inhoudelijke capaciteit lijkt ook in voldoende mate voorhanden. De hoofdlijnen van het 
nieuwe overlegregime en de mogelijke problemen die daarbij spelen, zijn voor de organisaties 
duidelijk genoeg. Hooguit zou men kunnen stellen dat het getuigt van een gebrek aan creativi
teit aan beide zijden, dat in de redactie van de CAO-artikelen veelvuldig wordt teruggegrepen 
op bestaande teksten uit het RPBO. Maar daar valt tegenin te brengen dat dit een politieke 
keuze respectievelijk noodzakelijkheid is voor vakbonden en besturenorganisaties die voort
vloeit uit het onderhandelingsproces. 
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Van een gebrek aan organisatorische capaciteit is tijdens de toepassingsfase ook weinig 
gebleken. Of het moet zijn dat de vakbonden in september van 1995 opmerken dat zij op dat 
moment over te weinig personele capaciteit beschikken om het overleg sneller te laten verlo
pen.67 

Op het vlak van de overige middelen vallen net als tijdens de invoering van het beleid de 
onderhandelingsvaardigheden aan de kant van de vakorganisaties op. Met name blijkt dit uit 
het hanteren van de tijdsdruk, dat door de vakorganisaties reeds vanaf het begin van de 
onderhandelingen als instrument wordt ingezet. Als de centrales bijvoorbeeld hun inzet nog 
steeds niet gereed hebben, stellen zij zelf voor om de RPBO-artikelen alvast langs te lopen, ter 
voorbereiding op de komende besprekingen. De dan ongeduldige besturenorganisaties stem
men hiermee in. In het vervolg daarvan komen zeer omvangrijke kruisjeslijsten tot stand. De 
kruisjeslijsten beheersen vervolgens in grote mate het onderhandelingsproces; uiteindelijk 
wordt mede op basis van deze lijsten een groot deel van het RPBO in de CAO VO opgeno
men. Dit alles volgens de wens van de vakbonden.68 

Tabel 7.10: Wie is de sterkste partij tijdens de onderhandelingen? 
Vraag 11-12 A. 

vakbonden 
B. 
besturen
organisaties 

C. 
geen van 
beide 

D. 
weet niet 

N 
(=100%) 

Welke van deze partijen is de sterkste? 65 15 15 4 25 

Het panel geeft dit verschil tussen besturenorganisaties en vakbonden aan in een vraag in de 
tweede vragenronde, over de sterkte van beide partijen tijdens het onderhandelingsproces. Een 
meerderheid van het panel geeft daarbij aan dat de vakbonden het sterkste zijn (tabel 7.10).69 

Informatie 
Zoals gesteld wordt er tijdens de invoerings- en toepassingsfase weinig tot niets van officiële 
zijde gepubliceerd over de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet 
onderwijs. De grote uitzondering daarop wordt uiteraard gevormd door het wetsvoorstel en de 
parlementaire behandeling. Met name in de parlementaire behandeling wordt de sectorale 
partijen diverse malen de instructie meegegeven toch vooral niet alles van de nieuwe beleids
ruimte 'dicht te regelen'. Maar voor het overige wordt in de voorlichting naar sectoraal en 
instellingsniveau toe weinig gemeld over de decentralisatie. Desondanks zijn de sectorale 
partijen al in een redelijk vroeg stadium, in de zomer van 1994, op de hoogte van datgene wat 
komen gaat. 
Opvallend in de toepassingsfase zijn kortom de bekendheid van de nodige informatie bij 
sectorale partijen en de instructies die de spaarzame informatie bevat. De omvang en het 
tijdstip van de gepubliceerde informatie zijn nauwelijks factoren van betekenis tijdens de 
toepassing van het beleid. 

Convergentie van doeleinden 
Het doel van de besturenorganisaties bestaat uit het realiseren van de decentralisatie en uit het 
opstellen van een globale sector-CAO onder het nieuwe regime. Een ambitieuze doelstelling, 
die niet overeenkomt met datgene wat de werknemers wensen. De vakbonden streven name
lijk naar het materieel handhaven van de bestaande regelingen (RPBO en Raamovereenkomst 
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FBS) onder het formele nieuwe overlegregime. De CAO zal derhalve die bestaande regeling
en dienen te omvatten. 

