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Hoofdstuk 8. Doorwerking van de decentralisatie op de school 

Leidt de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden tot veranderingen in de scholen, en zo ja, tot 
welke? Om op deze vraag een antwoord te krijgen worden in het schooljaar 1996-1997 zes 
scholen van nabij gevolgd. 
De scholen worden in dit hoofdstuk afzonderlijk beschreven en geanalyseerd op basis van de 
indeling in afhankelijke en onafhankelijke variabelen die in hoofdstuk 4 aan de orde is ge
weest. In paragraaf 8.1 wordt deze indeling nogmaals beknopt besproken. In paragraaf 8.2 
wordt stilgestaan bij de selectie van de gevallen en het materiaal dat per geval is verzameld. 
De beschrijvingen en analyses per geval treft u aan in paragraaf 8.3 tot en met paragraaf 8.8. 
In paragraaf 8.9 worden de resultaten van de gevallen naast elkaar gezet en wordt bestudeerd 
of de mate van beleidscongruentie per school samenhangt met bepaalde organisatiekenmer
ken. In paragraaf 8.10 worden de verwachtingen besproken die in hoofdstuk 4 zijn geformu
leerd over de resultaten van de doorwerking op de school. 

8.1 Variabelen tijdens de doorwerking van het beleid 

Zoals gesteld worden de scholen per geval geanalyseerd met behulp van de in hoofdstuk 4 
beschreven onafhankelijke en afhankelijke variabelen. 

Voor wat betreft de onafhankelijke variabelen wordt - zoals ook uiteen gezet in hoofdstuk 4 -
uitgegaan van drie groepen: variabelen met betrekking tot de gehanteerde beleidstheorie, de 
organisatie van de uitvoering en met betrekking tot het relevante netwerk. 
Ook voor wat betreft de doorwerking van het beleid wordt nagegaan hoe het is gesteld met de 
mate van correctheid, bruikbaarheid en legitimiteit van de gehanteerde beleidstheorie. 
Tevens wordt nagegaan of variabelen die betrekking hebben op de uitvoering op landelijk en 
sectoraal niveau, de doorwerking van het beleid op de scholen beïnvloeden. Hierbij zijn 
dezelfde variabelen met betrekking tot de uitvoering aan de orde zoals in voorgaande hoofd
stukken omschreven: capaciteit, informatie, convergentie van doeleinden en machtsverdeling. 
Vervolgens wordt verwacht dat het netwerk van actoren op instellingsniveau van invloed is op 
de wijze waarop het beleid doorwerkt. Bestudeerd zal daarom worden hoe het netwerk ter 
plaatse valt te karakteriseren, in termen van de horizontale en verticale bindingsintensiteit, de 
mate van grensbepaling tussen de actoren en de dynamiek die in het netwerk valt te onderken
nen. 

In hoofdstuk 4 is uiteengezet dat bij de analyse van de uitvoering van het beleid op instellings
niveau een tweedeling wordt gemaakt. Allereerst wordt een aantal variabelen onderscheiden 
dat betrekking heeft op de uitvoering van het beleid op instellingsniveau als zodanig. Hierbij 
gaat het om de variabelen capaciteit, informatie, convergentie van doeleinden en de aanwezi
ge machtsverdeling. Ten tweede wordt een cluster variabelen aangewezen met betrekking tot 
de wijze waarop de schoolorganisatie invloed ondergaat van het beleid en in staat is om zich 
aan het beleid aan te passen. 
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Tabel 8.1 : Variabelen en indicatoren - doorwerkingsfase 
Variabelengroep | Variabele | Indicatoren 

Onafhankelijke variabelen: 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

precisie/informatief gehalte, consistentie, steun van onderzoek 

omvartendheid en mate van probleemreductie, onderscheid 

(niet-) manipuleerbare factoren en bepaaldheid effect, aanwij

zingen, volledig beeld 

herkenning, steun 

Landelijke en secto
rale uitvoeringsorga
nisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid informatie, in

structies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 

Netwerk instellings
niveau 

Horizontale bin
dingsintensiteit 
Verticale 
bindingsintensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

betrokkenheid, concentratie van middelen, afhankelijkheidsbe-

wustzijn, externe coalitie-opties, centralisatie besluitvorming 

contact met het landelijk en sectorale netwerk 

gescheiden standpunten, info-voorziening en overleggremia 

coöperatie, disruptie, manipulatie en/of autoritair gedrag 

Uitvoering op instel
lingsniveau: beleid 

Uitvoering op instel
lingsniveau: organi
satie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 

doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functio
neren 

financiële en inhoudelijke capaciteit, organisatie, overige mid
delen 

omvang en tijdstip van publicatie, bekendheid, instructies 

doeleinden uitvoerders, actieve medewerking 

discrepantie feitelijke en formele bevoegdheden 

interveniërend beleid, interveniërende actoren, marktpositie, 

concurrentieverhoudingen 

bestuurlijke omvang, leerlingenaantal, schoolsamenstelling 

professionele bureaucratie: tendensen richting andere organisa

tievorm, verandering van structuurparameters 

taakgerichtheid vs. persoonsgerichtheid; open vs. gesloten 

adaptie, binding, coördinatie, doelgerichtheid 

Afhankelijke variabelen: 

Beleid zoals dit 
doorwerkt 

Personeelsbeleid 

Doelen 

Middelen 

Planning 

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

kwaliteitsverhoging, beheersing overheidsuitgaven, centrale 
beleidslast 

functioneren schoolorganisatie, autonomievergroting, besturen 
op afstand, eigen personeelsbeleid 

realiseren opgestelde tijdschema 

- Congruentie overeenkomst beleid zoals dit doorwerkt met beleid zoals be
paald 

223 



Van belang zijn hierbij de externe factoren die van invloed zijn op de organisatie, namelijk 
het interveniërend beleid, de interveniërende actoren, de marktpositie van de school en de 
concurrentieverhoudingen in de nabije omgeving. Vervolgens wordt geïnventariseerd wat de 
schaalgrootte is van de schoolorganisatie in kwestie in termen van bestuurlijke omvang, 
leerlingenaantal en schoolsamenstelling. Tevens wordt de structuur van de organisatie bestu
deerd aan de hand van een typologie van organisatiestructuren en met behulp van structuurpa
rameters (Mintzberg, 1983; Ax, 1993). Nagegaan wordt daarna hoe de organisatiecultuur van 
de school valt te karakteriseren: is deze open of gesloten, taakgericht of persoonsgericht 
(Koene, 1996)? De mate waarin een organisatie effectief functioneert kan ten slotte ook van 
invloed zijn op de implementatie van een onderwijsverandering als de decentralisatie. Bestu
deerd wordt daarom hoe de instellingen in de doorwerkingsfase zijn te karakteriseren op de 
vier effectiviteitsdomeinen: adaptie, binding, coördinatie en doelgerichtheid (ABCD). 

De afhankelijke variabelen worden voor wat betreft de doorwerkingsfase onderscheiden in een 
cluster dat betrekking heeft op het beleid zoals dit doorwerkt en de variabele: de mate van 
congruentie tussen dit beleid en het beleid zoals bepaald. 
Het beleid zoals dit doorwerkt wordt ten eerste bestudeerd door na te gaan hoe hst personeels
beleid van de scholen valt te omschrijven. Welke typen maatregelen en instrumenten omvat 
het personeelsbeleid van de school? Tevens wordt nagegaan of het personeelsbeleid overwe
gend strategische dan wel tactisch-operationele kenmerken vertoont. Het beleid zoals dit 
doorwerkt wordt daarnaast geïnventariseerd met behulp van de drie variabelen doelen, midde
len en planning, die ook al in de voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn geweest. Ditmaal 
worden zij toegepast op de doorwerking van het beleid in de schoolorganisatie. Op basis van 
deze inventarisatie ontstaat een beeld van de wijze waarop de decentralisatie van arbeidsvoor
waardenvorming feitelijk doorwerkt in de scholen voor voortgezet onderwijs. 
De vergelijking van de drie variabelen van het beleid zoals dit doorwerkt met het beleid zoals 
bepaald resulteert uiteindelijk in de mate van congruentie van het beleid tijdens de doorwer
kingsfase. , 

In tabel 8.1 is het overzicht van variabelen uit hoofdstuk 4 met betrekking tot de doorwerking 
van het beleid in de scholen nogmaals afgebeeld. 

8.2 Selectie en verzameld materiaal 

In hoofdstuk 4 is uiteengezet op welke wijze de selectie van de zes scholen heeft plaatsgevon
den. Richtinggevend zijn daarbij drie variabelen geweest: de bestuurlijke omvang, de school
samenstelling en het leerlingenaantal van de school. Dit heeft geleid tot de selectie van de zes 
scholen in tabel 8.2; de scholen staan vermeld met een fictieve naam. 
Per geval zijn zo mogelijk interviews gehouden met schoolleiders en leden van de medezeg
genschapsraad. In de twee interviewronden is gesproken met dezelfde personen. In tabel 8.3 is 
aangegeven met welke functionarissen per interviewronde is gesproken. 
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Tabel 8.2: Geselecteerde scholen 

Brede 
scholengemeenschap 

Scholengemeenschap Categoriale school 

Meerpits-
bestuur 

grote school 
(>12S011) 

Mercatorcollege Columbus 
scholengemeenschap 

Meerpits-
bestuur 

kleine school 
(<600 11) 

Vasco da Gama 
gymnasium 

Eenpits-
bestuur 

grote school 
(>125011) 

Lemaire 
scholengemeenschap 

Eenpits-
bestuur 

kleine school 
(<600 II) 

Tasman college Livingstone gymnasium 

Tabel 8.3: Functionarissen per interviewronde 

Ie interviewronde, najaar 1996 2e interviewronde, voorjaar 1997 

Mercatorcollege lid centrale directie 
locatieleider 
staffunctionaris 
3 MR-leden 

te druk bezet 
ziek 
staffunctionaris 
2 MR-leden (1 MR-lid ziek) 

Columbus scholengemeenschap directeur bestuursbureau 
lid directie 

directeur bestuursbureau 
lid directie 

Vasco da Gama gymnasium hoofd dienst Onderwijs 
directeur 
2 MR-leden 

hoofd dienst Onderwijs 
directeur 
2 MR-leden 

Lemaire scholengemeenschap voorzitter centrale directie 
directeur 
1 MR-lid 

voorzitter centrale directie 
directeur 
te druk bezet i.v.m. acties 

Tasman college directeur 
1 MR-lid 

directeur 
1 MR-lid 

Livingstone gymnasium directeur 
coördinator 

directeur 
coördinator 

In het geval van de Columbus scholengemeenschap is door de directie aangegeven dat inter
viewen van MR-leden weinig tot geen meerwaarde zou opleveren. Dit omdat de beleidsont
wikkeling met name plaatsvindt op bestuursniveau, in samenspraak tussen de rectoren van de 
aangesloten scholen. Op basis van de interviews met de directeur van het bestuursbureau en 
de directeur van de Columbus scholengemeenschap is deze stellingname geverifieerd. Ook is 
de stellingname naast het schriftelijke materiaal en verslaglegging van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad gelegd (zie hieronder). Daaruit is gebleken dat er geen grond is om 
aan de stellingname van de geïnterviewden te twijfelen. 
Bij het Livingstone gymnasium is geen MR-lid geïnterviewd daar deze raad niet in formele 
zin operationeel is (zie de gevalsbeschrijving). Wel functioneert een personeelsraad. Op 
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verzoek van de rector is echter gesproken met één van de coördinatoren; deze is voldoende op 
de hoogte van personeelsbeleid en ontwikkelingen daarbinnen. 
In de tweede interviewronde is in vier gevallen uitval opgetreden. In het geval van het Merca-
torcollege bleek het lid van de centrale directie te druk bezet om aan de tweede ronde te 
kunnen meedoen. De locatieleider en 1 MR-lid bleken door langdurige ziekte te zijn uitge
schakeld. Bij de Lemaire Scholengemeenschap bleek het lid van de MR te druk bezet te zijn 
met het oprichten van een landelijke actiegroep. 

Tabel 8.4: Gebruikte documenten 

Geval Documenten 

Mercatorcollege Beleidsplan 1994-2000 
Personeelsbulletin september 1996 
Personeelsbulletin extra, schooljaar 1996-1997 

Columbus scholengemeenschap Jaarverslag 1995 
Programmaboek 1996 - 1997 
Personeelsbulletin oktober 1996 
Onderzoeksrapport inzake stress op school, april 1997 
Personeelsbulletin januari 1997 
Besluitenlijst werkgroep personeelszaken, mei 1997 
Nota Mobiliteitsbeleid, mei 1997 

Vasco da Gama gymnasium Eindrapport ftisie-onderzoek, maart 1995 
Meerjarenbeleidsplan, voorjaar 1996 
Jaarbeleidsplan 1996 

Lemaire scholengemeenschap Formatieplan 1995 - 1996 
Personeelsbulletin juni 1996 
Personeelsbulletin september 1996 
Interview met lid centrale directie in landelijk dagblad, 
februari 1997 
Personeelsbulletin april 1997 
Artikel over actiegroep in blad vakbond, april 1997 
Brochure over mobiliteitsbeleid 

Tasman college Programmaboek 1996-1997 

Livingstone gymnasium Jaarverslag 1995- 1996 
Programmaboek 1996- 1997 

Per geval is tevens het nodige schriftelijke materiaal verzameld. In tabel 8.4 is aangegeven 
welke documenten bij de analyse zijn gebruikt. 

Bij het verzamelen van de schriftelijke documenten is overigens gebleken dat de scholen het 
materiaal niet als vanzelfsprekend beschikbaar stellen. In bepaalde gevallen, waaronder het 
Tasman college, moest er herhaaldelijk expliciet naar worden gevraagd. Dit kan inhouden dat 
scholen over weinig schriftelijk materiaal beschikken waaruit blijkt hoe ver zij met beleids
ontwikkeling en personeelsbeleid zijn gevorderd. Het kan ook inhouden dat zij dergelijke 
documenten niet graag openbaar maken. Navraag bij de geïnterviewden heeft een beeld 
opgeleverd dat dichter bij het eerste dan bij het tweede ligt. 
De interviews en documenten zijn onderworpen aan een analyse met behulp van een code
ringssysteem dat op basis van de afhankelijke en onafhankelijke variabelen is opgezet. Met 
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behulp van de codes zijn vervolgens matrixen opgesteld. De matrixen hebben gediend als 
uitgangspunt voor de beschrijvingen per geval. 
De gevallen worden in de volgende paragrafen 8.3 tot en met 8.8 beschreven en geanalyseerd. 

8.3 Het Mercatorcollege 

8.3.1 Beknopte beschrijving van het Mercatorcollege 
Het Mercatorcollege is een brede scholengemeenschap met circa 1700 leerlingen, waarop ivbo 
tot en met vwo wordt verzorgd. De school valt met twee andere scholen onder één schoolbe
stuur en omvat drie locaties. Twee in omvang gelijkwaardige locaties van circa 800 leerlingen 
en één aanzienlijk kleinere van ruim 100 leerlingen. De locaties stammen nog van voor de 
fusie in 1992, toen deze drie scholen opgingen in het college. 
Het Mercatorcollege wordt geleid door een tweehoofdige centrale directie. Direct daaronder 
zijn de locatieleiders geplaatst. Centrale directie en locatieleiders worden ondersteund door 
een klein aantal stafmedewerkers. 
De locaties zijn opgedeeld in afdelingen: drie op de twee grote locaties, één op de kleine 
locatie. Elke afdeling heeft een afdelingsleider. De afdelingen op hun beurt zijn onderverdeeld 
in leerjaren en leshuizen. Vakgroepen doorsnijden deze eenheden over de gehele breedte van 
het Mercatorcollege. Afdelingsleiders, leerjaarcoördinatoren en decanen worden in de organi
satie ook wel aangeduid als middenmanagement. Het betreft onderwijzend personeel dat ten 
behoeve van deze taken enkele uren wordt vrijgeroosterd. 

8.3.2 Onafhankelijke variabelen op het Mercatorcollege 
Geplaatst in het kader van de onafhankelijke variabelen zijn bij het Mercatorcollege de 
volgende gegevens aangetroffen. 

Beleidstheorie 
Over de beleidsruimte die door de decentralisatie zou ontstaan, wordt gesteld dat deze is 
toegenomen, maar dat de toename slechts beperkt is. Ook maakt men niet altijd evenveel 
gebruik van de bestaande ruimte. Gewezen worden in dit kader op het gebrek aan financiële 
middelen, op de beleidsontwikkeling op bestuursniveau en op de eigen wachtgeldersregeling: 

"De beleidsruimte is wel toegenomen. (...) De vraag is wel of daar altijd even goed op ingespeeld wordt. Met 
name op bestuursniveau. Want als wij iets willen, moet dat wel breed gedragen worden op de andere twee 
scholen. Dat betekent dus wel, dat de beleidsruimte wordt ingeperkt door de kaders die daarvoor door het 
bestuursniveau aan gesteld worden." 
"Maar, men kan op deze school maar weinig beleid voeren, omdat we een financieel probleem hebben. Je 
kunt wel meer jonge leerkrachten willen hebben, maar het enige dat je op dit moment kunt doen, is mensen 
ontslaan." 
"Maar daarin is overigens ook weinig ruimte, in verband met wachtgelders, herplaatsingsverplichtingen 
enzovoorts. Op het moment datje een vacature hebt werkje toch je lijstje af: hebben we eigen wachtgel
ders?" 

Niet alle factoren die relevant zijn voor het benutten van de beleidsruimte, zijn volgens de 
geïnterviewden meegenomen in de beleidstheorie. De omvattendheid van de verklaringsfacto
ren en het beeld dat in de beleidstheorie wordt geschetst van relevante actoren en beleidscon-
text, is daarmee beperkt te noemen. De bruikbaarheid van de theorie is in dit opzicht laag. 
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De beleidstheorie zelf wordt overigens door de geïnterviewden op hoofdlijnen wel herkend. 
De steun die zij voor het beleid en de theorie van de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden 
over hebben, is echter niet altijd even duidelijk: 

"De CAO geeft op een aantal punten toch flink wat ruimte en geeft ook aan dat er beleid ontwikkeld moet 
worden. Dat is prima. De CAO is op die beleidspunten ook niet echt dichtgetimmerd, dat is ook uitstekend. 
Die beleidsruimte is wel prettig. Toch heb je in sommige gevallen wel behoefte aan wat minder beleidsruim
te. Zeker als het aanleiding geeft tot discussie." 
"Soms denk ik wel eens: ze hebben daar wel makkelijk praten. Ze zeggen: hier heb je een zak met geld en 
voor de rest zie je maar. Dat noemen ze dan decentralisatie, of eigen verantwoordelijkheid, of autonomie. Je 
mag het gewoon allemaal zelf opknappen en zie maar dat je er uit komt." 
"Het feit dat er nu een CAO is, is een goede zaak. Want een aantal zaken wordt daarin als een soort kader 
geregeld, waarbinnen nog wat ruimte is om dingen per school nog wat verder in te vullen. Maar als je je 
vervolgens afvraagt in hoeverre op de school, door de directie, wordt uitgegaan van die nieuwe CAO, dan 
houdt het al heel snel op." 

Op zich onderschrijft men op het Mercatorcollege het beleid van de decentralisatie. De steun 
blijft echter mede ambigu door het gebrek aan financiële en organisatorische middelen om het 
beleid tot ontwikkeling te laten komen. De legitimiteit van het beleid blijft derhalve op een 
redelijk niveau steken. 

Uitvoering landelijk en sectoraal niveau 
De invoering van het beleid op landelijk niveau is nauwelijks van invloed op het Mercatorcol
lege. Geen van de betreffende factoren is uit de analyse naar voren gekomen als relevant voor 
de doorwerking van het beleid op deze school. 
Enkele geïnterviewden van het Mercatorcollege oefenen kritiek uit op de toepassing van het 
beleidsmiddel op sectoraal niveau door de vakbonden. Men begrijpt niet goed hoe een vak
bond op het ene moment een CAO kan afsluiten en even later, bij feitelijke toepassing van een 
CAO-artikel, daarover een individueel arbeidsgeschil kan starten: 

"Binnen die organisaties zijn er dus ook verschillen van mening en wat dat betreft schiet je er soms niet mee 
op. Dan vraag je de bonden om advies, je doet alles volgens de CAO, vervolgens is er een bezwarentermijn, 
dat wordt in acht genomen en dan wordt door één van die bonden bezwaar aangetekend tegen die RDDF-
plaatsing. Die bond, die ook de CAO heeft ondertekend. Dat is toch wel krom." 

Voor het overige wordt niet verwezen naar de uitvoering van het beleid op sectoraal niveau. 

Netwerk op instellingsniveau 
Het netwerk op en rondom het Mercatorcollege bestaat uit de drie locaties, de twee andere 
scholen die onder het bestuur vallen, enkele gemeenteambtenaren, de medezeggenschapsraden 
van de drie scholen en hun gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Het netwerk vertoont 
een redelijke graad van horizontale bindingsintensiteit. Het overkoepelend doel ziet men als 
het verzorgen van openbaar onderwijs in de regio. Er is sprake van een leerlingenterugloop 
die gezamenlijk moet worden opgevangen. Gestreefd wordt naar enige centralisatie in de 
besluitvorming. Het afhankelijkheidsbewustzijn neemt toe: 

"Op niveau van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad is het bestuursformatieplan goedgekeurd, 
waarin opgenomen de RDDF-plaatsing en de voorgestelde bezuinigingen." 
"Er vindt nu een personele unie plaats op het niveau van de centrale directie. Waarom: hier is het tweede lid 
van de directie met ziekteverlof, bij de andere school die onder het bestuur valt loopt het leerlingenaantal 
flink terug en is de voorzitter van de centrale directie met ziekteverlof. Het leerlingenaantal van beide 
scholen rechtvaardigt ook één centrale directie van twee mensen. Als zodanig is dat nu de oplossing die 
gekozen is, met daaronder een stafbureau met drie stafmedewerkers, die het werk voor de twee scholen 
samendoen. Op die manier kunnen we wat efficiënter met de middelen omgaan. 
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"De neiging bestaat het stafwerk en de centrale directie onder te brengen op één centrale plek. Het is 
absoluut geen fusie. Het is enkel het efficiënter omgaan met de middelen. Maar eigenlijk, door de bestuurs
aanstelling, hebben we op het terrein van het personeel eigenlijk al één organisatie." 

Tegen deze achtergrond is sprake van een redelijke horizontale bindingsintensiteit. Iets 
genuanceerder ligt het op het vlak van de verticale binding met het landelijk respectievelijk 
sectorale netwerk. Met het landelijk netwerk bestaat namelijk nauwelijks enige binding. 

"Er wordt niet echt wekelijks met zo'n organisatie gebeld. Meestal is het immers wel zelf op te lossen, zeker 
in overleg met de betrokkene. Dat lossen we dan met elkaar wel op." 
"Er is niet zozeer van ons uit contact gezocht met belangenorganisaties. De bestuurscommissie heeft wel 
naar aanleiding van de RDDF-zaak contact gehad met de VNG. Er zijn toen meerdere informatiebronnen 
tegelijkertijd aangeboord: VNG, het ministerie enzovoorts." 

Iets meer contact is er met het sectorale netwerk van vakbonden, besturen- en instellingsorga

nisaties: 

"We hebben het afgelopen jaar wel contact gezocht met VVO, NGL en ABOP. Het betrof uitleg en interpre
tatie van de CAO, met name op het punt van de RDDF-plaatsing." 
"Eén van de scholen van het bestuur gaat fuseren met een andere school. (...) Over een week of twee houden 
we over die fusie ook decentraal georganiseerd overleg en daar is ook de gemeenschappelijke medezeggen
schapsraad bij uitgenodigd." 
"Ik denk dat dat de komende twee jaar, die richting, steeds duidelijker gaat worden. Die omslag is ook wel 
gedeeltelijk afgedwongen door de bonden, want die willen pas akkoord gaan met een bepaalde afvloeiings-
systematiek en -plannen als daar een bepaald beleidsplan onder ligt. Je kunt niet zeggen, als bestuur, dat je 
bepaalde groepen personeel gaat beschermen, als je niet motiveert waarom je juist die groepen gaat 
beschermen." 

Het contact met het sectorale netwerk komt voornamelijk tot stand door het voeren van 
decentraal georganiseerd overleg en is qua intensiteit redelijk te noemen. 

Uitvoering instellingsniveau: beleid 
De uitvoering van het beleid op instellingsniveau verloopt voor wat betreft de aanwezige 
capaciteit niet geheel vlekkeloos. Men ondervindt vooral hinder van een gebrek aan financiële 
middelen: 

"De lumpsum heeft ons wat dit betreft ook een financiële dreun gegeven. We merken nu dat we een vrij oud 
team hebben en krijgen daarvoor nu de rekening gepresenteerd. Die lumpsum pakt voor ons uit als een 
verkapte bezuiniging." 
"Er is ook wel sprake van een opeenstapeling van problemen. Het leerlingenaantal loopt terug. Daarin speelt 
ook de fusie nog steeds mee. Het financieel probleem dat we nu hebben, was echt niet voorzien. Dat vergt 
heel veel aandacht." 
"Over beleidsruimte heb ik nog steeds dezelfde mening als in het najaar. De situatie is nog steeds hetzelfde: 
als je een school bent die terugloopt in leerlingenaantal worden je financiën beperkt. Dat betekent ook dat de 
ruimte die je zou kunnen creëren voor een stukje eigen beleid, steeds minder wordt. Want er moet wel geld 
zijn voor eigen beleid." 

De organisatorische capaciteit heeft bovendien grenzen. De staf en de directie identificeren 
bijvoorbeeld drie spoedig te ontwikkelen beleidsterreinen. Maar het personeel plaatst daar de 
nodige kanttekeningen bij: 

"Daar is ook wel een plan voor, waarin de nadruk ligt op: 1) uitvoering van functionerings- en beoordelings
gesprekken, 2) beleid in het kader van mensen die in een andere functie geplaatst worden, 3) seniorenbeleid 
en beleid voor begeleiding van nieuwe docenten. De ruimte die we nu hebben moet eerst worden benut." 
"Er zijn inderdaad drie trajecten. Maar dat is al een aantal jaren geleden opgestart, zo van: we moeten nu 
gaan beginnen met functionerings- en beoordelingsgesprekken. Er zijn dus nu nog steeds geen functione
ringsgesprekken. Dit kan dus wel een 'speerpunt' zijn, maar ze gaan daar dus nog steeds mee beginnen. 
Datzelfde geldt voor 'mobiliteit'. Dat kun je beter noemen: achter de problemen aanhollen en het vervolgens 
ergens anders in de organisatie dumpen, in plaats van een 'speerpunt'." 
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"We wijzen de directie er wel voortdurend op, dat er beleid gemaakt moet worden, want dat was toch de 
bedoeling. Maar dan zuchten ze: oja ..." 

Al met al wordt de capaciteit van het Mercatorcollege om het beleid uit te voeren als matig 
ervaren. 
Over de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden is men meer dan voldoende geïnformeerd. 
Hooguit geeft men aan dat de informatie en de CAO te weinig heldere instructies bevatten en 
te vaak aanleiding geven voor discussie en interpretatievraagstukken. De informatie is van een 
redelijk niveau. 
De doeleinden van personeel en schoolleiding lopen ten aanzien van arbeidsvoorwaarden en 
personeelsbeleid redelijk parallel. Alle geïnterviewden wensen de beleidsontwikkeling te 
intensiveren. Het personeel zou het tempo waarin dit gebeurt wat hoger willen hebben. De 
directie en de staf geven aan dat hiertoe op dit moment onvoldoende financiële en organisato
rische middelen aanwezig zijn. 

Uitvoering op instellingsniveau: organisatie 
Van besturen- en vakorganisaties, alsook van organen als het Participatie- en Vervangings
fonds ervaart men geen vergaande invloed op het functioneren van de organisatie. Dat is wel 
het geval ten aanzien van interveniërende beleidsmaatregelen als de lumpsum en de invoering 
van de verplichte bestuursaanstelling. Hierdoor komt de (concurrentie-)verhouding van de 
school ten opzichte van andere scholen in een ander daglicht te staan. Te verwachten valt dat 
hierdoor op termijn in ieder geval de directiestructuur wijzigingen ondergaat. 

Tabel 8.5: Externe factoren bij het Mercatorcollege 
Factor Beschrijving 

Interveniërend beleid De lumpsum heeft vrij negatieve gevolgen; er komt minder geld binnen en 
de kosten van een redelijk vergrijsd team worden zichtbaar. 

- De verplichte bestuursaanstelling leidt ertoe dat iedereen nu in dienst is van 
één schoolbestuur en daarvan ook de gevolgen ondergaat, bijvoorbeeld als 
het gaat om ontslag en tewerkstelling. Deze ingreep voltrekt zich niet geheel 
pijnloos. 

- Er wordt een toename van de eigen verantwoordelijkheid en de daarmee 
samenhangende risico's geconstateerd. 

Interveniërende actoren Men ervaart geen toenemende druk. 

Marktfactoren Het leerlingenaantal loopt terug, hoewel de ergste daling nu voorbij lijkt te zijn. 

Concurrentie De school is in een concurrentiestrijd verwikkeld met een tweede school die 
onder hetzelfde bestuur valt, vooral ten aanzien van de vwo/havo-afdeling. Via 
vier lijnen probeert men het tij ten gunste te keren: er wordt onderzoek gedaan 
naar het imago van de eigen school, er wordt gedacht aan samenwerking/uitruil 
met die andere school, men probeert de eigen vwo/havo-afdeling meer en duide
lijker te profileren en er wordt wellicht een bovenschoolse directie met deze 
school gevormd. 

In tabel 8.5 zijn deze relevante externe factoren rondom het Mercatorcollege in beeld ge
bracht. 

In termen van organisatiestructuur is het Mercatorcollege te kenschetsen als een professionele 
bureaucratie, met interne kenmerken van een divisie-structuur, mede door het relatief zware 
accent op middenmanagement: drie gescheiden locaties met elk een middenmanagement, 
ondersteunende dienst en onderwijsspecialisaties. De verbondenheid tussen de locaties wordt 
met name ingegeven door de leerlingenstromen. 
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Leidinggevende en coördinerende taken en bevoegdheden zijn diep in de organisatie neerge
legd, onder meer bij afdelingsleiders en jaarlaagcoördinatoren. De geïnterviewden signaleren 
dat dit veelvuldig aanleiding geeft tot afstemmingsproblemen, omdat onduidelijk is hoe de 
verantwoordelijkheden over en tussen de niveaus zijn verdeeld. Aan de top van de organisatie 
toont deze keuze zich in een smalle centrale directie en ondersteunende staf. Daar concentre
ren de beleidsontwikkelende taken zich bij enkele personen. 
Binnen de organisatiestructuur is sprake van een centraliserende tendens. De invoering van de 
bestuursaanstelling heeft ertoe geleid, dat er op bovenschools niveau een beleidsniveau is 
bijgekomen. Het bestuur is echter nog niet op die bijkomende taken berekend. In het najaar 
van 1996 is men dan ook van plan op bovenschools niveau een directieraad op te richten, 
bestaande uit de drie (centrale) directies van de drie scholen. Deze raad kan dan het bestuur 
met adviezen ter zijde staan. 
Een halfjaar later is de idee van de directieraad van tafel. Op dat moment wordt gesproken 
over de vormgeving van een bovenschoolse centrale directie voor het Mercatorcollege en de 
andere grote school die onder het schoolbestuur valt. De derde - kleinere - school blijft er 
vooralsnog buiten, maar zal wel in de vorm van een directieraad kunnen aanschuiven bij de 
besluit- en beleidsvorming. Fusie tussen het Mercatorcollege en de betreffende school is niet 
aan de orde. 
De geïnterviewden constateren daarnaast dat de organisatiestructuur formaliseert en dat er 
sprake is van enige mate van specialisatie: er komen nieuwe taken en functies bij. 

Volgens de geïnterviewden is geen sprake van een eenduidige organisatiecultuur op het 
Mercatorcollege. Elk van de drie locaties kenmerkt zich door een eigen, specifieke sfeer. Het 
ontbreken van meer culturele integratie tussen de locaties wordt ervaren als een nadeel als het 
aankomt op het her- en overplaatsen van personeel. Het personeel ziet de overplaatsing eerder 
als gaan werken op een andere school dan als gaan werken in een andere tak van dezelfde 
organisatie. Men hoopt wel dat juist ook door de personeelsstromen over en weer de integratie 
wat toeneemt. Tegelijkertijd onderneemt echter ook de leiding van de vwo/avo-locatie po
gingen om 'het eigene' van deze locatie meer te profileren. 
Van de twee grote locaties wordt de cultuur op de ene locatie door de geïnterviewden bestem
peld als tamelijk gesloten en op de andere als iets opener. Gemiddeld is voor het Mercatorcol
lege volgens hen geen sprake van een extreem gesloten dan wel open cultuur. De cultuur op 
alle locaties neigt volgens de geïnterviewden wel naar taakgerichtheid, in tegenstelling tot 
persoonsgerichtheid. 
Een verandering in de organisatiecultuur is volgens de geïnterviewden, dat men tegenwoordig 
redelijk normaal over organisatorische veranderingen met het team kan communiceren. 
Enkele jaren terug was dat veel moeilijker. Door de bestuursaanstelling ontstaan bovendien 
contacten tussen personeel van de verschillende locaties en scholen. Het relatief gesloten 
karakter van de cultuur op één van de twee grote locaties vermindert daardoor enigszins. 
In algemene zin verandert de cultuur in de richting van meer taakgerichtheid en openheid. 
Volgens de geïnterviewden komt dit door de schaalvergroting die de school de laatste jaren 
heeft doorgemaakt. Verwacht wordt dat de organisatiecultuur de komende tijd nog verder zal 
veranderen. 
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Het functioneren van de schoolorganisatie kan aan de hand van vier indicatoren in beeld 
worden gebracht: de mate van orngevingsgerichtheid, de binding aan de organisatie, de 
coördinatie en de doelgerichtheid. 

Tabel 8.6: Functioneren van het Mercatorcollege 
Indicator Beschrijving 
Antwoord Er doen zich drie ontwikkelingen voor: 1) toename van het aantal allochtone 

leerlingen, 2) een terugloop van het leerlingenaantal en 3) de consequenties van 
veranderingen in het landelijk onderwijsbeleid. 
1) Hierop heeft men getracht een antwoord te vinden in het lesgeven in 'les-

huizen'. De achterliggende filosofie is verwoord in het beleidsplan 2000 en 
is destijd gepaard gegaan met herschikkingen in de organisatiestructuur. 

2) De terugloop van het leerlingenaantal lijkt zich te stabiliseren. Men tracht de 
oorzaken van de teruggang te achterhalen via o.a. een imago-onderzoek en 
men probeert het tij te keren via 'profilering' van de eigen afdelingen. 

3) V.w.b. het onderwijskundige beleid speelt men snel in op nieuwe ontwikke
lingen. Men voert de vernieuwingen in via o.a. projecten en experimenten. 

Binding Na de fusie in 1992 is de binding tussen het personeel op de drie locaties gering. 
Om dit te vergroten wordt een andere verantwoordelijkheidsverdeling afgespro
ken en wordt taakdifferentiatie ingevoerd. In het schooljaar 1996-1997 is de 
binding met de eigen locatie nog steeds groter dan die met de gehele schoolorga
nisatie. Geconstateerd wordt wel dat de betrokkenheid bij organisatorische 
besluitvorming enigszins toeneemt, onder meer i.v.m. RDDF-plaatsingen. 

Coördinatie In de coördinatie behoort conform de organisatiestructuur de locatieleiding een 
sleutelrol te vervullen, als verbindingselement tussen de werkvloer en het centra
le management. Er zijn aanwijzigingen dat de locatieleiding moeite heeft die rol 
waar te maken. 
De bestaande coördinatie tussen de organisatie-onderdelen komt tevens onder 
druk te staan door de leerlingenterugloop en door het ontstaan van het boven
schools beleid ten gevolge van de bestuursaanstelling. 
Getracht wordt inmiddels de coördinatie te versterken, o.a. door middel van het 
voeren van periodieke gesprekken met de locatieleiders aangaande personeelsza
ken. Men verwacht dat de coördinatie de komende tijd verder zal veranderen. 

Doelgerichtheid Afgaande op het beleidsplan 2000 is de doelgerichtheid tamelijk groot. Het plan 
leeft echter niet in de organisatie; volgens sommigen wordt er in het geheel geen 
beleid gevoerd. 
Incidentele zaken doorkruisen de doelstellingen van dit plan, zoals de leerlingen
terugloop en de RDDF-plaatsingen. Inmiddels zijn de doelstellingen door het 
ontstaan van het bovenschools niveau ook deels achterhaald. Bijstelling van de 
geformuleerde doelen vindt niet plaats. 

Voor het Mercatorcollege worden deze indicatoren beschreven in tabel 8.6. Opvallend is dat 
deze organisatie wordt gekenmerkt door een relatief hoge mate van omgevingsgerichtheid, 
gecombineerd met een relatief lage mate van doelgerichtheid, geringe binding en moeizaam 
verlopende coördinatie. Er zijn tekenen die erop wijzen dat men tracht de coördinatie te 
versterken. 

In tabel 8.7 zijn de onafhankelijke variabelen zoals hierboven beschreven samengevat. 

8.3.3 Afhankelijke variabelen op het Mercatorcollege 

Enkele jaren terug is door de leiding van het college een streefbeeld opgesteld van de school
organisatie en het beleid in het jaar 2000. Het streefbeeld omvat onder meer diverse passages 
over het te ontwikkelen personeelsbeleid. Daarbij worden verbanden gelegd tussen omge
vingsveranderingen, organisatorische complexiteit, opvattingen en verwachtingen omtrent het 
leraarsberoep en het te voeren personeelsbeleid. 
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Tabel 8.7: Samenvatting onafhankelijke variabelen Mercatorcollege 
Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

Speelt geen rol van betekenis 

Omvattendheid verklaringsfactoren 
en beeld van actoren en context be
perkt 

Hoofdlijnen theorie worden 
herkend; steun voor beleid en theo
rie ambigu 

laag 

redelijk 

Uitvoering 
landelijk niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Speelt geen rol van betekenis 

-

Uitvoering 
sectoraal niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Capaciteit: (lichte) kritiek op tegen
strijdig handelen vakbonden. Overi
ge factoren spelen geen rol van be
tekenis 

matig 

Netwerk 
instelingsniveau 

Horizontale bindings
intensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

Verticale bindingsin
tensiteit 

Partijen gebonden aan elkaar i.v.m. 
overkoepelend doel, afhankelijk-
heidsbewustzijn en centralisatie be
sluitvorming 

Niet aangetroffen 

Geen bewuste strategieën aangetrof
fen 

Nauwelijks binding met landelijke 
netwerk; enige binding met sectora
le netwerk d.m.v. DGO en RDDF-
plaatsing 

redelijk 

landelijk: matig 
sectoraal: rede
lijk 

Uitvoering instellings
niveau: beleid 

Uitvoering instellings
niveau: organisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functioneren 

Beperkte financiële en organisatori
sche capaciteit. Inhoudelijke capaci
teit voldoende. 

Informatie voldoende bekend. Bevat 
soms te weinig instructies. 

Betrokkenen streven dezelfde doel
einden na; enkel tempoverschil 

Speelt geen rol van betekenis 

Interveniërend beleid beïnvloedt 
concurrentieverhoudingen en struc
tuur 

Meerpitter, groot, brede scholen
gemeenschap 

Divisiestructuur, centralisatie 

Gemiddelde openheid/geslotenheid, 
taakgerichtheid 

Zwaar accent op omgevingsaanpas
sing; andere aspecten lopen hiermee 
niet in de pas 

matig 

redelijk 

hoog 

laag 
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Tabel 8.8: Personeelsbeleid op het Mercatorcollege 
Categorie Instrument Beschrijving ontwikkelingen 

Personeels
behoefte 

Functievorming Via beperking van directieformatie wordt ruimte geschapen voor taak-
differentiatie en middenmanagement. Gezocht wordt naar een wijze 
waarop de fricties in het functiegebouw kunnen worden opgelost. Die 
fricties spelen m.n. omtrent de OP-ers op schaal 1 O-niveau die 
managementtaken krijgen toebedeeld (middenmanagement). Voorals
nog wordt dit opgelost door middel van toelagen op het salaris. 

Personeels
behoefte 

Personeelsplanning Door de CAO is men gedwongen 12-functionarissen les te laten geven 
in de 1 O-formatie. 

Personeels
voorziening 

Werving en selectie Er sprake is van leerlingenterugloop, herschikking en bezuiniging. Op 
ad hoe-basis wordt getracht oplossingen te vinden, met name d.m.v. 
herplaatsing, mobiliteit en RDDF-plaatsingen. Werving en selectie zijn 
alleen in die betekenis aan de orde. 

Personeels
voorziening 

Introductie Er is een beleid t.a.v. beginnende leerkrachten, bestaande uit begelei
ding en beoordeling. Beginners worden niet ingezet voor mentoraatsta-
ken. 

Personeels
beheer 

Arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsomstandig
heden 

Er wordt geëxperimenteerd met taakbeleid; de experimentele status 
houdt in dat er niet gecompenseerd wordt bij overschotten of tekorten. 

Personeels
beheer 

Functiewaardering Men hanteert indien nodig de reguliere functiewaarderingssystematiek. 

Personeels
beheer 

Personeelsbeoordeling Er worden op vrijwillige basis functioneringsgesprekken afgenomen. 
Beoordelingsgesprekken zijn er niet. 

Personeels
beheer 

Opleiding Invulling van het scholingsbeleid vindt op ad hoe-basis plaats. Er is 
geen scholingsplan 

Personeels
beheer 

Loopbaanontwikke
ling 

Er is geen beleid t.a.v. loopbaanontwikkeling. 

Overleg en 
medezeg
genschap 

• Medezeggenschap vormt geen centraal element in de schoolorganisa
tie. Er worden geen pogingen vanuit personeel of directie ondernomen 
dit te veranderen. 

De realisatie van het streefbeeld komt echter niet goed uit de verf, zoals uit de informatie uit 
tabel 8.8 valt af te leiden en zoals door de geïnterviewden desgevraagd wordt erkend. Als 
hoofdoorzaak wordt door betrokkenen gewezen op het feit dat het lid van de centrale directie 
dat dit thema in z'n portefeuille heeft, al enige tijd ziek is. De taakverdeling in de centrale 
directie is bovendien niet altijd even optimaal geweest: personeelsbeleid vormde een bijko
mend thema in een portefeuille die al met vele, interessanter onderwerpen was gevuld. 
Het personeel ervaart het ontbreken van duidelijke beleidslijnen op het terrein van rechtsposi
tie en arbeidsvoorwaarden als een gemis. Gesignaleerd wordt dat stelselmatig ad hoe-oplos
singen getroffen moeten worden, hetgeen keer op keer tot onrust en teleurstelling leidt. Zeker 
als het RDDF-plaatsingen en overplaatsingen van collega's betreft, is het personeel van 
mening dat duidelijker beleidslijnen nodig zijn. 

Op stafniveau wordt overigens wel getracht het streefbeeld op het vlak van personeelsbeleid 
weer wat naar voren te halen. Er is in ieder geval een start gemaakt met het inventariseren van 
reeds bestaande afspraken en regelingen. Daarnaast worden nu eens per kwartaal gesprekken 
gevoerd tussen de centrale directie en de locatieleiders over personele zaken. Desondanks gaat 
de meeste aandacht en energie uit naar het oplossen van de werkgelegenheidsproblematiek. 
Beleidsontwikkeling staat nog steeds op het tweede plan. 

234 



Het personeelsbeleid op het Mercatorcollege zoals dat feitelijk wordt gevoerd, draagt kortom 
met name een tactisch-operationeel karakter. Strategische elementen komen in de feitelijke 
uitvoering niet naar voren. 