Tabel 7.11 : Samenvatting onafhankelijke variabelen tijdens toepassingsfase 

Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

Beleidstheorie Correctheid Consistentie onder druk t.g.v. 
afspraak tot treffen sector-CAO. 

laag 

Bruikbaarheid Beeld actoren en context op punt van 
sector-CAO onvolledig 

laag 

Legitimiteit Theorie wordt herkend; steun aan 
werkgeverszijde aanwezig; steun aan 
werknemerszij de aarzelend 

matig 

Sectoraal netwerk Horizontale bin Sterke betrokkenheid op overkoepe hoog 
dingsintensiteit lend doel; afsluiting externe coalitie

opties; centralisatie besluitvorming 

Grensbepaling Strikte scheiding hoog 

Dynamiek In begin- en eindstadium coöperatieve 
elementen; manipulatieve strategieën 
overheersen 

manipulatief 

Verticale bin Sterk; sectoraal niveau neemt in hoog 
dingsintensiteit kracht toe t.o.v. landelijk niveau 

Uitvoering landelijk niveau Capaciteit Geen waarneembare invloed op toe
passing 

-

Informatie idem -

Convergentie van idem -
doeleinden 

Machtsverdeling Scheve verdeling op landelijk niveau 
werkt door in toepassingsfase 

laag 

Uitvoering sectoraal niveau Capaciteit Voldoende capaciteiten aanwezig; 
vakbonden beschikken over meer on
derhandelingsvaardigheden 

redelijk 

Informatie Voldoende; partijen zijn vroeg op de 
hoogte en krijgen de instructie de 
ruimte niet dicht te regelen 

redelijk 

Convergentie van Besturenorganisaties willen globale laag 
doeleinden CAO, vakbonden een gedetailleerde; 

medewerking ontstaat pas na conver
gentie doeleinden. 

Machtsverdeling Bevoegheid individuele schoolbestu
ren versus sector-CAO; nieuwe over
legregime vereist instemming vakbon
den 

laag 
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De divergerende doelstellingen van beide uitvoerders leiden ertoe dat de medewerking over en 
weer al snel na het publiceren van de inzetten stokt. Partijen spreken nog wel met elkaar, maar 
het overleg blijft verkennend en informerend van aard. Zolang de doelstellingen uiteenlopen, 
heeft medewerking aan het doel van de andere partij immers niet zoveel zin. Hierdoor treedt 
een aanzienlijk tijdverlies op van circa één jaar. Eind 1995 wordt de medewerking over en 
weer geactiveerd. Werkgevers blijken dan bereid te zijn te onderhandelen binnen de door de 
vakbonden aangegeven voorwaarden. De sector-CAO komt tot stand. 

Machtsverdeling 
Formeel ligt de bevoegdheid tot het regelen van de secundaire arbeidsvoorwaarden vanaf 1 
augustus 1996 bij de individuele schoolbesturen. Materieel nemen de vakbonden en de 
werkgeversorganisaties, de laatste hiertoe gevolmachtigd door hun leden, het recht tot het 
afsluiten van een sector-CAO. De oorzaak van deze discrepantie is gelegen in de afspraak die 
partijen maken tot het afsluiten van een sector-CAO, tegen de achtergrond van het algemene 
rechtspositionele overgangsrecht dat in de wet tot invoering van de decentralisatie is opgeno
men. In een eerder stadium van het traject is op deze staatsrechtelijk bedenkelijke opzet reeds 
gewezen door de Raad van State (zie hoofdstuk 6).70 

Er is met andere woorden sprake van een scheve verdeling op twee fronten. Allereerst is er het 
instemmingsrecht van de vakbonden ten aanzien van de nieuwe overlegregels; de instemming 
van de bonden is nodig om tot invoering van de decentralisatie te komen. Daarnaast is er het 
formele recht van de schoolbesturen tot afsluiten van de secundaire arbeidsvoorwaarden van 
het eigen personeel; dit formele recht wordt materieel door het afsluiten van een sectorale 
CAO. Het laatste kan op zijn minst gedeeltelijk worden gezien als gevolg van het eerste. 

Uitvoering op landelijk niveau 
In de toepassingsfase komen op sectoraal niveau nauwelijks feiten aan het licht die direct 
verband houden met de uitvoering van het beleid op landelijk niveau. De toepassing van het 
beleid op sectoraal niveau ondervindt anders gezegd geen belemmering of stimulans van de 
uitvoering op landelijk niveau. Deze uitspraak gaat met name op voor de factoren capaciteit, 
informatie en convergentie van doeleinden op landelijk niveau. De machtsverdeling werkt 
echter wel door in de toepassingsfase. Dat is hiervoor reeds uiteengezet. 

In tabel 7.11 is een samenvattend overzicht opgenomen van de invloedsfactoren zoals deze 
zich tijdens de toepassingsfase voordoen. 