Slechts één van de twee doelen van het beleid zoals bepaald wordt teruggevonden op het 
instellingsniveau van het Mercatorcollege. Het betreft het doel kwaliteitsverhoging. Het doel 
wordt bij deze school geplaatst in het kader van de ontwikkeling van personeelsbeleid: 

"Benutten van die ruimte is nodig. Docenten weten nu al wat ze over een paar jaar gaan verdienen. Of ze nu 
hard werken of wat mmder hard, die periodiek komt toch wel per 1 augustus. Dat geeft soms fricties binnen 
de teams. Op mensen die heel veel kunnen en heel veel doen, werkt dat soms wat demotiverend, omdat 
iedereen er per 1 augustus toch weer hetzelfde bij krijgt. Benutten van die ruimte is nodig, voor die docenten, 
maar ook voor de organisatie." 

De andere twee doeleinden van het beleid worden op de school niet aangetroffen in relatie tot 
de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden. 

Vier van de drie indicatoren van de middelen van het beleid worden wel gesignaleerd op dit 
instellingsniveau. Om te beginnen wordt de indicator beter functionerende schoolorganisaties 
op deze school geplaatst in het verlengde van het ontwikkelen van het personeelsbeleid: 

"De lumpsum en de komst van de CAO heeft die situatie nu flink op z'n kop gezet. Als school ben je nu 
verantwoordelijk voor je eigen reilen en zeilen. Dat heeft met je manier van leidinggeven te maken. Het heeft 
vervolgens ook te maken met hoe je als school omgaat met je omgeving: veranderingen in je omgeving, daar zul 
je op moeten anticiperen. Dat betekent dat je je personeel in hoge mate moet betrekken bij je school en niet 
alleen maar moet zien als lesboer. Zij zijn mede verantwoordelijk voor wat jij als school bent. Het zijn de 
ambassadeurs van je school. 
De betrokkenheid wordt groter. Zo'n operatie als RDDF-plaatsing en herschikking laat mensen er ook meer bij 
betrokken zijn. Het moet ook, want het kan je eigen positie aantasten. En dat is toch wel iets dat in het onderwijs 
telt. Op het moment dat het jou raakt is het belangrijk." 
"Het is een proces, een omslag die je moet maken. Dat proces is onomkeerbaar. Het personeelsbeleid moet wel 
in je organisatie gaan leven. Je kunt wel beleid op papier hebben, maar er moet ook iets mee gebeuren. De 
lumpsum is heel bepalend, zeker in een daalsituatie waarin je eigenlijk alleen maar met crisismanagement bezig 
bent. Personeelsbeleid is dan eigenlijk niets meer dan exit-begeleiding. Daar ligt nu de hoofdtaak van het 
personeelsbeleid op dit moment." 

Ten tweede de autonomievergroting. De geïnterviewden zijn van mening dat de beleidsruimte 
is toegenomen met de komst van de CAO en het verdwijnen van het RPBO. De ruimte wordt 
echter tegelijkertijd ingeperkt door een terugloop in het leerlingenaantal, door financiële 
problemen, door de eigen wachtgeldersregeling en door de kaders die op bestuursniveau 
omtrent het personeelsbeleid worden afgesproken. Tevens wordt mede in samenhang hiermee 
geconstateerd dat de wél aanwezige beleidsruimte niet volledig wordt benut. Aangegeven 
wordt dat de benutting niet optimaal is, omdat er zoveel andere zaken zijn die om de aandacht 
vragen, zoals de invoering van de tweede fase. 
Ten derde de ontwikkeling van een eigen personeelsbeleid. Zoals hiervoor uiteengezet ken
merkt het personeelsbeleid van deze school zich door een grote hoeveelheid tactisch-operatio-
nele elementen. Van beleidsontwikkeling zoals bedoeld in de officiële beleidstheorie is nog 
geen sprake. Een beleidsdocument dat daartoe door de directie reeds enkele jaren terug is 
opgesteld, raakt meer en meer in de vergetelheid. 

Het streefbeeld met de daarbij behorende plann ing die men voor de ontwikkeling van het 
personeelsbeleid heeft opgesteld, wordt in ieder geval niet voor het gewenste tijdstip gereali
seerd. 
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Op basis van de voorgaande afhankelijke variabelen kan - mede in vergelijking tot de navol
gende gevallen - worden gesteld dat de mate van congruentie van het beleid bij het Mercator-
college laag is. 

Tabel 8.9: Samenvatting afhankelijke variabelen Mercatorcollege 
Variabelen Indicatoren Resultaat Aanduiding 

Personeelsbeleid Onderdelen personeels
beleid 

Zie tabel 8.8 -

Strategisch versus tac
tisch operationeel 

» tactisch-operati-
oneel 

Doelen Kwaliteitsverhoging Is deels impliciete doelstelling ont
wikkeling personeelsbeleid 

matig 

Financiële 
beheersbaarheid 

Niet aan de orde -

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

niet aan de orde -

Middelen Verbeterd functioneren Wordt door betrokkenen geplaatst 
in verlengde van ontwikkelen 
personeelsbeleid 

redelijk 

Autonomievergroting Beperkte toename van beleidsruimte 
ervaren; benutting belemmerd 

laag 

Besturen op afstand Niet aan de orde -
Eigen personeelsbeleid Ontwikkeling komt niet van de 

grond 
laag 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Feitelijk ontwikkeling loopt uit de 
pas met streefbeeld 

laag 

Congruentie Overeenkomst doorwer
king en beleid zoals be
paald 

- laag 

In tabel 8.9 zijn de afhankelijke variabelen van het Mercatorcollege samengevat. 

8.3.4 Samenvatting 
Op deze grote brede scholengemeenschap van een meerpitsbestuur komen twee onafhankelij
ke variabelen van de beleidstheorie naar voren. De bruikbaarheid van de theorie is laag, 
doordat deze enkele factoren niet meeneemt, zoals het gebrek aan financiële middelen, de 
gebondenheid aan beleidsontwikkeling op bestuursniveau en de eigen-wachtgeldersregeling. 
De legitimiteit van het beleid is van een redelijk niveau, omdat de betrokkenen het beleid en 
de theorie wel expliciet steunen, maar niet inzien hoe zij het op de school gegeven de omstan
digheden tot uitvoering moeten brengen. De variabelen die behoren tot de groep netwerk op 
instellingsniveau zijn niet expressief te noemen. Er is sprake van een redelijke mate van 
horizontale bindingsintensiteit, evenals de verticale binding met het sectorale netwerk. De 
binding met het landelijke netwerk is daarentegen slechts matig te noemen. Voor wat betreft 
de uitvoeringsorganisatie vallen voor wat betreft de aspecten die samenhangen met de imple
mentatie van het beleid, vooral op de variabelen organisatorische en financiële capaciteit op 
instellingsniveau. Op deze twee aspecten beschikt het Mercatorcollege over onvoldoende 
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armslag om het beleid enigszins afdoende te kunnen laten doorwerken in de organisatie. Hier 
komt bij dat de school mede door de hoge omgevingsgerichtheid sterk wordt beïnvloed door 
interveniërend beleid. 

Aan de zijde van de afhankelijke variabelen blijkt het volgende. Het personeelsbeleid ken
merkt zich in de praktijk door een oververtegenwoordiging van tactisch-operationele elemen
ten. Strategische lijnen en een afstemming op lange termijn strategieën van de schoolorganisa
tie blijven achterwege. Er is geen zicht op beleidsontwikkeling in de zin van het beleid zoals 
bepaald. 
Kwaliteitsverhoging als doel van het beleid zoals bepaald wordt nog wel in relatie gebracht 
met het ontwikkelen van personeelsbeleid. De andere doelstellingen zijn echter naar de 
achtergrond verdwenen. Van de middelen zoals bepaald komt het verbeterd functioneren van 
de schoolorganisatie enigszins terug in relatie tot de doorwerking van het beleid. Autonomie-
vergroting wordt nauwelijks waargenomen; de ontwikkeling van eigen personeelsbeleid komt 
niet tot stand. De planning is zwak; ooit is een streefbeeld van het te ontwikkelen personeels
beleid uitgezet, maar dit wordt niet gerealiseerd. 
De congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals dit doorwerkt kan slechts 
matig worden genoemd. 

8.4 De Columbus scholengemeenschap 

8.4.1 Beknopte beschrijving van de Columbus scholengemeenschap 
De Columbus scholengemeenschap is een school voor avo en vwo met ruim 1300 leerlingen. 
De school valt samen met nog zestien andere scholen voor voortgezet onderwijs onder één 
schoolbestuur. Het bestuur treedt beleidsbepalend op en wordt hierbij ondersteund door een 
bestuursbureau. Het bestuursbureau adviseert indien nodig de schooldirecteuren. Besluitvor
ming in het schoolbestuur vindt plaats na raadpleging van het college van directeuren, waarin 
de zeventien directeuren zitting hebben. Indien nodig worden ter voorbereiding van de besluit
vorming commissies in het leven geroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van het bestuur, 
het bestuursbureau en het college van directeuren. 
De directie bestaat uit één rector en vijf conrectoren. De rector is verantwoordelijk voor de 
algemene gang van zaken en behartigt de belangen van de school in het college van directeu
ren, het bestuursbureau en het bestuur. De conrectoren hebben onderling een takenverdeling 
afgesproken. Twee zijn verantwoordelijk voor de avo- respectievelijk vwo-afdeling; één houdt 
zich bezig met de organisatie van het onderwijs; twee zijn gericht op de onderbouw en hebben 
daarnaast enkele bijkomende taken. 
Vervolgens is er een middenmanagement van coördinatoren. De coördinatoren helpen de 
conrectoren bij het uitoefenen van hun taken. Daarnaast zijn er decanen en leerlingbegeleiders 
ter ondersteuning van het onderwijsproces. 
Afstemming in de school vindt met name plaats via vergadering en overleg. Indien nodig 
worden met betrekking tot bepaalde besluiten werkgroepen/commissies in het leven geroepen 
die besluiten voorbereiden. Soms worden hierbij ook ouders en leerlingen betrokken. 
Op termijn wil men de directieomvang van de Columbus scholengemeenschap - en van de 
andere scholen waar mogelijk - reduceren tot circa drie formatieplaatsen. Het middenmanage-
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ment zal tegelijkertijd iets worden uitgebreid. Het bestuursbureau neemt meer controlerende 
en managementtaken op zich. Het is niet de bedoeling een centrale directie voor alle scholen 
in het leven te roepen. 

8.4.2 Onafliankelijke variabelen op de Columbus scholengemeenschap 

Beleidstheorie 
De geïnterviewden geven aan dat ten aanzien van de beleidsruimte en de ontwikkeling van 
personeelsbeleid meer factoren een rol spelen dan in de beleidstheorie zijn aangegeven: 

"Ik heb nog geen toename van beleidsruimte ervaren. We maken deel uit van een stichting waar zeventien 
scholen onder vallen. Op het vlak van personeel wordt de beleidsruimte alleen maar kleiner. We hebben nu 
een krimpende situatie, d.w.z. we hebben binnen de stichting te veel personeel. Waar blijft dan de beleids
ruimte? We moeten zorgen dat we het hoofd boven water houden." 
"Misschien dat we meer beleidsmatig denken dan op andere scholen. Het is ook een zaak van de schoolleider 
in kwestie: of die het wil of niet. De schoolleider die geen verstand heeft van personeel gaat zich bemoeien 
met het dak of de financiën van de school, want dat is wel uit te vinden, dat kan iedereen." 

De beleidsruimte op de school is afgenomen mede doordat het leerlingenaantal op bestuursni
veau terugloopt. Aangegeven wordt tevens dat beleidsontwikkeling ook samenhangt met 
persoonlijke kenmerken en vaardigheden van de schoolleider in kwestie. De omvattenheid van 
verklaringsfactoren en het beeld van actoren en context en daarmee de bruikbaarheid van de 
beleidstheorie is zo gesteld laag te noemen. 
De legitimiteit van het beleid is bij de Columbus scholengemeenschap hoog. De theorie wordt 
duidelijk herkend en in positieve zin onderschreven: 

"Het credo van het ministerie is: we willen de zaken decentraliseren naar de scholen, die gaan we beleids
ruimte geven. Maar in de praktijk krijgen de scholen die ruimte dus niet, behalve als je een bestuurtje hebt 
met één school." 
"Er is wel wat veranderd. Namelijk, vanuit het oude declaratiestelsel waren wij zeer goed bekend met de 
regeltjes. We kenden die zeker net zo goed als de ambtenaren in Zoetermeer. Nu is er een CAO en daarin 
staan aan de ene kant nog redelijk veel dingen in vanuit het RPBO. Maar aan de andere kant is er ook nog 
heel veel niet geregeld. Dat betekent dat we per saldo het niet geregelde stuk in beleid gaan omzetten. Dat is 
ook de beleidsruimte." 
"En dat arbeidsvoorwaarden op zich steeds decentraler worden geregeld, daar ben ik ook wel voor." 
"Op het bureau ziet men deze ontwikkeling over het algemeen als positief. Er zijn wel medewerkers die het 
er soms wat moeilijk mee hebben, maar het gros heeft er wel zin in." 

Uitvoering landelijk en sectoraal niveau 
Uit de interviews blijkt dat men op de Columbus scholengemeenschap redelijk goed op de 
hoogte is van het invoeringsplan en -traject voor de lumpsum zoals dat op landelijk niveau is 
ontwikkeld. In relatie tot de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming vervult dit 
gegeven in dit geval geen directe functie. Voor het overige worden geen factoren op instel
lingsniveau aangetroffen die te maken hebben met de doorwerking van het beleid en een 
relatie hebben met de uitvoering van dit beleid op landelijk niveau. 
Daarentegen wordt door de geïnterviewden wel gewezen op een variabele die gelegen is op 
sectoraal niveau en die de doorwerking van het beleid betreft: 

"Ik krijg wel eens de indruk dat de beleidsruimte die het ministerie wil geven, door de vakbonden wordt 
ingeperkt en veralgemeniseerd. Dat is vanuit hun standpunt wel weer logisch, omdat ze voor al hun leden 
hetzelfde willen bereiken. Maar dat wrikt soms wel, vind ik." 
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Het streven naar uniforme arbeidsvoorwaarden als doelstelling van de vakbonden perkt 
volgens de betrokkenen de beleidsruimte van de scholen in. 

Netwerk op instellingsniveau 
Het netwerk op en rondom de Columbus scholengemeenschap bestaat uit de scholen die onder 
het stichtingsbestuur vallen, het bestuursbureau, de medezeggenschapsraden en de gemeen
schappelijke medezeggenschapsraad. De horizontale bindingsintensiteit in dit netwerk is 
hoog, mede ten gevolge van een sterke binding aan een overkoepelend doel, van een hoge 
mate van afhankelijkheidsbewustzijn en centralisatie in de besluitvorming. Het overkoepelen
de doel is onder meer waarneembaar in het gezamenlijk optreden op het vlak van de werving 
van leerlingen en het opvangen van de leerlingenterugloop: 

"Het leerlingenaantal loopt iets terug. Er zijn gewoon minder leerlingen. Dat wisten we zes jaar geleden al. 
Je ziet nu dat we over eenjaar of twee weer gaan stijgen. De leerlingen worden niet door een concurrent 
weggekaapt. We hebben namelijk afspraken met de zusterschool, die in hetzelfde wervingsgebied zit. Het 
totaal daalt, beide scholen dalen en vice versa bij stijging." 
"Met de centrales praten we nu over een sociaal statuut en over het mobiliteitsbeleid. Intern, ook met de 
medewerkers dus, praten we over wat de consequenties zijn van de verplichte bestuursaanstelling en over de 
wijze waarop we daar mee omgaan. We zijn bezig om een echt meerjarenformatiebeleid te ontwikkelen, niet 
in de zin van enkel leerlingprognoses, maar ook in de zin van personeelsbeleid." 

Over de afhankelijkheid binnen het netwerk wordt het volgende opgemerkt: 

"Binnen de Stichting hebben we plus- en minscholen. Iedereen die in dienst is bij de Stichting blijft ook in 
dienst. De plusscholen zullen het personeel dat op de minscholen te veel is, moeten opvangen. Dat betekent 
gedwongen overplaatsingen. (...) Maar voor de plaatsing van mensen op de scholen is er dus die plaatsings
commissie en daar ben je dus als individuele school van afhankelijk." 
"De contacten tussen scholen worden ook wel formeler. Dat komt ook omdat de onderlinge afhankelijkheid 
toeneemt. Er moeten bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over de wijze waarop personeel beoordeeld 
wordt, zeker als je met personeel wilt gaan schuiven tussen de scholen. (...) Want als de zusterscholen een 
hele andere regeling hebben, dan kun je daar wel eens problemen mee krijgen." 
"Wat we nu meemaken, is dat docenten worden overgeplaatst. Dan kan het niet zo zijn dat de arbeidsvoor
waarden tussen de scholen erg verschillen. Dat ligt daaraan ten grondslag, of je dat nu leuk vindt of niet. Zo 
is het. Ik ben wel iemand die zaken zelf wil regelen, maar ik ben ook reëel genoeg om in te zien dat dat niet 
vol te houden is." 

En over de centralisatie van besluitvorming binnen het netwerk: 

"Vroeger waren we in dat opzicht zelfstandiger. Het wordt nu steeds meer centraal geregeld. Misschien 
krijgen we op termijn een centrale directie, best mogelijk. Maar zelf ben ik daar geen voorstander van. 
Datgene watje op een lager niveau kunt doen, moetje laten doen." 
"De invloed van het bureau neemt wel toe. Dat is de decentralisatieparadox: ten eerste ga je als overheid 
decentraliseren naar de autonome school, maar tegelijkertijd zeg je als overheid ook: ik reken op bestuursni
veau af. Wil je dat goed in de hand houden, dan moet het bestuur een aantal controlerende en uitvoerende 
taken delegeren naar een bureau." 

Tussen het lokale netwerk en het netwerk op landelijk niveau bestaan diverse relaties. Er zijn 
veelvuldig contacten met het ministerie van OC&W en met instellingen als het Participatie
fonds en het project Wisselwerk: 

"We zijn nu als stichting bezig om zelfstandig wat lijnen naar het ministerie te leggen. Met de accountants
dienst worden de contacten wel weer steeds makkelijker. We nodigen soms topambtenaren hier uit om eens 
te komen praten. En dat doen ze ook. Vice versa, als ze aan ons vragen om in een commissie of platform te 
gaan zitten, dan doen we dat ook. Die verhoudingen zijn dus wel aan het veranderen." 
"We hebben net weer een brief van het Participatiefonds gekregen over premiedifferentiatie. Maar daarnaast 
gaan we toch kijken wat we nog zelf kunnen doen. Ga maar na watje met je eigen bestand allemaal kunt 
doen in het kader van vervanging bij ziekte. (...) Vandaar dat we naar de minister een brief geschreven 
hebben met een voorstel tot een eigen wachtgeldregeling. We willen de opslag en val ons verder niet lastig 
met regels en fondsen." 
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"Via detachering de mobiliteit van medewerkers verhogen, is het doel van het landelijk project 'Wisselwerk' 
dat in 1994 werd opgezet. (...) Het contactpunt van de stichting is erin geslaagd in het schooljaar 94/95 
relatief de meeste contracten (negen) af te sluiten. Van augustus tot en met december 1995 zijn er alweer zes 
contracten afgesloten." 

Met het netwerk op sectoraal niveau bestaan ook relaties. Deze verlopen onder meer via het 
DGO: 

"Van de vakbonden merken we niet veel. Het decentraal georganiseerd overleg vindt plaats met de stichting, 
dus de vakbonden komen hier niet. Het overleg met de vakbonden verloopt meestal wel soepel. Op centraal 
niveau is er wel vaker DGO dan vroeger." 
"We hadden het voordeel dat de toenmalige plaatsvervangend directeur in het CAO-overleg zat namens de 
besturenorganisatie. Er zijn ook nog voorlichtingsbijeenkomsten geweest. Daar zijn we niet heen geweest, 
maar dat is ook niet nodig, want we zijn zo groot." 
"De vakorganisaties gaan zich wel intensiever met de schoolorganisatie bemoeien. Dat gebeurt wel op een 
goede en evenwichtige manier. Maar ja, er is hier ook sprake van een win-win-situatie. We gaan zeker niet 
vechtend over straat. Uiteraard is er wel sprake van een stuk toneel, als er publiek op de tribune zit, maar dat 
hoort er nu eenmaal bij." 

Uitvoering instellingsniveau: beleid 
Met betrekking tot de doorwerking van het beleid wijst men op instellingsniveau vooral als 
relevant aan de beperkte financiële capaciteit: 

"Volgend jaar hebben we op deze school vijf à zes man personeel te veel. Maar stichtingsbreed hebben we 
de afspraak dat er geen RDDF-plaatsing zal plaatsvinden. Iedereen moet dus in dienst blijven. Dat is de 
garantie die we het personeel geven. Dat betekent wel dat we geen personeel kunnen laten afvloeiien en we 
dus voor volgend jaar een tekort zullen hebben. Praat me dus niet over beleidsruimte." 
"Je wordt er meer van bewust dat je met de salariskosten rekening moet houden. Wat je ook gaat doen, 
scholing bijvoorbeeld, je kijkt steeds: wat kost dat, kunnen we dat wel betalen? En je gaat daardoor steeds 
planmatiger te werk. Daartoe word je gedwongen en je doet dat ook. Je moet wel." 
"Alles wordt ook veel meer financieel afgewogen. En als er te weinig middelen zijn moet de schoolleiding 
naar het personeel toe veel strakker optreden. Datzelfde geldt vanuit het bureau richting schoolleiding." 
"De lumpsum is er flink ingeslagen. Ik geloof dat we er als bestuur zo'n vier tot zes miljoen op achteruit zijn 
gegaan." 

Het financieel tekort wordt overigens uitdrukkelijk als tijdelijk gezien. Voor het overige zijn 
er voldoende inhoudelijke en organisatorische capaciteiten bij de Columbus scholengemeen
schap aanwezig. 
Informatie over de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden is volgens de geïnterviewden 
ruimschoots voorhanden. Men heeft ook geen behoefte aan nadere informatie of instructies. 
Ten aanzien van de doelstellingen van betrokkenen worden met betrekking tot de doorwerking 
van het beleid geen divergenties aangetroffen: iedereen is het eens met de geplande beleids
ontwikkeling, met het niveau waarop en de snelheid waarmee dit gebeurt. 

Uitvoering instellingsniveau: organisatie 
De Columbus scholengemeenschap verkeert in een relatief stabiele omgeving. Dit valt af te 
leiden uit het overzicht in tabel 8.10 van relevante externe factoren. 
Duidelijk is dat de invoering van de verplichte bestuursaanstelling en de lumpsum tot veran
deringen in de organisatiestructuur leiden. Voor het overige gelden de externe factoren ten 
opzichte van de schoolorganisatie als tamelijk stabiel. Opvallend aspect in dit kader is overi
gens dat het schoolbestuur in toenemende mate tracht de externe factoren te beïnvloeden door 
zich op landelijk niveau op te stellen als actor en op die wijze de regels (interveniërend beleid) 
in de gewenste richting om te buigen. 
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Tabel 8.10: Externe factoren bij de Columbus scholengemeenschap 
Indicator Beschrijving 

Interveniërend beleid De lumpsum brengt minder middelen binnen dan verwacht. Het leidt bovendien 
tot cijfermatiger, planmatiger manieren van werken in de schoolorganisatie. Het 
gemiddelde personeelslid moet daar aan wennen. De lumpsum bespoedigt daar
naast de vorming van bovenschools beleid. 
De verplichte bestuursaanstelling leidt tot toenemende afhankelijkheid tussen de 
scholen en tot formelere contacten onderling. Tezamen met de lumpsum ontstaat 
de noodzaak van bovenschools beleid en tot overeenkomstige veranderingen in 
de organisatiestructuur. 
Dat de risico's voor scholen in het algemeen toenemen wordt erkend. De be
stuurlijke omvang is hier echter van dien aard dat de risico's hanteerbaar wor
den. Men wil nu van deelname aan fondsen als het PF af. 

Interveniërende actoren Op bestuursniveau vindt vaker DGO met de vakorganisaties plaats dan voor
heen. Het contact is op dat niveau wat intensiever geworden. Het schoolbestuur 
stelt zich tezamen met enkele andere grote schoolbesturen op landelijk niveau op 
als beleidsactor. 
Op schoolniveau ondergaat men enkel via het bestuursniveau de invloed inter
mediaire instellingen als het PF en VF. Het schoolbestuur ondervindt hinder van 
regels die door PF en VF worden uitgevaardigd. Er wordt dan ook actief gezocht 
naar wegen om onder deze fondsen uit te komen. 

Marktfactoren Het leerlingenaantal daalt. Aan de daling komt over eenjaar een einde. Deson
danks houdt men op de school de eigen marktpositie bewust in het oog. De 
public relations worden afgestemd op de wensen van de ouders. De aanmelding 
van nieuwe leerlingen wordt zo met succes in een positieve richting omgebogen. 

Concurrentie De school ondervindt geen concurrentie, omdat over de werving en instroom 
van leerlingen afspraken zijn gemaakt met de zusterschool die in dezelfde omge
ving staat. 
Andere scholen van de stichting ondervinden in bepaalde gevallen wel concur
rentie vanuit andere zuilen. Op bestuursniveau denkt men er over na dergelijke 
scholen extra te ondersteunen met kwaliteitsbudgetten. 

De structuur van de scholen die onder dit bestuur ressorteren, valt als geheel te kenschetsen 
als een divisiestructuur (conglomerate form, holding). De scholen zijn zelfstandig functione
rende eenheden, waarbij de productieprocessen niet onderling verbonden zijn. Een afwijkend 
element ten opzichte van de pure divisiestructuur is de tweeledige besluitvorming via school
bestuur en via het college van directeuren. De Columbus scholengemeenschap zelf draagt de 
kenmerken van een professionele bureaucratie. 
In de organisatiestructuur treedt overigens een centralisatietendens op. De invoering van de 
bestuursaanstelling en de lumpsum zijn daar debet aan. Immers, de noodzaak van boven
schools beleid groeit daardoor. Dit beleid wordt in toenemende mate door het bestuursbureau 
ontwikkeld en uitgevoerd. Als onderwerpen van bovenschools beleid worden aangemerkt: de 
financiën en de arbeidsvoorwaarden van het personeel. 
In het recente verleden lagen de beleidsontwikkeling en -uitvoering op het vlak van perso
neelsbeleid nog bij de scholen. Nu wordt dat expliciet op bestuursniveau gesitueerd. De 
directeuren hebben over het algemeen geen moeite met deze verandering. In het verlengde van 
deze ontwikkeling krijgt het bestuursbureau ook meer beleidsuitvoerende en controlerende 
taken toebedeeld. Van staforgaan transformeert het bureau langzaam maar zeker in een 
element van de lijnorganisatie. Dit gebeurt vanuit het beginsel dat de extra taken van het 
bureau primair ten gunste moeten komen van de scholen en de totale constellatie. Bij deze 
ontwikkeling past het voornemen om op termijn de schooldirecties, waaronder die van de 
Columbus scholengemeenschap, in omvang sterk te reduceren tot kerndirecties met een 
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ondersteunend middenmanagement. Dit proces zal zich hoofdzakelijk via natuurlijk verloop 
voltrekken. Verwacht wordt wel dat daardoor de afstand ten opzichte van het personeel zal 
toenemen en de manier van leidinggeven wat meer volgens gezagsrelaties zal verlopen. 
Naast centralisatie is ten tweede sprake van enige formalisatie van contacten in de school en 
tussen de scholen. Dat komt enerzijds door de toenemende afhankelijkheid tussen de scholen 
en anderzijds door de invoering van de lumpsum. Regelingen moeten nu immers worden 
vastgelegd, er moet meer plan- en cijfermatig met bepaalde zaken worden omgegaan. 
In de derde plaats is in de organisatiestructuur sprake van een lichte specialisatie-tendens. Op 
schoolniveau krijgt dit vorm in de docentfunctie via taakdifferentiatie. Op bestuursniveau 
worden nieuwe functies gecreëerd, onder andere voor medewerkers personeelszaken. 
Ten slotte is in de organisatiestructuur de onderlinge afhankelijkheid tussen scholen en het 
besef daarvan aanmerkelijk toegenomen. Deze onderlinge afhankelijkheid is toegenomen door 
de bestuursaanstelling en komst van de lumpsumfinanciering. 

Tabel 8.11 : Functioneren van de Columbus scholengemeenschap 
Indicator Beschrijving 

Antwoord Op schoolniveau heeft men te maken met secularisatie in de ouder- en leerling-
populatie. Hierop heeft men als antwoord geformuleerd, het enigszins veralge
meniseren van de katechetische taak. Via onder meer een redelijk actieve ouder
vereniging probeert men op de hoogte te blijven van de wensen van de ouders. 
Er wordt meer acht geslagen op de wensen van ouders. 
Voor het overige wordt het formuleren van antwoorden op omgevingseisen 
grotendeels overgelaten aan het bestuursniveau. Aldaar probeert men een ant
woord te formuleren op de nieuw toegewezen bevoegdheden op het vlak van 
beleidsontwikkeling en -uitvoering. Voorlopig heeft men dit antwoord gevonden 
in het maken van afspraken over uitbreiding van uitvoerende bevoegdheden 
voor het bestuursbureau. 

Binding Het personeel is sterk aan de eigen school gebonden. Overplaatsing naar een 
andere school wordt als vervelend ervaren. De betrokkenheid neemt niet toe. 
Wel zijn sommige personeelsleden wat alerter op onderbouwing van organisato
rische besluiten. De organisatorische binding binnen de totale constellatie, van 
de eenheden aan elkaar, is redelijk sterk te noemen. 

Coördinatie In de school vindt coördinatie grotendeels plaats door middel van tamelijk 
hiërarchische verantwoordelijkheidsverdeling en taakomschrijving en daarbij 
behorende afstemmingsmechanismen als overleg en vergadering. 
In de coördinatie tussen de scholen en tussen de school en het bestuursniveau 
spelen het college van directeuren en de tripartiete commissies een belangrijke 
rol. Dit beginsel komt enigszins onder druk te staan nu het bestuursbureau meer 
lijnverantwoordelijkheden krijgt opgedragen ten gevolge van het bovenschoolse 
beleid. 

Doelgerichtheid Op schoolniveau is de doelgerichtheid in beleidsmatige zin niet hoog. Wel leidt 
de lumpsum tot een toenemende nadruk op efficiëntie en effectiviteit. 
Op bestuursniveau is de gerichtheid op doelen en de realisatie daarvan relatief 
sterk. Een eenmaal gekozen doel (bijv. de omslag naar beleidsontwikkeling) 
wordt volgens een bepaald plan uitgevoerd. 

De cultuur van de Columbus scholengemeenschap is relatief taakgericht van aard, in tegen
stelling tot persoonsgericht. In vergelijking met andere scholen draagt de organisatiecultuur 
daarnaast een relatief open karakter, in tegenstelling tot gesloten. 
Volgens de betrokkenen is er wel sprake van een trend in de richting van verzakelijking, van 
een meer bedrijfsmatige aanpak in de school. De taakgerichtheid krijgt in die context wat 
vaker de nadruk. Deze verandering is ook merkbaar in de relaties tussen de scholen en in de 
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relaties tussen de school en het bestuursniveau. De organisatiecultuur van de Columbus 
scholengemeenschap verandert niet in termen van openheid versus geslotenheid. 
Het functioneren van de schoolorganisatie kan met vier indicatoren in beeld worden gebracht: 
de mate van omgevingsgerichtheid, de binding aan de organisatie, de coördinatie en de 
doelgerichtheid. Voor de Columbus scholengemeenschap kunnen deze indicatoren als volgt 
worden beschreven (tabel 8.11). 
De Columbus scholengemeenschap een stabiel functionerende organisatie. Waar nodig en 
mogelijk is sprake van sterke omgevingsgerichtheid en doelgerichtheid. Het personeel en de 
organisatie-onderdelen van de school zijn tamelijk sterk betrokken bij de schoolorganisatie. 
De coördinatie verloopt via formeel overleg waar nodig en via informele afstemmingsmecha
nismen waar mogelijk. De enige mogelijke bron van verstoring zou gelegen kunnen zijn in de 
bewegingen die op het vlak van de coördinatie in de totale constellatie gaande zijn en de wijze 
waarop deze zich vertalen in een ander model van leidinggeven aan de school. 

In tabel 8.12 zijn de onafhankelijke variabelen in het geval van de Columbus 
scholengemeenschap samengevat. 

8.4.3 Afhankelijke variabelen op de Columbus scholengemeenschap 
Het personeelsbeleid wordt bij deze school grotendeels bepaald door de kaders, richtlijnen en 
regels die hiervoor op bestuursniveau worden afgesproken. Deze gang van zaken wordt door 
de geïnterviewden als vanzelfsprekend gezien. 
Er is geen discussie over de vraag op welk organisatorisch niveau het personeelsbeleid tot 
ontwikkeling moet worden gebracht. Voor iedereen is duidelijk dat dit op bestuursniveau 
dient te geschieden, in overleg met het college van directeuren. Dat is overigens niet altijd zo 
geweest. Tot voor kort was de personeelsfunctie primair gesitueerd op het niveau van de 
scholen. Sinds de invoering van de bestuursaanstelling in 1995 en de decentralisatie van 
rechtspositieregelingen in 1996 wordt de ontwikkeling van personeelsbeleid echter door 
betrokkenen expliciet op bestuursniveau geplaatst. 

Tabel 8.13 bevat een beschrijving van de diverse onderdelen van het personeelsbeleid van de 
Columbus scholengemeenschap. Op nagenoeg alle onderdelen van personeelsbeleid is er op 
de Columbus scholengemeenschap staand beleid, of is dit op bestuursniveau in voorbereiding. 
Op bestuursniveau heeft men een ontwikkeling in gang gezet richting een meer omvattend 
integraal personeelsbeleid, inclusief personeelsbeheer voor alle scholen die onder het bestuur 
vallen. Er is om te beginnen een groslijst opgesteld van alle concrete zaken uit onder meer de 
CAO die uitgewerkt en geformaliseerd moeten worden. In het cursusjaar 1996-1997 werkt 
men aan het afwerken van die groslijst. In het cursusjaar 1997-1998 begint de vorming van 
een meer integraal personeelsbeleid. Mede ten behoeve daarvan zijn drie nieuwe stafmede
werkers voor personeelszaken op bestuursniveau aangetrokken. De verwachting is dat het nog 
circa twee jaar duurt voordat het integrale personeelsbeleid ook draait. 

Op basis van deze gegevens kan worden gesteld dat het beleid nog een sterk tactisch-operatio-
neel karakter draagt, maar dat de ontwikkeling in de richting van meer strategisch beleid 
langzaam maar zeker zichtbaar wordt. 
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Tabel 8.12: Samenvatting onafhankelijke variabelen Columbus scholengemeenschap 
Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

Niet aangetroffen 

Omvattendheid verklaringsfactoren 
en volledigheid beeld actoren en 
context beperkt 

Hoofdlijnen theorie worden 
herkend; steun voor beleid en theo
rie aanwezig 

laag 

hoog 

Uitvoering 
landelijk niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Informatie: men is bekend met het 
invoeringsprogramma lumpsum. 
Overigens geen factoren aangetrof
fen. 

-

Uitvoering 
sectoraal niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Convergentie van doeleinden: ge
steld wordt dat vakbonden streven 
naar uniforme arbeidsvoorwaarden 
via CAO en dat dit de beleidsruimte 
voor de scholen inperkt 

divergerend 

Netwerk op 
instellingsniveau 

Horizontale bindings
intensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

Verticale bindingsin
tensiteit 

Partijen sterk gebonden aan elkaar 
i.v.m. overkoepelend doel, afhan-
kelijkheidsbewustzijn en centralisa
tie besluitvorming 

Niet aangetroffen 

Niet aangetroffen 

Binding met landelijk netwerk 
sterk; enige binding met sectoraal 
netwerk 

hoog 

landelijk: hoog 
sectoraal: rede
lijk 

Uitvoering instellings
niveau: beleid 

Uitvoering instellings
niveau: organisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functioneren 

Tijdelijk beperkte financiële capaci
teit; inhoudelijke en organisatori
sche capaciteit ruim voorhanden. 

Voldoende informatie bekend; geen 
behoefte aan aanvullende info 

Doeleinden partijen convergeren 

Niet aangetroffen 

Interveniërend beleid beïnvloedt 
structuur 

Meerpitter, groot, scholengemeen
schap 

Professionele bureaucratie; centrali
satie, formalisatie, specialisatie, 
afhankelijkheid 

Taakgericht, open 

Stabiel functionerende organisatie 

hoog 

redelijk 

hoog 

hoog 
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Tabel 8.13: Personeelsbeleid op de Columbus scholengemeenschap 
Categorie Instrument Stand van zaken 

Personeels
behoefte 

Functievorming Op de school wordt gedifferentieerd in taken om een middenmanage
ment van coördinatoren te creëren. 

Personeels
behoefte 

Personeelsplanning De personeelsbehoefte is op bestuurs- en schoolniveau dalende. De 
teruggang in het leerlingenaantal wordt opgevangen door natuurlijk 
verloop en overplaatsing van personeel. Er hoeft echter niemand te 
worden ontslagen. 
Personeelsplanning en beleidsvorming vindt op dat vlak op 
bestuursniveau plaats: overplaatsing, mobiliteit, RDDF-plaatsing. Er is 
in dat verband een mobiliteitsbeleid ontwikkeld. Er zijn vergaande 
plannen om ten aanzien van de werkgelegenheidsontwikkeling eigen 
risicodrager te worden, in ruimere zin dan via het PF mogelijk is. 

Personeels
voorziening 

Werving en selectie Er zijn geformaliseerde procedures waarlangs sollicitaties verlopen. In 
de behoefte aan personeel wordt op dit moment echter voorzien door 
middel van personeel dat bij andere scholen boventallig is. Er wordt 
geprobeerd de harde kantjes van de verplichte overplaatsing wat te 
verzachten, onder meer door het treffen van een ruimere reiskosten
vergoeding. In het mobiliteitsbeleid zal vrijwillige overplaatsing wor
den gestimuleerd. Er is een centraal besluit opgesteld omtrent vacatu
rebehandeling. 

Personeels
voorziening 

Introductie Er is op de school een regeling voor beginnende docenten. 
Op bestuursniveau wordt een beleid t.a.v. tijdelijke aanstellingen 
wegens proeftijd ontwikkeld; dit om te voorkomen dat deze werkne
mers eigen wachtgelder worden. De beoordeling van deze mensen 
wordt vanuit het bestuursbureau gesystematiseerd en beter gepland. 

Personeels
beheer 

Arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsomstandig
heden 

Op schoolniveau wordt een taakbeleid gevoerd, in de vorm van een 
kwantitatief taaklijstenstelsel. Wegens bezuinigingen wordt geschrapt 
in de takenlijst. Dit gebeurt in overleg met de MR. 
Er is op de school een systematisch opgezet en uitgevoerd verzuimbe
leid. Dit is totstandgekomen na een bestuursbreed project om het 
ziekteverzuim terug te dringen. Het ziekteverzuim is in dat verband 
ook onderzocht door een universiteit. 

Personeels
beheer 

Functiewaardering Er is een centrale richtlijn en procedure voor de waardering van nieu
we functies. De daaruit resulterende waardering geldt voor alle scho
len van het bestuur. De school volgt dan ook deze richtlijn. Men volgt 
overigens de BBRA-systematiek en de normfuncties. 

Personeels
beheer 

Personeelsbeoordeling Er worden jaarlijks functioneringsgesprekken afgenomen. Beoorde
lingsgesprekken worden (nog) niet afgenomen. 

Personeels
beheer 

Opleiding Er is een scholingsbeleid. 

Personeels
beheer 

Loopbaanontwikke
ling 

Er zijn aanzetten om te komen tot een seniorenbeleid, bestaande uit 
taakverlichtende maatregelen voor senioren. In het kader van het 
mobiliteitsbeleid krijgt loopbaanbeleid wat meer aandacht. 

Overleg en 
medezeg
genschap 

Adviezen aan de schoolleiding worden voorbereid door werkgroepen 
of commissies. De MR spreekt in laatste instantie. Er is sinds twee jaar 
een GMR. In de MR van de school wordt in 1996-1997 gediscussieerd 
over de noodzakelijke bezuinigingen. 
De indruk bestaat overigens niet dat de MR/GMR directie en school
bestuur veel weerwerk geven. Gesteld wordt dat dit mede komt door
dat reeds besluitvorming in het college van directeuren en het bestuur 
heeft plaatsgevonden."Om meer zeggenschap te hebben zouden de 
MR'en meer bij de relatie RC-bestuur betrokken moeten worden", 
wordt door de GMR-voorzitter gesteld. 

Van de doelen van het beleid zoals bepaald komen de indicatoren kwaliteitsverhoging en 
financiële beheersbaarheid bij de Columbus scholengemeenschap enigszins naar voren. 
Kwaliteitsverhoging komt zijdelings aan de orde bij het mobiliteitsbeleid dat wordt ontwik
keld. De toename van financiële risico's worden in verband gebracht met een omslag op het 
vlak van personeelsbeleid: 
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"Door actief mobiliteit te bevorderen is het loopbaanperspectief voor de medewerkers veel plezieriger. In dit 
werkgelegenheidsbeleidsplan zijn instrumenten opgenomen die ervoor zorgdragen dat werkgelegenheid 
zoveel als mogelijk behouden blijft, dat arbeid flexibel gemaakt is en dat mobiliteit bevorderd wordt. 
Individuele medewerkers krijgen nieuwe kansen. De inzetbaarheid van de medewerkers binnen de stichting 
wordt vergroot. Dat is goed voor de medewerkers, maar ook voor het onderwijs dat gegeven wordt aan de 
scholen van de stichting." 
"Die omslag word je je steeds meer bewust. Daar houd je steeds meer rekening mee. Je gaat ook in de 
planning zien dat de bomen niet tot in de hemel reiken. Sterker nog: de invoering van de lumpsum heeft voor 
ons ook nadelig uitgepakt. We komen gewoon geld tekort. Je ziet gewoon dat bepaalde dingen niet meer 
kunnen. Dus moetje mensen duidelijk maken dat sommige mensen eruit moeten. Daar zitje als schoollei
ding ook wel mee in je maag. Ze vragen ons dan of we wel alles hebben gedaan om ze binnen te houden, of 
de nieuwe vloer in de gymzaal niet een jaartje later vernieuwd kan worden enzovoorts. Maar ja, een persoon 
in dienst houden kost dit jaar een ton en volgend jaar ook nog. Dat denken, daar zijn wij inmiddels wel zo 
langzamerhand aan gewend. Maar het gemiddelde personeelslid nog niet echt." 

Van de tweede afhankelijke variabele, de beleidsmiddelen, is relatief veel terug te vinden op 
de Columbus scholengemeenschap. 

Voor wat betreft de indicator autonomievergroting kan gewezen worden op het feit dat op 
deze school een afname van beleidsruimte wordt ervaren. De ruimte wordt beperkt doordat de 
bestuursaanstelling het bovenschools beleid heeft doen toenemen. Bovendien loopt de leer
lingenpopulatie bij alle scholen iets terug. Ook regelgeving omtrent de herbezetting van 
arbeidsduurverkorting en de BAPO-regeling beperkt de ruimte. De belangrijkste factor is 
echter het toenemende bovenschoolse beleid, waardoor de ruimte van de scholen die onder het 
bestuur vallen zeker op het terrein van personeelsbeleid afneemt. 

Op het bestuursbureau wordt wel een toename van beleidsruimte ervaren. De CAO laat nog 
veel ruimte over om zelf in te vullen. Daarop gaat men dan ook het beleid ontwikkelen. 
Hoewel men ook hier ziet dat er heel wat regeltjes zijn die beleidsontwikkeling zouden 
kunnen belemmeren. 