7.4 Congruentie beleid zoals bepaald en het beleid zoals toegepast 

De afhankelijke variabelen van de toepassingsfase staan in deze paragraaf centraal. Allereerst 
wordt bekeken wat het beleid zoals toegepast inhoudt wanneer wordt gekeken naar de variabe
len: de doeleinden van het beleid, de middelen en de gehanteerde planning. Daarna wordt op 
basis van deze variabelen een uitspraak gedaan over de mate van congruentie van beleid in de 
toepassingsfase. 
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Doelen 
De doeleinden van het beleid zoals bepaald zijn tijdens de toepassing van het beleid nagenoeg 
afwezig. Nauwelijks wordt in de CAO-besprekingen gerefereerd aan of verwezen naar de 
doeleinden van de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming, te weten de kwaliteitsver
hoging van het onderwijs, de betere beheersing van de overheidsuitgaven en de afname van de 
centrale beleidslast. Slechts eenmaal komt één van deze drie doeleinden aan de orde en wel 
die van de kwaliteitsverhoging. In hun inzet stellen de werkgevers namelijk dat de bestaande 
rechtspositieregels en met name de afvloeiingsregelingen te weinig rekening houden met de 
kwaliteit van het onderwijs. De nieuwe CAO dient dan ook globale regels te bevatten, "zodat 
afhankelijk van de lokale situatie van de instelling alsmede de omgeving waarin de instelling 
zich bevindt op maat een nadere duiding van arbeidsvoorwaardelijke aspecten kan worden 
gerealiseerd".71 Net als in de beleidstheorie wordt hier een relatie gelegd tussen maatwerk en 
kwaliteitsverhoging. 

Voor het overige laat men de doeleinden in de toepassingsfase links liggen. Er wordt geen 
kritiek op de doelen geleverd. Maar tegelijkertijd wijst niets erop dat de doeleinden als 
richtinggevend principe in de toepassingsfase worden benut. Het lijkt erop dat de doeleinden 
langzaam maar zeker uit de aandacht wegzakken. 

Middelen 
Drie van de vier indicatoren zijn in de toepassingsfase enigszins zichtbaar. De autonomiever-
groting speelt een rol van betekenis in de discussie over de aard van de sector-CAO. De 
besturenorganisaties halen in hun inzet dit aspect naar voren: "de CAO VO dient een volgende 
stap te zijn in het hanteren van meer beleidsvrijheid door het bestuur".72 De vakbonden zetten 
daar een minder vergaande benadering tegenover. "De vergrote autonomie en de daaruit 
voortvloeiende beleidsvrijheid (kunnen) eerst via een geleidelijk groeimodel gestalte 
krijgen".73 "De centrales (...) zijn in beginsel bereid mee te werken aan een nieuw model van 
arbeidsvoorwaardenvorming, waarin waar mogelijk de beleidsruimte op decentraal niveau 
wordt vergroot, maar die bereidheid (is) wel uitdrukkelijk gebonden aan voorwaarden".74 Eén 
van die voorwaarden is dat de nieuwe CAO een groot deel van de bestaande rechten van het 
personeel omvat. Uiteindelijk geven de werkgevers aan deze eis toe en besluiten de partijen 
grote delen van het RPBO en de Raamovereenkomst FBS in de nieuwe CAO op te nemen. 
Het beoogde middel van autonomievergroting komt hiermee onder druk te staan. 
Het beginsel van besturen op afstand komt er iets beter vanaf. De staatssecretaris wordt 
bijvoorbeeld door kamerleden met een amendement onder druk gezet om in te grijpen in het 
CAO-overleg. Maar zij pareert dit door te stellen dat het aan de sectorale partijen is om te 
doen en laten wat hen goeddunkt. "De kamerleden zijn dan ook bezorgd over de onderhande
lingen die op dit moment decentraal worden gevoerd over de rechtspositieregelingen en de 
neiging om daar alles weer 'dicht te regelen'. Zij drongen er bij de staatssecretaris op aan om 
hier iets aan te doen. Staatssecretaris Netelenbos wil de organisaties het voordeel van de 
twijfel gunnen. Zij deelt de zorg van de Tweede Kamer, maar vindt dat de overheid niet aan 
de ene kant decentralisatie kan steunen en aan de andere kant kan ingrijpen. De pleidooien die 
zijzelf en kamerleden houden om niet opnieuw alles dicht te regelen, zijn volgens de bewinds
vrouw ook een duidelijk signaal".75 

In het verlengde van de autonomievergroting staat echter ook het middel van het voeren van 
een eigen personeelsbeleid onder druk. Als in de bestaande situatie schoolbesturen nauwelijks 
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een eigen beleid kunnen voeren, hoe moet dat dan als een groot deel van de bestaande regels 
wordt overgezet en intact blijft onder het nieuwe overlegregime? 
Over het verbeterd functioneren van de schoolorganisatie worden in de toepassingsfase geen 
gegevens aangetroffen. 