"Sinds de zomer is de stroom van beleidsstukken vanuit het bestuursbureau naar de school wel toegenomen. 
Het heeft wel het voordeel datje zelf niet het wiel uit hoeft te vinden. Zo'n stichting wil natuurlijk dat het 
principe geldt: gelijke monniken, gelijke kappen. Zeker nu de bestuursaanstelling geldt." 
"Maar eigenlijk is de beleidsruimte die je als school had, flink afgenomen. Vroeger beslootje als school veel 
meer zelf. Je eigen beleidsruimte is beperkt. Dat wil niet zeggen dat het hierdoor minder goed zou worden. 
Nee. Uiteindelijk zijn dit dingen waarover een aantal mensen goed heeft nagedacht. Zolang het niet zo is dat 
de schoolspecifieke dingen beperkt worden, is het geen nadeel. De sfeer in de school bepaal je toch nog 
grotendeels zelf." 
"We ontwikkelen natuurlijk wel een eigen beleid. Gegeven de CAO gaan we nu beleid ontwikkelen." 
"We hebben geen personeelsbeleidsplan. Wel hebben we beschreven wat we de komende tijd gaan doen. Het 
komen tot zo'n personeelsbeleidsplan past wel binnen de meerjarenbeleidsplanning, binnen het actieplan. 
Daar gaan we wel naar toewerken. Daar moeten we ook mensen voor aantrekken: vroeger stelden we mensen 
aan die de regels goed kenden, nu moeten we mensen hebben die goed zijn in beleidsontwikkeling en -
implementatie." 
"We zijn nu redelijk ver met het uitwerken van de CAO-onderwerpen. Samenvoeging van al deze losse 
eindjes tot een integraler personeelsbeleidsplan staat voor volgend jaar op het programma. We moeten eerst 
de techniek afgewerkt hebben. Als dat geregeld is moetje naar de integraliteit van het geheel gaan kijken." 

Ook het middel 'beter functioneren van de scholen' komt aan de orde, zij het indirect. Men 
realiseert zich dat men meer dan voorheen rekening moet houden met de omgeving van de 
school: 

"De gerichtheid op veranderingen in de omgeving, om dat te veranderen, daar zijn de scholen wel toe 
gedwongen door die veranderingen én door het overheidsbeleid. Je let nu meer op mogelijke onverwachte 
terugloop van leerlingenaantallen. Dat was vroeger niet zo belangrijk, want als er opeens minder leerlingen 
waren dan ontsloeg je gewoon iemand. Daar moeten ze nu veel meer op letten. Het marktgericht denken, in 
termen van marktaandelen, is toegenomen." 
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Over het besturen op afstand wordt geconstateerd: 

"Het ministerie bemoeit zich steeds minder met de school. Je kunt er geen vragen meer stellen. De huisves
ting is er al weg, arbeidsrechtelijk is er ook steeds minder te halen. Je hoort ook dat ze ten opzichte van 
besturenorganisaties afstandelijker worden." 

Op bestuursniveau is een redelijk strakke planning van het te ontwikkelen personeelsbeleid 

opgesteld. In het schooljaar 1996-1997 wordt datgene wat men zich daarbij heeft voorgeno

men, ook gerealiseerd. 

Met name op basis van de redelijke overeenkomst tussen de middelen van het beleid zoals 

bepaald en van het beleid zoals dit doorwerkt en de hoge graad van planning kan de congruen

tie in het geval van de Columbus scholengemeenschap redelijk worden genoemd. 

Tabel 8.14: Samenvatting afhankelijke variabelen, Columbus scholengemeenschap 

Variabele Indicator Samenvatting resultaat Aanduiding 

Personeelsbeleid Onderdelen personeels
beleid 

Strategisch versus 
tactisch-operationeel 

Zie tabel 8.13 

invoering van 
strategische ele
menten 

Doelen Kwaliteitsverhoging 

Financiële 
beheersbaarheid 

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

Zijdelings aan de orde bij mobili
teitsbeleid 

Toename financiële risico's leidt tot 
sterk verhoogd kostenbewustzijn 

Niet aangetroffen 

matig 

redelijk 

Middelen Verbeterd functioneren 

Autonomievergroting 

Besturen op afstand 

Eigen personeelsbeleid 

Zijdelings aan de orde i.v.m. besef 
van omgevingsfactoren 

Op de school is de beleidsruimte 
gereduceerd; op bestuursniveau is 
de ruimte toegenomen 

Er wordt een afname van overheids
bemoeienis waargenomen. 

Ontwikkeling van eigen beleid is in 
gang gezet 

matig 

redelijk 

redelijk 

redelijk 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Planning van ontwikkeling neemt 
circa twee jaar in beslag; uitvoering 
is gestart 

hoog 

Congruentie Overeenkomst doorwer
king en beleid zoals be
paald 

- redelijk tot hoog 

In tabel 8.14 zijn de afhankelijke variabelen voor de Columbus scholengemeenschap samen

gevat. 

8.4.4 Samenvatting 

Ook in het geval van de Columbus scholengemeenschap treedt de gebrekkige bruikbaarheid 

van de beleidstheorie aan het licht. Factoren als de gebondenheid aan het bestuursniveau, een 
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teruglopend leerlingenaantal en de vaardigheden van de schoolleider in kwestie blijken niet in 
de theorie te zijn meegenomen. De legitimiteit van het beleid is redelijk hoog. Voor wat 
betreft het netwerk is niet alleen de hoge mate van horizontale maar zeker ook die van de 
verticale binding bijzonder te noemen. Meer dan in de andere gevallen worden in dit geval 
contacten onderhouden met het landelijke en sectorale netwerk. Voor wat betreft de uitvoering 
valt in de uitvoering op instellingsniveau op, de hoge capaciteit en de hoge mate van conver
gentie van doeleinden van betrokkenen. 
Het personeelsbeleid is breed qua ontwikkelde elementen; er is een omslag gaande in de 
richting van meer strategisch beleid. De doelstelling van een betere beheersbaarheid van 
overheidsfinanciën leidt in de school tot een verhoogd kostenbewustzijn, wat volgens de 
betrokkenen doorwerkt in het personeelsbeleid. Kwaliteitsverhoging en afname van de centra
le beleidslast komen echter nauwelijks, respectievelijk niet meer voor. De beleidsmiddelen 
zijn redelijk traceerbaar bij de Columbus scholengemeenschap. Uitzondering hierop vormt de 
verbetering van het functioneren van de schoolorganisatie; deze indicator treedt slechts matig 
op. De planning is goed: direct na aanvang van de decentralisatie wordt de ontwikkeling van 
eigen beleid in de steigers gezet. Men houdt zich ook aan deze planning en uitvoering. De 
doorwerking van het beleid bij de Columbus scholengemeenschap is van een alleszins redelijk 
niveau. In vergelijking met de andere vijf scholen is de mate van congruentie zelfs hoog te 
noemen. 

8.5 Het Vasco da Gama gymnasium 

8.5.1 Beschrijving van het Vasco da Gama gymnasium 
Het Vasco da Gama gymnasium is een school voor vwo met 499 leerlingen. Het ressorteert 
tezamen met één andere school onder hetzelfde schoolbestuur. Het schoolbestuur gaat te werk 
volgens de lijnen van een beleidsbepalend bestuur, waarbij het wordt ondersteund door een 
bestuursbureau. Het bureau ondersteunt de directie van de school, bereidt bestuursbesluiten 
voor en draagt zorg voor de uitvoering ervan. 
De schoolorganisatie zelf omvat twee hiërarchische lagen: 
1) de rector en de adjunct-directeur, die verantwoordelijk zijn voor het totaal van de dagelijk

se gang van zaken; de rector zorgt voor het beleid, de financiën en de contacten met het 
bestuursniveau; de adjunct-directeur richt zich op onderwijskundige zaken; en 

2) het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. 
Een middenmanagement is formeel noch feitelijk aanwezig. Wel zijn er coördinatoren, 
mentoren en studiebegeleiders, maar deze worden niet expliciet als leidinggevenden in de 
organisatie beschouwd. Het betreft onderwijsgevend personeel met een aantal extra taken. Er 
zijn geen vloeiende, hiërarchische overgangslijnen tussen de directie en het onderwijzend 
personeel. 
De andere school voor voortgezet onderwijs die onder het bestuur valt, loopt sterk terug in 
leerlingenaantal. Het gymnasium groeit licht. Bij vacatures op het gymnasium moeten boven
tallige docenten van de andere school worden overgenomen. Dat is voor het gymnasium een 
bittere pil. 
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8.5.2 Onafhankelijke variabelen op het Vasco da Gama gymnasium 

Beleidstheorie 
Net als bij de twee voorgaande gevallen worden bij het Vasco da Gama gymnasium diverse 
factoren genoemd die van belang zijn bij de doorwerking, maar die in de beleidstheorie niet of 
nauwelijks voorkomen. Zoals de rol van het management bij de doorwerking van het beleid: 

"De rol van het management bij het al dan niet toepassen van de CAO in de school is essentieel. Het is de 
belangrijkste spil waar het om draait." 
"Ik denk dat het management echt de belangrijkste factor is. Zonder het management red je het niet. Dat is 
ook wel tijdens de voorbereiding van de invoering van de CAO tegen ons gezegd, onder meer door de VNG. 
Je kunt niet zeggen dat de schoolleiders wat dat betreft onvoorbereid zijn geweest." 

Andere factoren die worden genoemd betreffen de beperkte financiële ruimte, de gebonden
heid van de school aan het bestuursniveau en de mate waarin het team de beleidsontwikkeling 
ondersteunt: 

"Je kunt als school alleen beleid voeren als je de financiële middelen hebt. En scholen hebben geen middelen 
om beleid te voeren. Je kunt niet zeggen: we gaan nu een leuke functie inrichten en daar iemand op aanstel
len, maar daar heb je de middelen niet voor. Bovendien zitten we via het bestuur vast aan een teruglopende 
school, terwijl we zelf groeien. We moeten nu leerkrachten van die school overnemen. Daar zitten prima 
mensen bij, maar ook personen die we zelf nooit gekozen zouden hebben. Die neem je dan nu gewoon over." 
"Het is bij ons niet merkbaar dat de komst van zo'n CAO de beleidsruimte zou vergroten: je hebt de midde
len niet, je zit aan het bestuur vast, het team moet de beslissingen wel dragen." 

De bruikbaarheid van de theorie is, in het verlengde van de beperkte omvattendheid van 
verklaringsfactoren en de volledigheid van het beeld van actoren en beleidscontext, laag te 
noemen. 
De legitimiteit van het beleid heeft bij het gymnasium ook enigszins te lijden. Uit de beleids
nota's die het bestuursbureau opstelt, valt af te leiden dat de hoofdlijnen van de theorie 
worden herkend: 

"Duidelijk is geworden dat de ontwikkelingen op landelijk niveau een vorm van strategische beleidsontwik
keling nodig maken. (...) Daarnaast brengen de vergaande deregulering en de autonomievergroting meer 
beleidsvrijheid met zich mee, maar ook meer risico's. Daarom is het nodig dat er lijnen uitgezet worden voor 
toekomstig handelen. Dit wordt ook wel aangeduid als strategisch beleid." 

Maar een expliciete steun voor het beleid is bij de geïnterviewden niet of nauwelijks aanwe
zig: 

"Maar goed, dat is ook precies wat we met z'n allen gewild hebben. Dus het is zeker geen negatieve 
ontwikkeling." 
"Het is qua omvang zeker wel een verbetering ten opzichte van het RPBO. Daarin kon je alleen iets vinden 
als je er echt in thuis was. Nu kun je als er meningsverschillen zijn, thuis in alle rust even nakijken hoe het nu 
in elkaar zit. Die bundels van het RPBO mocht je nooit meenemen naar huis. En het aanvullen van die 
dingen was ook een ellende. Het liep altijd achter. Wat dat betreft is de CAO handiger." 

Qua omvang is het CAO-boekje een verbetering en het is zeker geen negatieve ontwikkeling. 
Maar erg juichend is men niet over de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden. 

Uitvoering landelijk en sectoraal niveau 
Ook in het onderhavige geval zijn geen feiten geconstateerd met betrekking tot de doorwer
king van het beleid welke zijn terug te voeren op de uitvoering van het beleid op landelijk 
niveau. 
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Op instellingsniveau wordt door directie en staf enige kritiek geleverd op hetzelfde tegenstrij
dig juridisch handelen van de vakbonden dat ook door geïnterviewden bij het Mercatorcollege 
wordt gesignaleerd: 

"De CAO is onder meer gebruikt bij de RDDF-aanzegging, die toch wel heel beroerd is uitgepakt. (...) Het 
vervelende is, dat ze naar de vakbond gaan. Daar wordt niet gezegd: 'Ja, dat is correct, die afvloeiingssyste-
matiek zit nu eenmaal in de rechtspositie.' Nee, er wordt een advocaat ingehuurd, want ze doen dit niet zelf. 
Dat is dan dé advocaat voor onderwijszaken in Nederland en daar staan we dan. Ik vraag me af of die 
mensen daar dan mee zijn gediend, want wij kunnen in de tussentijd ook geen ander werk voor ze vinden. 
We bieden het wel aan, maar daar wordt dan erg sarcastisch op gereageerd. Ons wordt het werken op die 
wijze erg moeilijk gemaakt." 

Door het personeel wordt gewezen op het gebrek aan mobiliserend vermogen bij de vakbon
den, wat overigens een afgeleide is van het gebrek aan daadkracht bij de leden zelf: 

"De vakbond is niet echt agressiever geworden de laatste tijd. Maar ja, dat is natuurlijk ook een afgeleide van 
wat de leden zijn. Als de vakbond echter al aangeeft dat ze zullen opereren binnen de marges die het kabinet 
aangeeft, dan wordt het wel erg moeilijk om de zaak plat te gooien. De leden zijn dan erg moeilijk te 
mobiliseren. (...) Wij zijn vaak te braaf: we staken op woensdagmiddag of op zaterdagochtend en dan laten 
we ons in Den Haag bij de demonstratie ook nog door de politie langs de voorgeschreven routes sturen." 

Gewezen wordt tevens op de doelstelling van de vakbonden om op sectoraal niveau de 
verkregen beleidsruimte 'dicht te timmeren': 

"De zaken zijn nu wat meer naar de plaats gebracht naar het niveau waar het allemaal gebeurt, decentraal. 
Aan de andere kant heb ik de indruk dat de vakbonden wel hun best hebben gedaan om alles dicht te 
timmeren. Dat is jammer, want daarmee verdwijnt alle speelruimte en dat is niet in het belang van welke 
partij dan ook. Ook niet in het belang van docenten." 

Netwerk op instellingsniveau 

Het lokale netwerk bestaat in het geval van het Vasco da Gama gymnasium uit de twee 
scholen die onder het bestuur vallen, het bestuursbureau, de medezeggenschapsraden en de 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, alsook de gemeenteraad en wethouders. In 
tegenstelling tot de twee voorgaande gevallen is de horizontale bindingsintensiteit in dit 
lokale netwerk tamelijk laag. 

Het ontbreken van een gemeenschappelijke, overkoepelende doelstelling is daar mede debet 
aan. Het personeel van het gymnasium stelt zichzelf ten doel, onafhankelijk te blijven van het 
bestuur en de andere, teruglopende school: 

"We willen graag onafhankelijk blijven van de andere school, maar dat gaat niet in verband met de bestuurs
aanstelling. Onze school draait goed en heeft een duidelijke eigen identiteit en eigen sfeer. Dat willen we 
graag zo houden. Het wrange is nog niet zozeer, dat er van die school mensen hier worden geplaatst. Wel 
wrang is, dat daardoor onze eigen mensen worden ontslagen. Terwijl de school goed draait. Dat is heel 
zuur." 

Op bestuursniveau streeft men juist naar meer samenwerking tussen de scholen: 

"Wat we wel willen is dat er een intense samenwerking ontstaat. Dat komt wel steeds meer op gang en het 
gaat nu zelfs wel goed. We hebben nu voor elkaar dat de rector van het gymnasium blij is met een goede 
aanmelding op de andere school, dat het verband gezien wordt. Dat is een hele stap, dat ze niet eikaars 
concurrenten zijn. (...) Als die mensen maar goed samenwerken en elkaar het leven niet zuur maken, dan 
gaat het goed." 

Het afhankelijkheidsbewustzijn is vanuit de school uit gezien dan ook overwegend in negatie
ve zin aanwezig: 
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"Qua personeelsbeleid kun je hier dus eigenlijk geen kant op. Dat komt omdat we via de bestuursaanstelling 
gekoppeld zijn aan een sterk teruglopende school. Je kunt geen aannamebeleid voeren, want je krijgt gewoon 
het personeel toegewezen dat daar overtollig is." 
"De verandering is wel, dat als er nieuwe mensen aangenomen kunnen worden, in de sollicitatiecommissie 
een vertegenwoordiger aanwezig is van de andere school. Door de bestuursaanstelling raakt het wat meer 
verweven." 

Tegen deze achtergrond is het niet vreemd dat het personeel van het gymnasium op zoek is 
naar externe coalitiepartners. Het denkt die te vinden in de koepel van zelfstandige gymnasia. 
Maar voordat men daar naar toe kan, moet het bestuur wel meewerken aan een afsplitsing. En 
die kans is klein: 

"Je zou kunnen overwegen een aparte bestuurscommissie voor deze school in het leven te roepen, maar de 
wethouder houdt dat tegen. Bovendien blijft het probleem van de bestuursaanstelling dan nog bestaan. Dat 
los je met zo'n extra tussenlaag niet op. We zouden bijvoorbeeld wel aansluiting kunnen zoeken bij die 
koepel van zelfstandige gymnasia, maar dan moet je dan wel de toestemming van de gemeente voor 
hebben." 
"Het idee om aansluiting te zoeken bij de koepel van zelfstandige gymnasia bestaat nog steeds. Dat komt wel 
dichterbij, omdat de andere school nog steeds krimpt. Maar ja, het gemeentebestuur moetje wel willen 
loslaten. En met die nieuwe wethouder schieten we waarschijnlijk niet veel op, omdat die toch weer uit 
dezelfde partij komt." 

Met het landelijke netwerk bestaat nauwelijks enige verticale binding. De binding met het 
sectorale netwerk heeft ten gevolge van fusieperikelen ook enige tijd stilgelegen. Er is zelfs 
een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad opgericht om geen DGO met de vakbonden 
te hoeven onderhouden: 

"We proberen de vakbonden buiten te houden door zoveel mogelijk met de medezeggenschapsraad en 
gemeenschappelijke medezeggenschapsraad te regelen." 
"Er zijn ook onderwerpen waarover je DGO moet voeren, maar daar hebben we hier niet zulke positieve 
ervaringen mee. Ze komen hier dan op oorlogssterkte binnen en stellen direct al eisen die mijlenver over de 
CAO heen gaan. Vandaar dat iedereen nu een beetje huiverig is om een stap te zetten waarmee je naar het 
DGO zou moeten. We proberen daar een beetje omheen te gaan." 

Maar inmiddels zijn er weer wat meer contacten, mede omdat het personeel de vakbonden bij 
hun pogingen tot ombuidiging van de afvloeiingssystematiek betrekt: 

"Eén van de staffunctionarissen is nu aan de beurt als er weer afgevloeid moet worden. Hij kent een onder
handelaar van de A Ob en heeft toen een gesprek geregeld tussen hen beide en mij over een sociaal statuut. 
Maar vervolgens heeft die onderhandelaar een aantal dingen tegen hem gezegd waar de staffunctionaris 
helemaal ongelukkig van werd, omdat de onderhandelaar vond dat een aantal zaken op de school eerst beter 
geregeld moesten worden." 

Uitvoering instellingsniveau: beleid 
Op instellingsniveau ervaart men met betrekking tot de doorwerking van het beleid met name 
hinder van een gebrek aan financiële en organisatorische capaciteiten. Het gymnasium en het 
betreffende schoolbestuur kampen met financiële tekorten: 

"Het is bij ons niet merkbaar dat de komst van zo'n CAO de beleidsruimte zou vergroten: je hebt de midde
len niet, je zit aan het bestuur vast, het team moet de beslissingen wel dragen." 
"Op personeelsgebied is hier de beleidsruimte in feite verdwenen, door de krimpsituatie." 
"Het probleem is eigenlijk, dat alles zo wordt overschaduwd door formatieve problemen, datje aan andere 
beleidsvormen niet toekomt." 
"De grootste drempel voor een goed personeelsbeleid is toch wel het geld. Er zijn hier wel reserves, maar stel 
dat er weer een rechtszaak komt over een RDDF-plaatsing en dat die uiteindelijk gelijk krijgt. Er zijn er nu _ 
drie in procedure, dat is drie maal een ton ten laste van de reserve. Want we hebben er geen middelen voor." 
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Ook in organisatorisch opzicht is het lastig de decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming 
door te laten werken in de schoolorganisatie. De geringe schaalgrootte speelt daarbij een rol, 
alsook de toegenomen taakzwaarte van de directie: 

"Op gemeentelijk niveau wordt het wel gestimuleerd om iets aan beleid te gaan doen, maar ik zie niet zo snel 
hoe ik zoiets als doelgroepenbeleid vorm moet geven. Ik heb één vacature voor klassieke talen en daar heb ik 
net een net afgestudeerde studente op aangesteld. Dat is dan toevallig een vrouw. Je kunt en moet beleid 
maken op zoveel terreinen, zeker als je naar de lumpsumfmanciering kijkt. (...) Daar hebben we ook onze 
handen vol aan. Bovendien komt er steeds meer naar schoolleiders toe: arbo-beleid, sociale plannen." 
"Er is in dertig jaar geen functioneringsgesprek geweest en dan zou dat nu opeens wel nodig zijn? Het leidt 
alleen maar tot meer werk. Het moet geadministreerd, gekopieerd, opgeslagen worden. Noem maar op." 

Informatie over de decentralisatie is op het gymnasium in voldoende mate voorhanden, 
hoewel het personeel aangeeft behoefte aan meer informatie te hebben: 

"De afstand tot de directie wordt toch wel anders, groter. Dat is lastig, omdat er hier personeelsleden zijn die 
er wel veel vanaf weten. Omdat we vroeger op dat kleine schooltje gewoon alles samen deden. Dat gebeurt 
nu niet meer. De stukken zijn wat dat betreft ook te complex geworden. Het probleem voor ons is ook vaak 
aan de juiste informatie te komen. Je krijgt het niet van de VNG, je moet dan naar de vakbond." 

De schoolleiding merkt nog op, dat de informatie in en rondom de CAO erg algemeen van 
aard is en niet inspireert tot direct handelen: 

"Maar het punt is ook, dat de CAO niet iets is waar schoollleiders die ik spreek, stuk voor stuk achter gaan 
staan en zeggen: daar gaan we nu iets mee doen, daar hebben we wat aan. Het wordt min of meer van 
buitenaf aangedragen, zo van: hier heb je de instrumenten en ga er maar mee aan de slag. Maar ze kunnen 
me ook een kist met schilderspullen geven en dan wil ik best bij het water gaan zitten, maar er zal maar 
weinig op het doek komen." 

De doeleinden van personeel, directie en bestuur lopen in dit geval enigszins uiteen. Het 
bestuur stuurt aan op verdergaande doorwerking van het beleid dan het personeel wenselijk 
acht. De schoolleiding bevindt zich tussen deze twee vuren. Het bestuur is zich van deze 
divergentie in doelstellingen bewust: 

"Zo'n beleidsmatige aanpak staat bij het gymnasium niet erg hoog in het vaandel. Er is enige discrepantie 
tussen datgene wat we op bestuursniveau willen en wat er daar (nog) niet gebeurt. Daar zijn we wel perma
nent mee bezig. Permanent. En steeds naar aanleiding van voorvallen, wordt er steeds weer aandacht aan 
geschonken. Maar dat is hard trekken. Want het is zeker in de ogen van de leraren een gigantische flauwekul. 
Ze hebben daar geen boodschap aan, want ze zeggen dat ze het altijd zonder hebben gedaan." 

Uitvoering instellingsniveau: organisatie 
In tabel 8.15 is een aantal externe factoren in beeld gebracht die relevant kunnen zijn voor de 
doorwerking van het beleid. De externe factoren rondom de school zijn redelijk stabiel. De 
enige uitzondering wordt gevormd door het interveniërend beleid, dat als verstorend op het 
functioneren van de schoolorganisatie wordt ervaren. 
Voor wat betreft de organisatiestructuur neigt het gymnasium naar een eenvoudige professio
nele bureaucratie. De onderlinge afstemming verloopt hoofdzakelijk langs informele weg. De 
aanwezigheid van een sterk bestuursbureau leidt er soms toe dat de organisatie trekken gaat 
vertonen van een machine-bureaucratie. 
In het najaar van 1996 vallen er nog geen formele veranderingen waar te nemen in de organi
satiestructuur. Wel zijn er op zowel bestuurs- als schoolniveau plannen om de structuur te 
wijzigen. Op bestuursniveau zou men graag zien dat er meer directiebevoegdheden boven
schools worden uitgevoerd. Men overweegt in samenhang daarmee een verandering van de 
directiestatuten en een andere positionering van het bestuursbureau. In de school wordt echter 
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gespeeld met de gedachte - vooral onder het personeel - om aansluiting te zoeken bij de 
koepel van zelfstandige gymnasia. 

Tabel 8.15: Externe factoren bij het Vasco da Gama gymnasium 
Indicator Beschrijving 

Interveniërend beleid De lumpsum pakt voor het bestuur en de school per saldo negatief uit. Het slokt 
veel tijd van de schoolleider op. Men is door de lumpsum op bestuursniveau nu 
erg huiverig om nieuwe regels en beleidsvormen af te spreken, i.v.m. de risico's. 
Daarnaast is de lumpsum dusdanig ingewikkeld dat bijna niemand van het 
personeel het kan volgen. 
De verplichte bestuursaanstelling heeft negatieve gevolgen voor de school. De 
bestuursaanstelling leidt ertoe, dat de school een deel van de eigen autonomie 
kwijt is geraakt. De beleidsruimte van de school is erdoor beperkt. 
Men is zich zowel op bestuurs- als op schoolniveau goed bewust van de toege
nomen risico's. Op bestuursniveau probeert men zich tegen die risico's in te 
dekken door middel van meer strategische beleidsvoering. Enerzijds ziet men de 
risico's als stimulans tot formalisatie van afspraken. Anderzijds is men juist door 
de risico's minder snel geneigd nieuwe beleid te ontwikkelen. 

Interveniërende actoren Directie en bestuur zijn tamelijk beducht voor het voeren van DGO met de 
vakbonden. Om dat te voorkomen probeert men zoveel mogelijk beleidsvoor
stellen via de MR en GMR te kanaliseren. Het personeel vindt niet dat vakbon
den zich meer met de schoolorganisatie bemoeien dan in het verleden. 
Op bestuursniveau ervaart men instellingen als het VF en PF als administratieve 
lastposten. De beleidsmatige achtergronden van die administratieve last worden 
echter wel, grotendeels, onderschreven. 

Marktfactoren Het leerlingenaantal bij de school daalt niet. Het daalt wel bij de andere school 
die onder hetzelfde bevoegd gezag valt. 

Concurrentie De school zelf ondervindt weinig tot geen concurrentie van andere scholen in de 
omgeving, mede omdat de school als marktleider in de regio wordt beschouwd. 
Op bestuursniveau ondervindt men wel hevige concurrentie van het voortgezet 
onderwijs van andere denominaties. Dit beïnvloedt op termijn - via de bestuurs
aanstelling - ook de school in kwestie in negatieve zin. Men probeert deze trend 
te keren door sterker het eigen karakter van het openbaar voortgezet onderwijs 
naar buiten te brengen en wel in een positieve zin. 

Geconstateerd kan worden dat met name de verplichte bestuursaanstelling en de lumpsum 
aanzetten tot (een grotere noodzaak van) vorming van bovenschools beleid. Dit is reeds 
zichtbaar in het ontstaan van gezamenlijke sollicitatiecommissies voor de twee scholen. Het 
bestuursniveau dringt aan op meer centralisatie; op het schoolniveau probeert men in het 
najaar van 1996 deze tendens nog tegen te houden. Het personeel zoekt actief naar alternatie
ven voor de dreigende afname van zelfstandigheid. Tegelijkertijd is er sprake van pogingen tot 
formalisatie op het vlak van besluit- en beleidsvorming en beleidsuitvoering. Ook deze 
formalisatie tracht men in de school in het najaar van 1996 nog enigszins op afstand te hou
den. 
In het voorjaar van 1997 liggen de accenten iets anders. Het personeel komt met de roep tot 
aansluiting bij de koepel steeds meer alleen te staan. De directie zoekt meer aansluiting bij het 
bestuursniveau. De schoolleiding staat niet in alle gevallen onwelwillend tegenover verdere 
samenwerking met de andere school die onder het bestuur valt. Tegelijkertijd start de directie 
in de school met een nieuwe vorm van stafoverleg. Het betreft een overleg tussen de directie 
en staffunctionarissen uit het onderwijzend personeel. Doel hiervan is een breder draagvlak te 
creëren voor beslissingen van de directie. Uit gesprekken met de leden van de medezeggen
schapsraad blijkt dat het stafoverleg overigens na enkele pogingen is gestrand over een 
meningsverschil aangaande de status van beslissingen die in dit overleg worden genomen. 
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De schoolleider constateert bij dit alles dat de directietaken mede ten gevolge van de decentra
lisatie enorm in zwaarte zijn toegenomen. Mede daarom is dat stafoverleg opgestart. Op 
bestuursniveau staat men positief ten opzichte van deze ontwikkelingen. Het personeel 
daarentegen ziet wel in dat de schoolleiding het moeilijk heeft met de nieuwe eisen die 
tegenwoordig aan het management van een school worden gesteld. Tegelijkertijd wordt 
betreurd dat de afstand ten opzichte van de directie toeneemt. Men ziet de directie eigenlijk 
nog steeds als ondersteunend aan het primaire proces en niet als leidinggevend. 

De cultuur kenmerkt zich in vergelijking met andere scholen door een sterke mate van taakge
richtheid en door een neiging naar geslotenheid. Onder het personeel bestaat een neiging 
zichzelf als elitair te beschouwen. Grote veranderingen treden in het cursusjaar 1996-1997 in 
deze cultuur niet op. Wel constateert het personeel een toenemend accent op de taakgericht
heid. 

Met vier indicatoren kan het functioneren van de schoolorganisatie in beeld worden gebracht: 
de mate van omgevingsgerichtheid, de binding aan de organisatie, de coördinatie en de 
doelgerichtheid. 

Tabel 8.16: Functioneren van het Vasco da Gama gymnasium 
Indicator Beschrijving 

Antwoord 

Binding 

Coördinatie 

Doelgerichtheid 

Op schoolniveau is men niet bezig met het formuleren van antwoorden op ver
anderende omgevingseisen. Vernieuwingen doen zich voor op vrij incidentele 
basis. Men probeert wel een antwoord te vinden op de veranderende eisen die 
vanuit het bestuursniveau aan de school stelt, m.n. op het vlak van besluit- en 
beleidsvorming en beleidsuitvoering. 

De binding van het personeel aan de school is sterk. Er bestaat echter nagenoeg 
geen binding tussen het personeel dat op de school werkzaam is, en het bestuurs
niveau. Die binding neigt eerder naar het negatieve. 

In de school verloopt de coördinatie op een informele wijze. Coördinatie tussen 
bestuurs- en schoolniveau verloopt via de rector en het bestuursbureau. Vanuit 
het bestuursniveau probeert men meer coördinatie aan te brengen via strategi
sche beleidsontwikkeling en -uitvoering. Om het één nu in samenhang te breng
en met het ander, tracht de schoolleiding via een formeel stafoverleg de interne 
coördinatie af te stemmen op die tussen school- en bestuursniveau. 

De doelgerichtheid op bestuursniveau is redelijk groot te noemen. Men ziet een 
noodzaak van systematische beleidsontwikkeling en -uitvoering en tracht deze 
werkwijze ook in de gehele schoolorganisatie door te voeren. Op schoolniveau 
begint een dergelijke gerichtheid op doelen en de realisatie ervan bij de school
leiding te ontstaan. 

Voor het Vasco da Gama gymnasium staan de indicatoren samengevat in tabel 8.16. Het 
functioneren van de school kan worden getypeerd als naar binnen gericht. Vooral het perso
neel lijkt niet erg open te staan voor vernieuwing en verandering. Via de coördinatie tussen 
het bestuurs- en schoolniveau krijgt men echter met andere omgevingseisen en eisen ten 
aanzien van doelgerichtheid te maken. Vooral voor de schoolleiding lijkt deze tegenstrijdig
heid problemen op te leveren. 

De onafhankelijke variabelen zijn in tabel 8.17 samengevat. 

254 



Tabel 8.17: Samenvatting onafhankelijk e variabelen Vasco da Gama gymnasium 
Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 
Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

Niet aangetroffen 

Omvattendheid verklaringsfactoren 
en volledigheid beeld actoren en 
context beperkt 

Beleidstheorie wordt herkend; steun 
voor beleid en theorie niet expliciet 
aanwezig 

laag 

matig 

Uitvoering 
landelijk niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Geen factoren aangetroffen 

-

Uitvoering 
sectoraal niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Capaciteit: kritiek op tegenstrijdig 
handelen vakbonden en gebrek aan 
mobiliserend vermogen. 
Convergentie van doeleinden: di
vergentie, omdat bonden CAO 
dichtregelen waardoor weinig ruim
te overblijft 

matig 

divergerend 

Netwerk instellingsni
veau 

Horizontale bindings
intensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

Verticale bindingsin
tensiteit 

Geen binding aan overkoepeld doel. 
Externe coalitieopties worden 
verkend. Negatief afhankelijkheids-
bewustzijn. 

Niet aangetroffen 

Niet aangetroffen 

Landelijk: nauwelijks binding. Sec
toraal: na afstandelijke periode be
gint enige binding te ontstaan 

laag 

landelijk: laag 
sectoraal: matig 

Uitvoering instellings
niveau: beleid 

Uitvoering instellings
niveau: organisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functioneren 

Gebrek aan financiële en organisa
torische capaciteit. Voldoende in
houdelijke capaciteit. 

Voldoende informatie bekend; bij 
bestuur en schoolleiding geen be
hoefte aan aanvullende info, bij per
soneel wel. Instructies worden soms 
als irrelevant aangemerkt. 

Doeleinden bestuur, schoolleiding 
en personeel divergeren, onder an
dere t.a.v. beleidsontwikkeling 

Niet aangetroffen 

Interveniërend beleid beïnvloedt 
functioneren schoolorganisatie 

Meerpitter, kleine school, 
categoriaal 

Eenvoudige bureaucratie; centrali
satie 

Taakgericht, gesloten 

Lage omgevingsgerichtheid, levert 
coördinatievraagstukken op 

matig 

redelijk 

laag 

matig 
8.5.3 Afhankelijke variabelen op het Vasco da Gama gymnasium 
In het najaar van 1996 is het streven om vanuit het bestuursniveau en in samenwerking met de 
twee scholen de ontwikkeling van personeelsbeleid te starten. Zeer gericht probeert men dit 
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vanuit het bureau door middel van studiedagen, strategische beleidsplannen en jaarplannen op 
gang te brengen. De belangrijkste reden om deze lijn in gang te zetten is gelegen in de toene
mende financiële en personele risico's. Het schoolbestuur hoopt deze op deze manier in te 
dammen. 

In het voorjaar van 1997 blijkt deze aanpak nauwelijks resultaat te hebben gehad. Het loopt 
vooral stuk op het feit dat men op het gymnasium de noodzaak tot een dergelijke beleidsont
wikkeling niet waarneemt. Inmiddels tracht men dan ook langs meer indirectie weg hetzelfde 
resultaat te bereiken: onder meer naar aanleiding van voorvallen en incidenten tracht men de 
directeur van de noodzaak van beleidsontwikkeling te doordringen. 

Tabel 8.18: Personeelsbeleid op het Vasco da Gama gymnasium 
Categorie Instrument Stand van zaken 
Personeels
behoefte 

Functievorming Enige tijd terug is een vacante conrectorfunctie niet opgevuld. De 
taken zijn verdeeld over drie OP-ers. Dit vanuit financiële motieven en 
de wens meer personen bij de directiewerkzaamheden te betrekken. 
Functiedifferentiatie is echter niet aan de orde i.v.m. kleinschaligheid 
en onomkeerbaarheid. 

Personeels
behoefte 

Personeelsplanning Het leerlingenaantal in de regio is stabiel. Op de school stijgt het aantal 
licht; dit wordt opgevangen met overtollig personeel van de andere 
school. 

Personeels
voorziening 

Werving en selectie Eerder is aan de orde wie er uit gaat en op welke school dat gebeurt, 
dan dat wordt gesproken over sollicitatieprocedures en dergelijke. Zo 
er sprake is van een vacature, dan wordt deze opgevuld vanuit een 
bovenschoolse sollicitatiecommissie, met boventalligen van andere 
scholen. Als dat niet lukt, dan probeert men op bestuursniveau te wer
ven onder (eigen) wachtgelders. Onder het personeel leven ideeën om 
de afvloeiingsregeling te wijzigen. 

Personeels
voorziening 

Introductie Er zijn enkele vuistregels/afspraken over de opvang en begeleiding 
van nieuwe docenten. Dat gebeurt hoofdzakelijk in de secties. Er zijn 
geen taakverhchtende maatregelen voor nieuwe docenten. 

Personeels
beheer 

Arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsomstandig
heden 

Taakbeleid vormt een onderwerp van beleidsvorming in het meer
jaren- en jarenbeleidsplan van het schoolbestuur, hoewel men op het 
bestuursbureau er niet onverdeeld positief tegenover staat. Op de ande
re school staat het taakbeleid in het teken van bezuinigingen. Op het 
gymnasium heeft vooral het personeel er geen enkele behoefte aan. 

Personeels
beheer 

Functiewaardering Men volgt de normfuncties. 

Personeels
beheer 

Personeelsbeoordeling Functioneringsgesprekken, promotiecriteria en beloningsdifferentiatie 
vormen onderwerpen van voorgenomen beleidsvorming in het jaarbe
leidsplan van het schoolbestuur. Op de school worden functionerings
gesprekken gevoerd. Er zijn tevens aanzetten om te komen tot beleid 
ten aanzien van beloningsdifferentiatie. Beoordelingsgesprekken zijn 
er niet. 

Personeels
beheer 

Opleiding Op bestuursniveau heeft men de intentie via een scholingsbeleid de 
veranderingen in personeelsbehoefte v.w.b. kwaliteiten enigszins in de 
gewenste richting te sturen. Scholing vormt een item van beleidsvor
ming in het meerjaren- en jaarbeleidsplan van het bestuur. In de school 
wordt elk jaar een nascholingsplan opgesteld. 

Personeels
beheer 

Loopbaanontwikke
ling 

Deze beleidsvorm ontbreekt. 

Overleg en 
medezeg
genschap 

De MR leidt een tamelijk marginaal bestaan. Dat komt grotendeels 
doordat er nauwelijks beleidsplannen worden gemaakt. Er is een GMR 
ingesteld. Door zaken te doen met de GMR hoeft men geen DGO te 
voeren. De MR-leden signaleren een afname in de belangstelling voor 
het MR-werk, omdat er steeds complexere regels komen. De MR is 
naar eigen zeggen niet altijd even goed ingelicht. De afstand tot de 
schoolleiding en het bestuur neemt toe. 
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Deze aanpak heeft meer succes. Beleidsontwikkeling wordt op schoolniveau in het voorjaar 
door de directie in niet alle gevallen van de hand gewezen. De ontwikkeling van beleid wordt 
echter (nog steeds) belemmerd door een gebrek aan financiële middelen, de bestuursaanstel
ling en formatieve teruggang en oude gedragspatronen. Op bestuursniveau vindt men de 
beleidsontwikkeling meer dan ooit nodig, in verband met de financiële en juridische risico's. 
In tabel 8.18 zijn de instrumenten van personeelsbeleid beschreven zoals aangetroffen bij het 
Vasco da Gama gymnasium. Ook hier ligt het accent overwegend op de tactisch-operationele 
invulling van het beleid. Meer dan bij het Mercatorcollege het geval is, zijn bij deze school 
echter hier en daar al strategische elementen op de achtergrond aanwezig. Zo sterk als bij de 
Columbus scholengemeenschap zijn deze elementen echter (nog?) niet. 

Van de doelen van het beleid zoals bepaald, keert in het geval van het Vasco da Gama gymna
sium alleen het streven naar kwaliteitsverhoging terug. En dan alleen nog zijdelings, als factor 
die in de beleidsnota aan de orde is bij de ontwikkeling van strategisch beleid: 

''Het personeelsbeleid staat in dienst van de onderwijskundige doelen. Het personeel is het belangrijkste 
kapitaal binnen het openbaar onderwijs." 

De indicatoren van de tweede afhankelijke variabele, de middelen, doen zich alle vier in meer 
of mindere mate gelden. 
Over de mate van autonomievergroting lopen de meningen in dit geval uiteen. De directie 
merkt in het najaar van 1996 op dit vlak nog nauwelijks verandering. Want de schoolleiding 
heeft naar eigen zeggen altijd al in een redelijke mate van autonomie kunnen handelen. Het 
benutten van de aanwezige ruimte wordt belemmerd door financiële beperkingen en door de 
bestuursaanstelling. Ruim een halfjaar later merkt de schoolleiding op dat de beleidsruimte 
eigenlijk is afgenomen. Voorheen kon er namelijk altijd wel iets in onderling overleg met het 
personeel worden geregeld. Die tijd is nu voorbij. Bovendien wordt de ruimte beperkt doordat 
het leerlingenaantal op de andere school van het bestuur terugloopt. 
Op bestuursniveau wordt in het najaar van 1996 geen toename van beleidsruimte ervaren. 
Ruim een halfjaar later is dat wel het geval. Opgemerkt wordt echter, dat vooral oude ge
dragspatronen bij de directies en het personeel van beide scholen de benutting van de nieuwe 
ruimte in de weg staan. Tevens wordt die benutting belemmerd door een gebrek aan financiële 
middelen. Volgens het personeel is er geen verandering opgetreden in de omvang van de 
beleidsruimte. 

Het verbeterd functioneren van de schoolorganisatie komt enkel terloops aan de orde en wel in 
de nota's over strategisch beleid en personeelsbeleid: 

"Belangrijker is het om een gedegen analyse te maken van de positie ten opzichte van andere scholen, een 
goede interne (sterkte/zwakte-) analyse en omgevingsanalyse van de school te maken. Op basis daarvan kan 
gewerkt worden aan het formuleren van de interne (bedrijfs-)cultuur (een wij-gevoel, alle neuzen in de goede 
richting krijgen)." 

Wel wordt redelijk eenduidig een afname van overheidsbemoeienis waargenomen: 

"De bemoeienis van het ministerie is zeker afgenomen. Het enige waar het het ministerie nu nog om gaat is 
het aantal leerlingen. De rest, daar bemoeien ze zich nauwelijks meer mee. Dat is wel positief, hoewel: 
vroeger hoefde je geen formatieplan te schrijven en dat was toch wel makkelijker. Nu krijg je het geld en 
moetje zelf aangeven watje er mee doet. Maar goed, dat is ook precies wat we met z'n allen gewild hebben. 
Dus het is zeker geen negatieve ontwikkeling." 
"De invloed van het ministerie is anders geworden. Je krijgt wat minder papierstromen over je heen." 
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Hierboven is reeds aan de orde geweest dat sprake is van een bewust streven naar het ontwik
kelen van personeelsbeleid, conform het beleid zoals bepaald. In ieder geval op het niveau van 
het schoolbestuur. Op het niveau van de school zelf is men in het begin niet positief over dit 
streven. In de loop van het schooljaar 1996-1997 is echter wel een lichte omslag waar te 
nemen, ten gunste van beleidsontwikkeling. 