Tabel 7.12: Wordt de beslisruimte in de scholen door de CAO VO groter of kleiner? 
Vraag 11-15 Percentage (ja) Aantal 

Met de CAO VO zal de beslisruimte op de school groter zijn 54 14 
dan nu het geval is 

Door de CAO VO zal er van de verwachte beslisruimte wei 35 9 
nig tot niets overblijven; t.o.v. van de huidige situatie met het 
RPBO verandert er niet veel 

Door de CAO VO zal de beslisruimte zelfs kleiner worden 12 3 
t.o.v. de huidige situatie 

Totaal 100% 26 

Ondanks de druk op twee van de vier beleidsmiddelen, is een (kleine) meerderheid van het 
panel in het voorjaar van 1996 nog steeds positief over te verwachten resultaat. 54% van het 
panel denkt dat mét de CAO VO de beslisruimte in de scholen groter zal zijn dan onder het 
RPBO en de Raamovereenkomst FBS (tabel 7.12).76 

Tabel 7.13: Samenvatting afhankelijke variabelen tijdens toepassingsfase 

Variabelen Indicator Samenvatting resultaat Aanduiding 

Doelen Kwaliteitsverhoging Werkgevers verwijzen hier in begin 
nog naar; overigens niet aan de orde 

-

Financiële 
beheersbaarheid 

Niet aan de orde -

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

Niet aan de orde -

Middelen Verbeterd functioneren Speelt nauwelijks een rol -
Autonomievergroting Onder druk t.g.v. inhoud sector-

CAO 
laag 

Besturen op afstand Middel gehandhaafd redelijk 

Eigen personeelsbeleid Onder druk ten gevolge van de in
houd van de sector-CAO 

laag 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Twee zelf opgelegde deadlines wor
den niet gehaald 

laag 

Congruentie Overeenkomst beleid 
zoals toegepast met be
leid zoals bepaald 

- laag 
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Planning 
In eerste aanleg is het de bedoeling dat de nieuwe CAO VO klaar is rond 1 augustus 1995. Net 
als de overige wet- en regelgeving rondom de lumpsum hebben de scholen dan een jaar 
voorbereidingstijd. In januari 1995 blijkt echter dat de onderhandelingen niet op tijd zullen 
zijn afgerond. Men mikt dan ook op 1 januari 1996, wat betekent dat het onderhandelaarsak
koord zo rond 15 oktober klaar moet zijn.77 

Eind augustus 1995 begint de voorzitter van het overleg de druk op de partijen op te voeren. 
Afspraak is immers afspraak.78 Maar de overlegpartijen laten zich nauwelijks wat gelegen 
liggen aan de eerder gemaakte afspaak over 15 oktober. Het onderhandelingsresultaat is 
uiteindelijk eind februari 1996 klaar. 

In tabel 7.13 zijn de afhankelijke variabelen samengevat. Met name de middelen in het beleid 
zoals toegepast wijken af van die in het beleid zoals bepaald. Over de congruentie van de 
doeleinden valt nauwelijks een uitspraak te doen, daar de doeleinden van het beleid geen rol 
van betekenis spelen gedurende de toepassingsfase. De tijdsplanning die men zichzelf in deze 
fase oplegt wordt tot tweemaal toe niet gehaald. 

Op basis van het beleid zoals toepast kan worden geconstateerd dat de mate van congruentie 
met het beleid zoals bepaald tijdens de toepassingsfase laag is. 

7.5 Verwachtingen en resultaten 

De beleidstheorie wordt tijdens de toepassingsfase gekenmerkt door een lage mate van 
bruikbaarheid en correctheid. Daarnaast blijkt de legitimiteit in vergelijking tot de invoerings
fase tijdens de toepassingsfase tot een matig niveau te zijn gedaald. 
Hier staat tegenover dat de congruentie tussen de middelen zoals bepaald en zoals toegepast 
laag genoemd moet worden. Tevens wordt de planning die partijen voor ogen stond niet 
gehaald. De congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals toegepast is laag. 
In hoofdstuk 4 is over de relatie tussen de kenmerken van de beleidstheorie en de congruentie 
van beleid de verwachting uitgesproken, dat een hoge mate van bruikbaarheid, correctheid en 
legitimiteit zullen samengaan met een hoge mate van congruentie. Deze verwachting blijkt 
gelet op het voorgaande voor wat betreft de toepassingsfase uit te komen, zij het dat de relatie 
in omgekeerde richting optreedt: een lage mate van correctheid en bruikbaarheid corresponde
ren met een lage congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals toegepast. 