Voor wat betreft de planning kan gewezen worden op het feit dat van de op papier voorgeno
men ontwikkeling aan het eind van het schooljaar 1996-1997 nog nauwelijks iets is gereali
seerd. 

Ten slotte de mate van overeenkomst tussen het beleid zoals dit doorwerkt en het beleid zoals 
bepaald. Deze congruentie wordt vastgesteld op basis van de voorgaande afhankelijke varia
belen. Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat de mate van congruentie in dit geval matig 
van aard is. 

In tabel 8.19 zijn de afhankelijke variabelen samengevat. 

Tabel 8.19: Samenvatting afhankelijke variabelenVasco da Gama gymnasium 
Variabele Indicator Resultaat Aanduiding 

Personeelsbeleid Onderdelen personeels
beleid 

Zie tabel 8.18 -

Strategisch versus 
tactisch-operationeel 

» streven naar 
strategisch be
leid 

Doelen Kwaliteitsverhoging Zijdelings aan de orde bij beleids
ontwikkeling 

matig 

Financiële 
beheersbaarheid 

Niet aangetroffen -

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

Niet aangetroffen -

Middelen Verbeterd functioneren Zijdelings aan de orde als doelstel
ling beleidsontwikkeling 

matig 

Autonomievergroting Geen toename beleisdsruimte waar
genomen 

laag 

Besturen op afstand Afname overheidsbemoeienis wordt 
waargenomen 

redelijk 

Eigen personeelsbeleid Ontwikkeling (nog) niet in gang 
gezet 

matig 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Ontwikkeling personeelsbeleid wel 
op papier gezet maar (nog) niet 
gerealiseerd 

matig 

Congruentie Overeenkomst doorwer
king en beleid zoals be
paald 

- matig 
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8.5.4 Samenvatting 
Dit gymnasium is een kleine categoriale school die onder een meerpitsbestuur valt. Ook bij 
deze school blijkt op het vlak van de beleidstheorie dat de bruikbaarheid ervan te wensen 
overlaat. Ditmaal worden als ontbrekende factoren genoemd: de rol van het management, de 
beperkte financiële ruimte, de gebondenheid aan het bestuursniveau en de geringe steun van 
het team voor de beleidsontwikkeling. De legitimiteit van het beleid is bij het gymnasium 
matig. Binnen de variabelengroep netwerk is de lage mate van horizontale bindingsintensiteit 
opvallend. Het personeel wil eigenlijk geen deel uitmaken van dit schoolbestuur en zoekt 
andere partners. Het bestuur houdt dit echter tegen. Met het landelijk netwerk bestaan nauwe
lijks verticale bindingsrelaties. Met het sectoraal netwerk beginnen recentelijk weer enige 
banden te ontstaan, nadat zowel schoolbestuur als personeel enige tijd bewust afstand tot dit 
netwerk hebben bewaard. Met betrekking tot de uitvoering wordt voor wat betreft de doorwer
king van het beleid opgemerkt, dat de doelstellingen van de vakbonden met hun 'dichtregel
gedrag' niet geheel parallel lopen aan de wens van de scholen om meer beleidsruimte te 
krijgen. Er is onder meer enige kritiek op het tegenstrijdig juridisch handelen van de vakbon
den. Binnen de schoolorganisatie is er onvoldoende financiële en organisatorische capaciteit 
om de doorwerking van het beleid handen en voeten te kunnen geven. Het uiteenlopen van de 
doelstellingen van het schoolbestuur enerzijds en het personeel anderzijds werken hierbij niet 
bevorderend. 

Het personeelsbeleid kenmerkt zich ook hier door een sterke nadruk op tactisch-operationele 
elementen. Vanuit het bestuursniveau wordt getracht een ontwikkeling in de richting van 
strategisch beleid in gang te zetten. Het doel kwaliteitsbevordering wordt bij het Vasco da 
Gama gymnasium nog zijdelings gesignaleerd; in de nota's over beleidsontwikkeling komt dit 
doel nog terug. De andere doelstellingen worden niet meer waargenomen. Van de middelen 
zoals deze officieel zijn bepaald, wordt het beginsel van besturen op afstand nog in redelijke 
mate waargenomen. Dat is niet respectievelijk nauwelijks het geval met autonomievergroting 
en de ontwikkeling van eigen personeelsbeleid. Voor wat betreft de planning is er een tijdpad 
op papier gezet voor beleidsontwikkeling. Het is echter twijfelachtig of dit tijdpad wordt 
gehaald. De congruentie is in het geval van dit gymnasium matig te noemen. 

8.6 De Lemaire scholengemeenschap 

5.6.1 Beknopte beschrijving van de Lemaire scholengemeenschap 
De Lemaire scholengemeenschap is een brede scholengemeenschap met ruim 3700 leerlingen. 
Het schoolbestuur heeft alleen deze school onder het beheer. De scholengemeenschap is in 
augustus 1995 ontstaan door een fusie van zeven scholen tot één school met één brm-nummer. 
Bij deze fusie zijn de zeven betrokken scholen gereorganiseerd tot vijf deelscholen. Op de 
Lemaire scholengemeenschap wordt ivbo tot en met vwo verzorgd. 
Het schoolbestuur treedt vooralsnog op als beleidsbepalend bestuur. Men bestudeert of en hoe 
het schoolbestuur meer op afstand als toezichthoudend bestuur kan functioneren. 
Bij de fusie is een centrale directie opgericht, bestaande uit twee leden. De centrale directie 
richt zich op de deelschool-overstijgende zaken. De centrale directie wordt hierbij onder
steund door een stafbureau, bestaande uit onder meer twee stafmedewerkers die zijn gespecia
liseerd op het vlak van personeelszaken. Elke deelschool heeft voorts z'n eigen schoolleiding, 

259 



middenmanagement en ondersteunend personeel. Het onderwijzend personeel wordt per 
deelschool primair door de eigen schoolleiding aangestuurd. Het middenmanagement richt 
zich op de onderwijsinhoudelijke coördinatie, in afdelings- of kerndeelschoolverband. 

8.6.2 Onafliankelijke variabelen op de Lemaire scholengemeenschap 
De verzamelde gegevens laten zich in termen van de onafhankelijke variabelen als volgt 
beschrijven. 

Beleidstheorie 
De Lemaire scholengemeenschap kampt met één groot probleem: er is een enorm gebrek aan 
geld. Volgens de geïnterviewden is de financiële situatie van grote invloed op de doorwerking 
van het beleid in deze school: 

"De mogelijkheden zijn er, maar de praktijk is anders. Want je kunt wel op papier een beleidsruimte hebben, 
maar wanneer je middelen teruglopen - hetzij door leerlingenterugloop hetzij doordat de lumpsum gewoon 
minder geld uitkeert - dan heb je op dat moment weinig aan die beleidsruimte. Je zit dan immers met zoveel 
klassen, groepen, leerlingen en daar moet gewoon onderwijs aan gegeven worden." 
"Vanuit de noodsituatie kom je dus soms tot beleidspunten. De financiële noodzaak zet dus eerder aan tot 
beleid dan die CAO." 
"Het is een beetje fictief wat in de CAO staat, gezien de middelen waar je over beschikt. Want elk beleid kost 
geld. De bottle-neck bij het ontwikkelen van beleid is dus eigenlijk datje geen geld hebt. " 

In dit opzicht zijn wederom de omvattendheid van de verklaringsfactoren en de volledigheid 
van het beeld dat in de beleidstheorie wordt geschetst beperkt van aard. De bruikbaarheid van 
de theorie is laag. 
De beleidstheorie wordt door betrokkenen wel op hoofdlijnen herkend: 

"Watje ziet is dat de autonomie van de scholen toeneemt en dat begrijp ik wel dat dat moet." 
"Ik zou willen dat de CAO meer ruimte liet voor uitwerking (...). Dan zou je veel meer toegesneden op je 
eigen instelling kunnen werken. Nu zit je vast aan een heleboel detailvoorschriften. Dat is heel vervelend. Ik 
zou wat dat betreft wat meer eigen ruimte willen hebben. Ik denk niet dat dat slecht of ongunstig zou 
uitwerken voor het eigen personeel." 

Het beleid en de theorie worden op zich wel gesteund, al vindt men het jammer dat men door 
omstandigheden nauwelijks aan benutting van de beleidsruimte toekomt. Een lid van de 
centrale directie brengt dit in een interview met De Volkskrant op 8 februari 1997 als volgt 
onder woorden: 

"Alles is dichtgetimmerd. De speelruimte is minimaal. Ik vind het goed dat de overheid de verantwoordelijk
heid voor de keuzes van een school ook bij die school zelf neerlegt. Maar dat kan alleen als scholen ook de 
ruimte krijgen om die verantwoordelijkheid te dragen. Dus zullen wij moeten kunnen beslissen over de 
arbeidsvoorwaarden van het personeel en niet de minister." 

De legitimiteit van het beleid is in het geval van de Lemaire scholengemeenschap redelijk te 
noemen. 

Uitvoering landelijk en sectoraal niveau 
Met betrekking tot de invoering van het beleid op landelijk niveau worden tijdens de doorwer
king van het beleid op de Lemaire scholengemeenschap geen factoren van betekenis aan
getroffen. 
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De wijze waarop het beleidsmiddel op sectoraal niveau is toegepast, ondervindt op instellings
niveau wel enige kritiek. De schoolleiding betreurt het dat de beleidsruimte op sectoraal 
niveau is 'dichtgetimmerd': 

"Misschien komt dat nog wel eens, maar: die bonden timmeren alles zo dicht...! Dus is de CAO nu eigenlijk 
gewoon een rechtspositiebesluit in een nieuw jasje." 
"Ik heb niet het gevoel dat er met de CAO zoveel minder regels zijn gekomen. Ik heb juist het gevoel dat dat 
wel met de mond beleden is, maar dat tegelijkertijd de zaak keihard wordt dichtgespijkerd. Dat is het 
merkwaardige. Men wil wel decentraliseren, maar de regels zijn gewoon anders verpakt." 

Het personeel oefent zoals gezegd ook kritiek uit op het functioneren van de vakbonden in het 
algemeen: 

"De bonden weten überhaupt niet goed wat er in de scholen speelt. Ze hebben het bijvoorbeeld over taakbe-
leid, functiedifferentiatie, personeelsbeleid, functioneringsgesprekken. Allemaal overgenomen van het 
bedrijfsleven. Maar als je nu gaat kijken hoe dat uitwerkt, dan zijn we niet met onderwijs bezig maar met 
hele andere dingen, want ook dit soort dingen kost tijd." 
"Natuurlijk krijgt ook de vakbond ervan langs: het voormalige baken in roerige tijden is verworden tot een 
gewillige ja-knikker ten aanzien van de directieven van het ministerie waarbij de belangen van de leden op 
cynische wijze verkwanseld worden." 
"Ik vind die bonden niet echt sterk. Ze hebben niet echt veel kennis in huis. (...) Als je in het DGO gaat 
praten, moet je toch wel weten wat de financiën zijn, de reserves enzovoorts. De bonden vroegen dus 
herhaaldelijk naar die gegevens, op aandrang van de medezeggenschapsraad. Opeens lagen toen die cijfers 
op tafel, maar toen kon opeens niemand van de bonden die stukken lezen. Dat was gewoon pijnlijk." 

Netwerk op instellingsniveau 
Het netwerk op instellingsniveau bestaat allereerst uit de deelscholen van de scholengemeen
schap met de daarbij behorende deelraden. Daarnaast behoren tot het netwerk de centrale 
directie en het ondersteunende bureau en de centrale medezeggenschapsraad. Er zijn redelijk 
sterke banden met het basisonderwijs en scholen voor voortgezet onderwijs van dezelfde 
richting in de regio. 
De horizontale bindingsintensiteit is matig. Het afhankelijkheidsbewustzijn onderling is 
gedeeltelijk negatief van aard. De noodzakelijke bezuinigingen en het gedwongen overplaat
sen van personeel zijn hier mede debet aan: 

"Men is daar wat ambivalent over. Aan de ene kant ziet men dat geschuif met personeel, zo'n carrousel, wel als 
een pluspunt. Maar aan de andere kant ziet men soms niet de eigen bijdrage aan het geheel en wil men soms 
alleen voor het eigen stuk verantwoordelijk zijn." 
"Vanuit de deelscholen zal wel het gevoel bestaan dat alles veel formeler, bureaucratischer aan het worden is, 
binnen de configuratie. Zo van: 'op het centraal bureau zit onze vijand, daar zit ons Zoetermeer.' Maar dat heeft 
niet zoveel met de CAO te maken." 

Tegelijkertijd neemt de afhankelijkheid toe en treedt ook enige centralisatie van de besluitvor
ming op, maar daar wordt een duidelijke grens aan gesteld: 

"De afhankelijkheid is door de fusie al toegenomen. Dat zal ook doorzetten door de centralisatie. Dat merk je 
bij leerlingenterugloop en dat versterkt weer die centralisatie. Want je moet wel weer uitkomen met dat totale 
personeelsbestand, je moet met mensen gaan schuiven en dat kan alleen bij centrale regie. Dat kunnen de 
scholen niet zelf doen. Daar ontstaat nu wat centrale regelgeving over, zo van: jij mag niemand ontslaan 
zonder datje kijkt of ze ergens anders te plaatsen zijn en iemand anders mag geen personeel aannemen 
zonder dat wordt gekeken naar personeel dat elders over is enzovoorts. Het wordt duidelijk centraler." 
"Ik denk niet dat het centrale niveau binnen de scholengemeenschap meer bevoegdheden en taken naar zich 
toe zal trekken. Daar zal deze deelschool zich ook tegen verzetten." 
"We willen dat de deelscholen grotendeels autonoom blijven en dat er niet een soort nieuw Zoetermeer in de 
vorm van het centraal bureau gaat ontstaan. Ik geloof ook niet dat dat de bedoeling is. (...) Maar voorlopig 
doen ze daar dingen waarvan wij goed gebruik kunnen maken. Als ik daardoor mijn tijd aan andere, nuttiger 
zaken kan besteden, dan is dat een goede zaak voor de school." 
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De verticale binding tussen het lokale netwerk en het landelijk netwerk is redelijk te noemen. 
Met het Participatiefonds bestaan contacten over de RDDF-plaatsingen; met het Vervangings
fonds is men in gesprek over de af te dragen premie. Tussen de centrale directie en het minis
terie van OC&W bestaan diverse relaties. 
Met het sectorale netwerk zijn minder verbanden. Het personeel heeft zich recentelijk afge
keerd van de vakbonden. In het personeelsbulletin schrijft een lid van de centrale medezeg
genschapsraad bijvoorbeeld: 

"Van de bond moet je het niet hebben, dit bureaucratisch en technocratisch instituut komt niet verder dan het 
opnieuw uit de kast halen van meer van hetzelfde. De aanwezige bondsman begon allerlei districtsvergade
ringen te noemen waar je eerst een mars door moet lopen. Wel het marktdenken omhelzen en dan zelf nog 
georganiseerd zijn als een radenrepubliek. De medeplichtigheid van bonden aan de totale versukkeling van 
de verdedigingskracht van docenten tegen de mokerslagen van Zoetermeer heeft de traditionele relatie 
vakbond - werkgever totaal uitgehold. (...) De cultuurpolitieke rol van de onderwijsbonden is volledig 
weggevaagd (...)." 

De schoolleiding is wat milder over de vakbonden; zij signaleert in hun optreden in het DGO 
een gebrek aan flexibiliteit: 

"Beleidsruimte is niet zo groot. In het DGO kun je dan nog wel wat regelen, maar dat is ook moeilijk. Want 
de CAO biedt wel ruimte, maar de bonden in het DGO zijn als de dood dat ze daarmee wat weggeven. Ze 
houden maar strak aan die CAO vast. Er is bij die andere partij niet veel bereidheid om af te wijken van die 
CAO. Ze zijn kennelijk heel erg tevreden met hun werkstukje en voor de grote massa is het natuurlijk ook 
wel perfect. Maar owee als je eens wat anders wilt, dan passen de bonden wel op. Terwijl het volgens de 
CAO wel kan. Zo'n CAO belemmert dus het creatieve denken, terwijl de gedachte er achter eigenlijk 
andersom is." 

Uitvoering instellingsniveau: beleid 
De doorwerking van het beleid op instellingsniveau staat in het teken van de grote financiële 
problemen waarmee de Lemaire scholengemeenschap heeft te kampen. Door een gebrek aan 
geld komt men naar eigen zeggen niet toe aan de ontwikkeling van personeelsbeleid en het 
oppakken van de autonomievergroting. Daarnaast zijn er organisatorische problemen: de 
huisvesting wordt gesaneerd, tussen de deelscholen moet meer afstemming plaatsvinden 
enzovoorts. Hiermee is men nog maar net begonnen: 

"We willen zo veel mogelijk gespreid door de stad blijven zitten. Daar hangt een prijskaartje aan. We gaan 
dus wel wat meer concentreren, naar locatie, maar toch blijven we gespreid zitten. Verder nebben we wel een 
duidelijk beeld van wat er per locatie moet komen. (...) Maar we zijn pas eenjaar bezig. We hebben onze 
handen volgehad aan een onverwachte leerlingenterugloop. Over alle deelscholen. En er zaten hier en daar 
wat verstopte lijken in de kast, die er nu uitkomen. Dat maakt het ingewikkeld." 
"Er is inderdaad sprake van een soort rationaliseringsoperatie. Maar ja, het kan niet anders. Het is denk ik 
ook beter om dit alles maar in een korte tijd te laten gebeuren." 
"Het is inderdaad zo dat daar waar er in het najaar soms wat wrijvingen waren tussen centrale directie en 
schoolleiding, dit nu enigszins is verschoven naar de contacten tussen schoolleiders en personeel. Maar dat 
komt ook door de financiële problemen waar we voor staan. Ie kunt wel zeggen dat de omgang tussen 
centrale directie en schoolleiders nu beter gaat dan een jaar geleden. Hoewel er soms natuurlijk nog wel 
dingetjes misgaan. Maar in wezen verloopt het nu wel beter." 

Met betrekking tot de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden beschikt men over voldoende 
informatie. Hooguit kan men stellen dat de geïnterviewden de informatie te weinig specifiek 
vinden voor hun situatie. De schoolleiding zou in bepaalde situaties meer handreikingen 
wensen: 

"Op zich zou ik wel graag beleidsruimte willen hebben, maar aan de andere kant ben ik toch een beetje bang 
voor te veel beleidsruimte. Ik vrees datje dan eindeloos gekissebis krijgt, eindeloze bezwarenprocedures, 
naar de rechter lopen. Want in de CAO staat zus, maar binnen de eigen ruimte is zo mogelijk." 
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Het personeel vindt de instructies en regels vaak veel te gedetailleerd: 

"Ze zeggen dan dat dit decentralisatie is, maar het resultaat zijn regels waardoor de centrale directie geen 
kant meer op kan. Bijvoorbeeld: in het formatiebeleid mag je variëren met 10- en 12-functies. Maar niet 
meer dan 12%. Je mag dus niet bezuinigen terwijl je een miljoen tekort hebt. En tegelijkertijd geldt wel het 
lifo-principe. En je mag ze van het Participatiefonds niet meer wegsturen, want ze zijn te duur in het wacht
geld. Dat volg ik dan allemaal even niet meer. Je kunt dus niet zo veel, want bij alles wat ze willen loopt die 
centrale directie toch weer vast." 

De doeleinden van personeel en schoolleiding convergeren in de huidige situatie grotendeels 
op het zo snel mogelijk oplossen van de financiële en organisatorische problematiek. Het 
personeel heeft het wel moeilijk met de bezuinigingen en saneringen, maar toch probeert men 
de problemen gezamenlijk op te lossen. 

"We zijn de fusie ingegaan met een groei- en ontwikkelingsgedachte. (...) Maar er zijn een heleboel zaken 
die nog niet aan dat afregelen toe zijn, omdat ze nog geen juiste vorm hebben gevonden. In die zin zijn er af 
en toe wat kleine fricties met de schoolleiders over de vraag wie de beleidsontwikkeling op zich neemt. Dat 
heeft daar mee te maken. En met de historie van de verschillende scholen van voor de fusie. De schoolleiders 
waren altijd al bezig met dat soort klussen en nu is er iets overkoepelends gekomen. 
Er is wat dit betreft wel minder strijd dan in het najaar. Het gezag van de centrale directie is wel wat ge
groeid. Maar aan de andere kant krijgen we nu te maken met tegenkrachten vanuit onder meer de centrale 
medezeggenschapsraad (CMR). Dat is ook wel begrijpelijk als je te maken hebt met RDDF-plaatsingen en 
dergelijke, want dat is wel bedreigende materie. Daar wordt dus terecht scherp naar gekeken en scherp op 
gereageerd." 

Uitvoering instellingsniveau: organisatie 
In de onderstaande tabel is een aantal externe factoren in beeld gebracht die relevant kunnen 
zijn bij de doorwerking van het beleid bij de Lemaire scholengemeenschap. Interveniërend 
beleid, met name in de vorm van de lumpsum, heeft een relatief grote invloed op het functio
neren van de organisatie. 

Tabel 8.20: Externe factoren bij de Lemaire scholengemeenschap 
Indicator Beschrijving 

Interveniërend beleid De lumpsum heeft inzichtelijk en voelbaar gemaakt dat de school in grote finan
ciële problemen verkeert. Bovendien is het leerlingenaantal fors lager uitgeval
len dan nog voor de fusie werd gedacht. De school kampt nu per jaar met een 
tekort van twee miljoen gulden. De centrale directie heeft besloten een grondige 
saneringsoperatie uit te voeren. De bezuinigingen wekken veel onvrede bij het 
personeel en bij MR-leden. De vakbonden krijgen er flink van langs. 
Men ziet duidelijk een toename van de risico's. Dit wordt niet als een nadeel 
gezien. Wel is men van mening, dat er soms te weinig arbeidsvoorwaardelijke 
ruimte is en dat de budgetten ontoereikend zijn. 