Het sectorale netwerk wordt in de toepassingsfase gekenmerkt door een hoge mate van 
horizontale en verticale binding. Er wordt een strikte scheiding gehanteerd tussen overheid en 
particulier initiatief. De strategieën zijn overwegend manipulatief van aard. 
De verwachte relatie met de mate van beleidscongruentie uit hoofdstuk 4 luidt, dat een sterk 
netwerk (hoge bindingsintensiteit, lage mate van grensbepaling en coöperatieve dynamiek) 
samengaat met een lage mate van congruentie. Deze verwachting blijkt voor wat betreft de 
toepassingsfase niet volledig uit te komen. Voor wat betreft de componenten hoge bindingsin
tensiteit en lage congruentie stemt de verwachting overeen met de onderzoeksresultaten, maar 
de andere componenten wijken af van de resultaten. Het ontbreken van een coöperatieve 
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dynamiek en een hoge mate van grensbepaling gaan in de toepassingsfase namelijk toch 
samen met een lage mate van beleidscongruentie. 

In de sfeer van de uitvoeringsorganisatie heeft het onderzoek de volgende resultaten opgele
verd. De scheve verdeling van formele bevoegdheden (machtsverdeling) op landelijk niveau 
werkt door in de toepassingsfase. Voor wat betreft de sectorale uitvoering valt op dat nauwe
lijks sprake is van convergentie van doeleinden tussen de belangrijkste beleidsuitvoerders - de 
besturenorganisaties en vakbonden. Er treedt bovendien een nieuwe scheefheid aan het licht 
voor wat betreft de verdeling van bevoegdheden: formeel krijgen de individuele besturen 
zeggenschap over de secundaire arbeidsvoorwaarden, maar feitelijk worden deze bepaald door 
de sectorale partners (machtsverdeling). De overige componenten van de sectorale uitvoering 
- informatie en capaciteit - leveren geen problemen op tijdens de toepassingsfase. 
Volgens de verwachting die in hoofdstuk 4 is geformuleerd leidt een adequate uitvoeringsor
ganisatie tot een hoge mate van congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals 
geïmplementeerd. Deze verwachting stemt overeen met de onderzoeksresultaten, voorzover 
wordt gekeken naar de convergentie van doeleinden van de beleidsuitvoerders en de 
machtsverdeling. Voor wat betreft de variabelen informatie en uitvoeringscapaciteit komt de 
verwachting voor wat betreft de toepassingsfase niet uit. 

Vooralsnog kunnen we concluderen dat de lage mate van congruentie tussen het beleid zoals 
bepaald en het beleid zoals geïmplementeerd tijdens de toepassingsfase correspondeert met 
een lage correctheid, bruikbaarheid en legitimiteit van de beleidstheorie, met een hoge bin
dingsintensiteit van het netwerk, met divergerende doeleinden van de uitvoerders en met een 
scheve machtsverdeling. 

216 



Overzicht vergaderdata en besproken onderwerpen 
Datum Delegatie Onderwerpen 

28-06-1994 breed Gesproken wordt over de aard van de af te sluiten CAO en de op hoofdlijnen 
te hanteren volgorde van overlegonderwerpen 

21-09-1994 breed Informeel overleg over uitgangspunten van werkgevers bij komende onder
handelingen 

28-10-1994 breed Vervolg informeel overleg over samenstelling delegaties en de vakantierege
ling 

02-11-1994 breed Formeel overleg over samenstelling delegaties, werkwijze van het overleg en 
inzet van de werkgevers 

07-12-1994 breed Geagendeerd is de inzet van werkgevers; gesproken wordt over de verplichte 
bestuursaanstelling 

13-01-1995 klein Besproken worden de werkwijze van de kleine delegatie en de eerste vergelij
king met het RPBO 

20-01-1995 klein Besproken wordt de vergelijking van RPBO-artikelen 

09-02-1995 klein Geagendeerd zijn de bespreekprocedure en de inzetten van werkgevers en 
werknemers. Vakbonden lichten hun inzet toe. 

23-02-1995 klein Op de rol staat het cluster formatiebeleid. 

08-03-1995 klein Geagendeerd en besproken is het cluster formatiebeleid. 

10-03-1995 klein Het cluster taakbelastingsbeleid is aan de beurt. 

23-03-1995 klein Geagendeerd staan het cluster overleg en medezeggenschap; ter vergadering 
wordt besproken het verlaten van het overleg door de AVS. 

13-04-1995 breed De clusters formatiebeleid, taakbelasting en overleg en medezeggenschap 
worden doorgenomen; hier en daar meningsverschillen over details. 

27-04-1995 klein Nadere voorstellen van werkgevers op de clusters formatiebeleid, taakbeleid 
en overleg en medezeggenschap. Aan de orde is met name het laatste cluster. 

12-05-1995 klein Er wordt verder gepraat over de nadere voorstellen van werkgevers, met 
name het cluster formatiebeleid. Weinig voortgang. 

17-05-1995 klein Standpunten over formatiebeleid en taakbeleid worden wederom uitgewis
seld. 

31-05-1995 klein Idem, maar nu m.b.t. het cluster taakbeleid. Geconcludeerd wordt dat 1-8-
1995 niet haalbaar is en dat de nieuwe streefdatum 15-10-1995 wordt. 

15-06-1995 klein Hernieuwd overleg over overleg en medezeggenschap en formatiebeleid. 
Geen besluitvorming, weinig voortgang. 

29-06-1995 klein Aan de orde is het dossier taakbelasting. I.v.m. meningsverschil aan werkge
verszijde kunnen de besprekingen pas na de vakantie worden voortgezet. 
Verder wordt gesproken over de BAPO en de ADV-herbezetting. Er wordt 
een brief voor OC&W opgesteld. 

13-07-1995 klein Brief wordt vastgesteld; verder geen voortgang op de dossiers. 

31-08-1995 klein Het mondeling verstrekte antwoord van OC&W wordt besproken. Tevens 
komt aan de orde dat bij bovenschools formatiebeleid een GMR verplicht 
moet worden gesteld; punt is door centrales in SCOW-werkgroep geagen
deerd. Voorzitter begint aan te dringen op voortgang. 
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Datum Delegatie Onderwerpen 

06-09-1995 klein Er is nog geen schriftelijke reactie van OC&W. Centrales melden te werken 
aan een tegenvoorstel v.w.b. taakbelasting. Voorzitter dringt aan op voort
gang. 

14-09-1995 klein Tegenvoorstel werknemers wordt voor eerste maal besproken en uiteindelijk 
doorgeschoven naar een volgende vergadering. Voorzitter houdt pleidooi 
voor vorderingen in het overleg, anders wordt de oktober-deadline niet ge
haald. 

21-09-1995 klein Werkgevers geven reactie op tegenvoorstel werknemers. Centrales zijn teleur
gesteld. Vergadering wordt geschorst. Thema wordt doorgeschoven naar 
slotoverleg. 

05-10-1995 klein Geagendeerd zijn stukken over de interpretatiecommissie van de CAO, bui
tengewoon verlof, RDDF-plaatsing, scholing en de akte van benoeming. 
Omdat de stukken te laat zijn verzonden vindt geen besluitvorming plaats. 

08-11-1995 breed Geagendeerd zijn de brief van OC&W en een eerste versie van een integrale 
CAO-tekst; overleg wordt echter afgelast i.v.m. acties vakbonden versus 
OC&W rondom de CAO O&W. 

28-11-1995 breed Het eerste deel van de CAO-tekst wordt doorgesproken; discussie over alge
meen verbindend verklaren. 

06-12-1995 breed Bespreking CAO-tekst wordt voortgezet. Er wordt een slotoverleg gepland 
voor 25/26 januari; van deze bijeenkomst zijn afgezien van een uitnodiging 
geen stukken traceerbaar. 

19-12-1995 breed Idem. 

11-01-1996 breed Idem. 

16-01-1996 breed Idem. 

09-02-1996 breed Na een inventarisatie van knelpunten en onderhandeling resteren er nog twee: 
taakbeleid en het seniorenbeleid. Vergadering wordt geschorst. 

21-02-1996 breed Voortzetting onderhandelingen. Overleg dreigt te struikelen over beoorde-
lingsbeleid. Werkgevers krijgen een week de tijd om akkoord te gaan, anders 
is er geen CAO. 

27-02-1996 breed Het onderhandelaarsakkoord wordt vastgesteld. 

NOTEN 

I De Algemeen Bijzondere Centrale bestaat tot medio 1998 uit de organisaties: ABB-VO en VBS. Ten gevolge van de fusie 
tussen de ABB-VO en de Vereniging van Openbare Scholen (verzelfstandigde afdeling Onderwijs van de VNG), houdt deze 
centrale in de loop van 1998 op te bestaan. De VBS en de nieuwe VOS/ABB opereren sindsdien onder eigen naam. 

2. Ontleend aan overzicht 094.017. Overigens wordt de formele scheiding tussen brede en kleine delegaties door de 
vertegenwoordigers zelf niet zo beleefd; er is in de praktijk zo'n grote mate van overeenstemming tussen de personen die tot 
de kleine en grote delegatie behoren, dat men dit veelal als één en hetzelfde overleg ervaart. 

3. Panelleden aan werknemerszijde zijn meer dan die aan werkgeverszijde van mening dat het vraagstuk van hoe openbare 
scholen onder de CAO moeten worden gebracht, een probleem kan vormen (Mann-Whitney-test, sign. = .03). Panelleden uit 
de praktijk zijn meer dan die uit het beleid van mening dat de inschakeling van het DGO geen complicatie zal vormen tijdens 
de CAO-onderhandelingen (Mann-Whitney-test, sign. = .03). 
Cronbachs alpha is .67. Verwijdering van één of meer items levert een lagere alpha op. Items vormen dus geen betrouwbare 
schaal. 
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4. Cronbachs alpha is .16. Verwijdering van één of meer items levert een lagere alpha op. Items vormen dus geen betrouwba

re schaal. 

5. 094.022, verslag 28-06-1994. 

6. Uit: Inzet voor de CAO VO, Onderwijs lokaal, oktober 1994, p. 20. 

7. Inzet NGL voor het decentraal arbeidsvoorwaardelijk overleg, 29-04-1994. 

8. Hoofdpunten CMHF-inzet CAO-overleg, 14-09-1994. 

9. Hetgeen niet betekent dat zij - als grootste vakbonden in deze sector - geen ideeën over die CAO hebben en geen invloed 
uitoefenen op het verloop van het proces. Twee onderhandelaars die bij het proces betrokken zijn geweest onderstrepen 
desgevraagd dat de uiteindelijke inzet van de vier centrales hoofdzakelijk het product is van de ACOP. 

10. 094.010, verslag 21-09-1994. 

11. Zie ook P94.007 t/m 009, concept-inzetten werkgevers, en 094.013 inzet werkgevers. Door twee onderhandelaars die bij 
het proces zijn betrokken, wordt benadrukt dat de inzet van werkgeverszijde vooral het resultaat is van ideeën die bij de 
VNG leven over de inhoud van de CAO VO. 

12. Intern verslag bespreking 05-10-1994. 

13. 094.023, verslag 07-12-1994. 

14. Het betreft hier informatie die is verkregen uit diverse informele gesprekken met personen die bij de onderhandelingen 
direct dan wel indirect betrokken zijn geweest. 

15. Verslag 13-01-1995 & K95.010, verslag 20-01-1995. 

16. Zie bijvoorbeeld K95.006. 

17. Vier centrales inzet CAO VO, februari 1995. 

18. Akkoord inzake bestuursbenoeming en afvloeiing, 21-02-1995. 

19. K95.014, verslag 09-02-1995 en 23-02-1995; K95.026, verslag 08-03-1995; K95.025, verslag 23-03-1995; K95.027, 
verslag 13-04-1995. 

20. K95.033, verslag 27-04-1995; K95.034, verslag 12-05-1994; K95.038, 17-05-1995; K95.037, verslag 31-05-1995. 

21. K95.047, verslag 15-06-1995; K95.050, verslag 29-06-1995; K95.053, verslag 13-07-1995. 

22. Zie concept-brief, K95.052. 

23. K95.059, verslag 31-08-1995; K.95.062, verslag 06-09-1995; K95.069, verslag 14-09-1995; K95.070, verslag 21-09-
1995; K95.078, verslag 05-10-1995. 

24. Brief Samenwerkende centrales van overheidspersoneel, d.d. 06-11-1995. 

25. Brief van het ministerie van OC&W aan CAO-partijen, d.d. 18-10-1995. 

26.095.012. 

27. Zie bijv. P95.004. 

28. Intern verslag bespreking vier centrales, d.d. 07-11-1995. 

29. 095.022, verslag 28-11-1995; 095.025, verslag 06-12-1995; 095.027, verslag 19-12-1995; 096.009, verslag 11-01-
1996; 096.010, verslag 16-01-1996. 

30. 096.018, verslag 09-02-1996. 

31. Intem verslag CAO-overleg, d.d. 21-02-1996. 

32. Zie Handreiking bij de CAO VO 1996-1998, BPCO-VBKO-VBS, Den Haag, 1996; CAO voortgezet onderwijs -
handreiking aan de PMR, ABOP/NGL, 1996. 

33.094.010,21-09-1994. 

34. Inzet vier centrales, februari 1995. 

35. SCOW VO-D, 09-05-1994; Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948, nrs. 1-2, artikel VIII. 
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36. CB VO-D, notitie over invoering lumpsum, 08-07-1994. 

37. Verslag CAO-overleg 28-06-1994. 

38. CB VO-D, 94.984, november 1994. 

39. Uitleg nr. 30, 07-12-1994 en nr. 12, 12-04-1995; Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948, 21-02-1995. 

40.094.010,21-09-1994. 

41. Hoofdpunten CMHF-inzet CAO-overleg, 14-09-1994. 

42. Inzet vier centrales, februari 1995. 

43. Geen significante verschillen van mening tussen categorieën panelleden aangetroffen. 

44. Berekening Cronbachs alpha's niet zinvol i.v.m. lege cellen. 

45. Bij deze twee ordeningen worden overigens tussen categorieën panelleden geen significante verschillen van mening 
aangetroffen. 

46. Hoofdpunten CMHF-inzet CAO-overleg, 14-09-1994. 

47. 094.040, 21-09-1994. 

48. Uit: AVOM-bericht, nr. 19, maart 1995. 

49. Significantie = .02; Mann-Whitney-test. 

50. Volgens enkele betrokkenen bij het overleg heeft deze actie nauwelijks gevolgen voor de wijze waarop het netwerk 
functioneert. 

51. CB VO-D, notitie over invoering lumpsum, 08-07-1994; verslag CAO-overleg 28-06-1994. 

52. Inzet NGL decentrale onderhandelingen, 29-04-1994. 

53. Hoofdpunten CMHF-inzet CAO-overleg, 14-09-1994. 

54. Intern verslag besprekingen CAO OMO, 31-08-1994. Overigens rijst de vraag waarom de vakbonden niet op een directer 
wijze de CAO OMO hebben geblokkeerd, bijvoorbeeld door het terugfluiten van hun regionale onderhandelaars die 
gesprekspartner zijn van het OMO-bestuur. 

55. K95.025, 23-04-1995. 

56. CB VO-D, notitie over invoering lumpsum, 08-07-1994; verslag CAO-overleg 28-06-1994. 

57. Cronbachs alpha is .54. Bij verwijdering van items 'besturenorganisaties' en 'vervolgonderwijs' stijgt de alpha naar .64. 
Dit is echter onvoldoende om van een betrouwbare schaal te kunnen spreken. 

58. Significantie = .01; Mann-Whitney-test. 

59. Significantie = .03; Mann-Whitney-test. 

60. Er zijn geen significante verschillen van mening tussen categorieën panelleden aangetroffen. 
Cronbachs alpha is -.03. Na verwijdering van item 'instellingsorganisaties t.o.v. vak- en besturenorganisaties' stijgt de alpha 
naar .54;. Dit is echter onvoldoende om van een betrouwbare schaal te kunnen spreken. 

61. Cronbachs alpha is -.28. Na verwijdering van één of meer items ontstaat geen hogere alpha. Items vormen geen 
betrouwbare schaal. 

62. Geen significante verschillen tussen categorieën panelleden aangetroffen. 

63. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948, nr. 18. 

64. Tweede Kamer, 64e vergadering, 30-03-1995. 

65. Met de term 'manipulatieve strategie' wordt geen oordeel over deze handelswijze (gericht op het beïnvloeden van de 
handelingsvoorwaarden van de andere netwerkpartij) uitgesproken; de strategie kan meer of minder effectief en efficiënt zijn 
in het kader van het doel dat de netwerkparticipant wenst te bereiken. 

66. Desgevraagd bevestigen enkele onderhandelaars die bij het proces betrokken zijn geweest dat op dit punt door de 
vakbonden een bewuste vertragingstactiek is gevoerd. 
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67. K95.069, 14-09-1995. Overigens wordt door enkele onderhandelaars ontkend dat dit destijds een reëel probleem is 
geweest voor de vakorganisaties. De laatste hebben voldoende personeel om indien nodig het overleg extra te ondersteunen. 

68. Overigens vervullen de kruisjeslijsten wel degelijk ook een positieve rol voor de werkgeversorganisaties. Enkele 
onderhandelaars vestigen er de aandacht op dat de werkgevers door deze besprekingen werden gedwongen tot nadere 
concretisering van hun inzet, wat voor velen extra inzichten opleverde die niet waren bereikt als deze procedure niet zou zijn 
toegepast. 

69. Geen significante verschillen tussen categorieën panelleden (werkgevers versus werknemers, beleid versus praktijk). 

70. Tweede Kamer, vergaderjaar 1994-1995, 23 948 B. 
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