Interveniërende actoren Er wordt een toename van de aandacht van adviesbureaus geconstateerd. De 
vakbonden gaan zich niet intensiever met de schoolorganisatie bemoeien. Vol
gens het MR-lid hebben ze daartoe onvoldoende kennis en kunde in huis en 
weten ze nauwelijks wat er in de scholen speelt. 
Men ondervindt veel hinder van het PF en VF. Vooral de boetes die het VF 
oplegt voor relatief hoog ziekteverzuim zijn de school een doom in het oog. 

Marktfactoren Het leerlingenaantal is aanzienlijk lager uitgekomen dan verwacht, hetgeen 
uitmondt in financiële tekorten. Men verwacht nu dat de grootste teruggang 
achter de rug is. 

Concurrentie De school ondergaat concurrentie van categoriale en katholieke scholen in de 
omgeving. Verwacht wordt, dat deze concurrentie nog toeneemt als het eigene 
van het type onderwijs afneemt bij invoering van de Tweede Fase. Via het 
leggen van hechtere banden met het overeenkomstige basisonderwijs probeert 
men de concurrentiestrijd ten goede te keren. 
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De Lemaire scholengemeenschap valt qua structuur te kenschetsen als een divisie-organisatie 
(conglomerate form). Er is één onderling verbindend element, te weten de centrale directie en 
de daarbij behorende staf. Elke deelschool heeft zijn eigen, zelfstandige productieproces. Elke 
deelschool staat voor wat betreft het verzorgde onderwijs op zichzelf. De samenstellende 
delen (de deelscholen) van de Lemaire scholengemeenschap dragen alle qua structuur het 
karakter van de professionele bureaucratie. 
Ten gevolge van de fusie en de invoering van een centrale directie is in de schoolorganisatie 
sprake van een centralisatietendens. Ten tijde van de fusie is afgesproken dat de deelscholen 
autonoom zouden kunnen blijven opereren. Deze afspraak wordt nu steeds meer geweld 
aangedaan, doordat de centrale directie zich door de financiële situatie genoodzaakt ziet meer 
taken naar zich toe te trekken. De positie van de deelschoolleiders komt hiermee in toenemen
de mate onder druk te staan. 
In overeenstemming met deze centralisatietendens tracht de centrale directie door middel van 
beslisregels en financiële taakstellingen de afstemming met en tussen de deelscholen te 
verbeteren. Geconstateerd wordt dat de saneringsoperatie op deelschoolniveau doorwerkt in 
een zakelijker manier van leidinggeven. De betrekkingen tussen schoolleiders en personeel 
krijgen meer trekken van een gezagsverhouding. 
Ondanks de centralisatietendens is onduidelijk op welk organisatorisch niveau primair de 
ontwikkeling van (personeels)beleid thuishoort, op dat van de centrale directie of op dat van 
de deelscholen. Het laatste is in lijn met de afspraken omtrent autonomiebehoud die ten tijde 
van de fusie zijn gemaakt. Het eerste is in lijn met de centralisatietendens. Een directe oplos
sing voor dit structurele dilemma lijkt voorlopig nog niet in zicht. Wel heeft de centrale 
directie het plan, dat er op termijn voor elke 400 leerlingen nog maar één directielid is. Dit 
kan betekenen: afslanken van de huidige directieformatie en inschuiven in het middenmanage
ment. 
De afhankelijkheid binnen de configuratie is overigens ook sterk toegenomen. Eerst door de 
fusie, nu door de leerlingenterugloop. Dit versterkt de centralisatietendens. Er treedt tevens 
enige mate van specialisatie op, door middel van de invoering van nieuwe functies. De 
mogelijkheden daartoe worden beperkt door financiële problemen. 

De organisatiecultuur van de Lemaire scholengemeenschap laat zich volgens de geïnterview
den moeilijk in algemene termen omschrijven. Elke deelschool heeft namelijk zijn eigen 
specifieke cultuur. Op basis van de verzamelde gegevens kan echter worden gesteld dat de 
organisatiecultuur van de Lemaire scholengemeenschap relatief persoonsgericht overkomt, in 
tegenstelling tot taakgericht. In vergelijking met andere scholen komt de schoolorganisatie 
daarnaast redelijk open over. 
Er is sprake van een (lichte) tendens tot verminderde betrokkenheid van het personeel bij het 
reilen en zeilen van de organisatie, en tot zakelijker werkverhoudingen. De taakgerichtheid 
lijkt daarmee te groeien. 

In tabel 8.21 staan de indicatoren van het algemeen functioneren van de Lemaire scholen
gemeenschap samengevat. 
De binding en coördinatie in de schoolorganisatie zijn relatief zwak. Terwijl voor de oplos
sing van de financiële problematiek een dergelijke coördinatie en binding nodig is. De oplos
sing van de problematiek wordt er zo niet eenvoudiger op en kan eigenlijk enkel langs hiërar
chische lijnen worden afgedwongen. Gegeven deze situatie is de aandacht vooralsnog enkel 
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gericht op het verlichten van de interne problematiek en gaat nog weinig aandacht uit de 
organisatorische omgeving. 

Tabel 8.21 : Functioneren van de Lemaire scholengemeenschap 
Indicator Beschrijving 

Antwoord De school wordt geconfronteerd met problemen, die onder drie noemers zijn te 
brengen: 
a) leerlingenterugloop; het natuurlijk verloop wordt gestimuleerd, tijdelijke 

contracten worden niet meer verlengd, er wordt personeel in het RDDF 
geplaatst; 

b) de huisvestingsproblematiek wordt beantwoord door leerlingen en personeel 
te concentreren in een beperkter aantal locaties en overbodige panden af te 
stoten; 

c) de financiële problematiek probeert men te verlichten door te schrappen in 
het aanbod van lessen en door kleine groepen samen te voegen. 

Andere maatregelen die in deze context worden genoemd zijn: inkrimpen direc
tieformatie, het verstevigen van de band met basisonderwijs, wijkgerichter 
opereren en centralisatie in de organisatie. 

Binding De binding van het personeel van de vijf deelscholen aan de gehele schoolorga
nisatie is niet sterk. De fusie vond plaats onder het beginsel van 'eenheid in 
verscheidenheid' en droeg een sterk federatief karakter. De binding aan het 
geheel wordt belemmerd door de verspreiding van de school over vijf deelscho
len en elf locaties en door het ontbreken van een gezamenlijke cultuur. De 
geringe binding staat een adequate en snelle oplossing van de (vele) organisato
rische problemen in de weg. Juist die problemen en de vereiste oplossingen 
leiden echter tot een enigszins verhoogde binding, via centralisatie van besluit
vorming en een toename van de onderlinge afhankelijkheid. Dit zet op zijn beurt 
de intenties van de fusie - blijvende zelfstandigheid als (deel)school - onder 
druk. 
Op een aantal van de deelscholen is de binding van het personeel aan de betref
fende deelschool over het algemeen sterk te noemen. Het personeel is in de 
eerste plaats onderdeel van de deelschool; op grote afstand volgt dan de betrok
kenheid bij de totale schoolorganisatie. De hiërarchische afstand tussen perso
neel en schoolleiders groeit. 

Coördinatie Op de deelscholen vindt coördinatie met name plaats via onderlinge taakverde
ling en overleg op directie- en stafniveau. De coördinatie tussen deelscholen en 
centrale directie vindt ook hoofdzakelijk plaats via onderling overleg. 
De verdeling van taken en bevoegdheden tussen centrale directie enerzijds en 
deelschoolleiding anderzijds is onduidelijk; dit toont zich o.m. in de impasse die 
omtrent de ontwikkeling van het taakbeleid is ontstaan. Dit is grotendeels een 
erfenis van de fusie, die een sterk federatief karakter moest dragen. Het wringt 
nu er grote problemen zijn voor de gehele schoolorganisatie en er redelijk snel 
een groot aantal fundamentele beslissingen moeten worden genomen. Door 
middel van financiële taakstellingen tracht de centrale directie de coördinatie 
met en tussen de deelscholen te verbeteren. 

Doelgerichtheid Voorzover er sprake is van doelgerichtheid, is deze vooralsnog geconcentreerd 
op het oplossen van de organisatorische problemen (leerlingenterugloop, huis
vesting, financiële tekorten). Er wordt wel een toename van de doelgerichtheid 
geconstateerd. Dit wordt vooral ingegeven door de noodzaak de financiële 
problemen op te lossen. 
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Tabel 8.22: Samenvatting onafhankelijke variabelen Lemaire scholengemeenschap 
Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

Niet aangetroffen 

Omvattendheid verklaringsfactoren 
en volledigheid beeld beperkt 

Theorie wordt op hoofdlijnen 
herkend; steun voor beleid aanwe
zig, al blijft deze voor een deel im
pliciet 

laag 

redelijk 

Uitvoering 
landelijk niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Niet aangetroffen 
-

Uitvoering 
sectoraal niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Capaciteit: kritiek op inhoudelijke 
capaciteit vakbonden en algemeen 
functioneren bonden. Overige facto
ren niet aangetroffen. 

laag 

Netwerk op 
instellingsniveau 

Horizontale bindings
intensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

Verticale bindingsin
tensiteit 

Partijen enigszins gebonden aan 
overkoepeld doel; deels negatief 
afhankelijkheidsbewustzijn; enige 
centralisatie van besluitvorming 

Niet aangetroffen 

Niet aangetroffen 

Enige binding met landelijk 
netwerk. Binding met sectoraal net
werk matig, neigend naar het nega
tieve 

matig 

landelijk: rede
lijk 
sectoraal: matig 

Uitvoering instellings
niveau: beleid 

Uitvoering instellings
niveau: organisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functioneren 

Grote financiële problemen; beperk
te organisatorische capaciteit. In
houdelijke capaciteit voldoende. 

Voldoende informatie aanwezig. 
Instructies enerzijds te concreet, 
anderzijds te vaag. 

Doeleinden convergeren op oplos
sen financiële en organisatorische 
problematiek. 

Niet aangetroffen 

Interveniërend beleid beïnvloedt 
functioneren 

Eénpitter, groot, 
brede scholengemeenschap 

Divisiestructuur, centralisatie, 
groeiende afhankelijkheid 

Open, persoonsgericht 

Zwakke binding en coördinatie 

laag 

redelijk 

redelijk 

laag 

In tabel 8.22 zijn de onafhankelijke variabelen samengevat. 
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8.6.3 Afhankelijke variabelen op de Lemaire scholengemeenschap 
Het personeelsbeleid op de Lemaire scholengemeenschap staat één jaar na de fusie in het 
teken van financiële problemen. Een onverwacht grote leerlingenterugloop is hier mede debet 
aan. Hierdoor ziet men zich gedwongen veel aandacht te besteden aan het verlichten van de 
werkgelegenheidsproblematiek. 

Tabel 8.23: Personeelsbeleid op de Lemaire scholengemeenschap 
Categorie Instrument Stand van zaken 

Personeels
behoefte 

Functievorming Op enkele deelscholen zijn er aanzetten tot taak-en functiedifferentia
tie. Mondjesmaat ontstaat hier en daar een nieuwe, gespecialiseerde 
functie (personeelsfunctionaris, systeembeheerder). 

Personeels
behoefte 

Personeelsplanning Het leerlingenaantal daalt. Tot nu toe is de terugloop in personeelsbe
hoefte opgevangen door tijdelijke contracten niet te verlengen en door 
personeel over de deelscholen te verplaatsen. Inmiddels is echter een 
sociaal statuut nodig. Men probeert gedwongen ontslagen te vermij
den door vrijwillig vertrek te stimuleren. Geprobeerd wordt via het PF 
een bovennormatieve RDDF plaatsing gerealiseerd te krijgen. 

Personeels
voorziening 

Werving en selectie Bij vacatures wordt gekeken of boventallig personeel van een andere 
deelschool in aanmerking komt voor de functie. Het herplaatsen en 
schuiven gebeurt vanuit de centrale directie. Men bekijkt nog of de 
gevolgen van pendelen tussen scholen te repareren zijn via een tijd-
compensatieregeling. 
Er moet flink wat personeel uit. Het natuurlijk verloop wordt gestimu
leerd; tijdelijke contracten worden niet meer verlengd; arbeidsonge-
schiktheidsontslagen worden doorgevoerd. Rekening houdende met al 
deze maatregelen dreigt nog ontslag voor medewerkers op circa tien 
formatieplaatsen. 

Personeels
voorziening 

Introductie Op deelschoolniveau zijn er afspraken en regels omtrent de opvang 
van nieuwe docenten. 

Personeels
beheer 

Bepaling arbeids
voorwaarden 

In het kader van taakbeleid zijn op aandringen van de CMR centraal 
enkele uitgangspunten en procedures bepaald. Het wachten is nu op 
uitvoering van de procedure op het niveau van de deelscholen. 

Personeels
beheer 

Functiewaardering -

Personeels
beheer 

Personeelsbeoordeling Op de deelscholen worden functioneringsgesprekken afgenomen. 

Personeels
beheer 

Opleiding Verlofvormen en scholing worden vanuit de centrale directie gestimu
leerd in het kader van het mobiliteitsbeleid. Op deelschoolniveau 
worden hier en daar scholingsplannen opgesteld. 

Personeels
beheer 

Loopbaanontwikke
ling 

Hier en daar is er op deelschoolniveau een aanzet tot seniorenbeleid. 

Overleg en 
medezeg
genschap 

Er is een CMR en er zijn deelraden op de deelscholen. De CMR func
tioneert redelijk tot goed en voert relatief vaak overleg met de centrale 
directie. 
Het personeel als geheel heeft echter vaak de indruk dat over hun 
hoofd wordt besloten en dat ze onvoldoende worden betrokken bij de 
besluitvorming. Vroeger kon iedereen meepraten, nu is dat voorbe
houden aan DMR en CMR. 

Een opvallend aspect in tabel 8.23 is dat het ene element van personeelsbeleid als vanzelfspre
kend wordt toegeschreven tot het domein van de deelscholen en het andere primair wordt 
gepositioneerd op het niveau van de centrale directie. Voorbeeld van het eerste betreft thema's 
als mobiliteitsbeleid en RDDF-plaatsing. Voorbeeld van het laatste betreft zaken als de 
introductie van nieuwe medewerkers en de uitwerking van het taakbeleid. Desondanks is niet 

267 



over de gehele linie duidelijk tot wiens domein het ontwikkelen en uitvoeren van personeels
beleid behoort, dat van de centrale directie en de staf, of dat van de schoolleiders. 
Er zijn geen aanzetten tot verdergaande beleidsontwikkeling aangetroffen. Volgens de geïnter
viewden komt dit mede, doordat alle aandacht nu gericht is op het oplossen van de financiële 
problematiek. Wel is inmiddels op centraal niveau een tweede medewerker ten behoeve van 
personeelszaken aangesteld. 
Het personeelsbeleid op deze school kenmerkt door een oververtegenwoordiging van tactisch-
operationele elementen. Een ontwikkeling in de richting van een meer strategisch beleid, zoals 
enigszins bij het Vasco da Gama gymnasium en nog meer bij de Columbus scholengemeen
schap het geval is, wordt bij deze school niet waargenomen. 

De officiële doelen van het beleid zoals bepaald keren niet of nauwelijks terug in relatie tot de 
doorwerking van het beleid bij de Lemaire scholengemeenschap. Het doel van kwaliteitsver
hoging is het enige doel dat nog expliciet is terug te vinden, maar wordt door de betrokkenen 
geplaatst in de context van het terugdringen van de financiële en organisatorische problema
tiek: 

"Naast deze maatregelen moeten we niet uit het oog verliezen dat verdere investeringen in personeel 
(scholing, taakbeleid en flankerend beleid), onderwijs en huisvesting geboden zijn voor het behoud van de 
kwaliteit van onze scholengemeenschap." 

Ook de middelen zijn in de vorm van het beleid zoals bepaald nauwelijks terug te vinden. 
Een toename van de beleidsruimte en autonomie wordt door de geïnterviewden nauwelijks 
waargenomen. In het najaar van 1996 wordt geconstateerd dat er strikt genomen wel sprake is 
van een kleine toename van de beleidsruimte. Maar het benutten van die ruimte wordt belem
merd, onder meer doordat vakbonden in het DGO erg huiverig zijn om af te wijken van de 
CAO-afspraken. Ook het ontbreken van financiële ruimte en de werkgelegenheidsproblema-
tiek (dalend leerlingenaantal, kleiner budget door lumpsum, boventalligheid) staan benutting 
van de ruimte in de weg. Ruim een halfjaar later wordt geconstateerd dat de beleidsruimte 
überhaupt niet is toegenomen. Er zijn immers nog steeds veel detailvoorschriften, eigenlijk 
net zoveel als voor de komst van de CAO. Benutting van de wel aanwezige ruimte wordt 
beperkt door een gebrek aan financiële middelen. 

Er wordt geen afname van overheidsbemoeienis geconstateerd (besturen op afstand): 

"Maar intussen blijft de wet- en regelgeving toch nog steeds tamelijk sterk door Zoetermeer bepaald. Er is 
nog steeds ontzettend weinig speelruimte. (...) Die regelzucht is zo vreselijk groot." 
"Er is een laag tussen gekomen. Sommigen zeggen wel eens: in het centraal bureau zit een klein Zoetermeer
tje. Maar zij worden wel geconfronteerd met de regels en de bezuinigingen van het ministerie. Zij moeten 
wel tegen de deelscholen zeggen dat het minder moet." 

Zoals al is geconstateerd, is geen ontwikkeling waar te nemen van een eigen personeelsbeleid. 

Een ontwikkeling van beleid op basis van de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden is op de 
Lemaire scholengemeenschap nog niet gepland. Over de variabele planning zijn met andere 
woorden nog geen uitspraken te doen in positieve richting. 

Op basis van de voorgaande afhankelijke variabelen kan worden geconstateerd dat de congru
entie van het beleid bij de Lemaire scholengemeenschap van een laag tot hooguit matig 
niveau is. 
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Tabel 8.24: Samenvatting afhankelijke variabelen, Lemaire scholengemeenschap 
Variabele Indicatie Resultaat Aanduiding 

Personeelsbeleid Onderdelen personeels
beleid 

Strategisch versus 
tactisch-operationeel 

Zie tabel 8.23 

tactisch-operati
oneel 

Doelen Kwaliteitsverhoging 

Financiële 
beheersbaarheid 

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

Zijdelings aan de orde bij maatrege
len om financiële en organisatori
sche problematiek terug te dringen. 

Niet aangetroffen 

Niet aangetroffen 

matig 

Middelen Verbeterd functioneren 

Autonomievergroting 

Besturen op afstand 

Eigen personeelsbeleid 

Niet aangetroffen 

Nauwelijks toename beleidsruimte 
waargenomen; benutting wordt be
lemmerd 

Geen afname overheidsbemoeienis 
waargenomen 

Ontwikkeling niet in gang gezet 

laag 

matig 

laag 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Ontwikkeling personeelsbeleid 
vooralsnog niet gepland 

laag 

Congruentie Overeenkomst doorwer
king en beleid zoals be
paald 

laag 

In tabel 8.24 zijn de afhankelijke variabelen bij de Lemaire scholengemeenschap samengevat. 

8.6.4 Samenvatting 
De Lemaire scholengemeenschap is een grote, brede scholengemeenschap die onder een 
eenpits-bestuur valt. 
Bij deze school wordt voor wat betreft de beleidstheorie gewezen op de beperkte bruikbaar
heid. Als medebepalende factor voor de doorwerking van het beleid wordt gewezen op het 
gebrek aan financiële middelen. De legitimiteit van het beleid is redelijk te noemen. De 
netwerkvariabelen vertonen een matige horizontale bindingsintensiteit. Het feit dat de fusie 
nog niet zolang geleden heeft plaatsgevonden is daar waarschijnlijk mede debet aan. De 
verticale binding met het landelijk netwerk is redelijk, die met het sectorale netwerk echter 
slechts matig. Het laatste is vooral het gevolg van de felle kritiek die het personeel uitoefent 
op de vakbonden. Op die vakbonden wijst men ook als het aankomt op de uitvoering van het 
beleid. Het personeel beschuldigt de vakbonden van een gebrek aan inhoudelijke capaciteit en 
van te nauwe banden met het ministerie van OC&W en de werkgevers. Op lokaal niveau 
treden een gebrek aan financiële en organisatorische capaciteit aan de dag. 
Het personeelsbeleid op deze school kenmerkt zich door een hoog tactisch-operationeel 
niveau. Er is geen streven waarneembaar hierin meer strategische elementen te introduceren. 
Kwaliteitsverhoging is het enige nog traceerbare doel van het beleid zoals bepaald. Het komt 
bijna terloops aan de orde in de plannen om de financiële en organisatorische problemen te 
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reduceren. De middelen autonomievergroting en eigen personeelsbeleid worden niet over
eenkomstig het beleid zoals bepaald gesignaleerd. Dat geldt ook voor het beginsel van bestu
ren op afstand. Daar men geen plannen voor beleidsontwikkeling op de rol zet, is er nauwe
lijks sprake van enige planning. De congruentie tussen het beleid zoals bepaald en zoals dit 
doorwerkt in de school is van een laag tot hooguit matig niveau. 

8.7 Het Tasman college 

8.7.1 Beschrijving van het Tasman college 
Het Tasman college is een scholengemeenschap voor ivbo, vbo en mavo. De school wordt 
bezocht door 470 leerlingen. Het betreffende schoolbestuur heeft alleen het Tasman college 
onder het beheer. 
Afstemming vindt overwegend plaats langs formele lijnen en volgens het principe van direct 
toezicht. Bij beide afstemmingsmechanismen vervult de staf een belangrijke rol. De staf 
bestaat uit enkele leden van het onderwijzend personeel en uit de directieleden. Via formeel 
overleg in de staf sturen de directie en deze personeelsleden de schoolorganisatie aan. De staf 
houdt in de gaten hoe de school en het personeel functioneert. Eventuele functioneringspro-
blemen worden direct in de staf besproken. 
Het schoolbestuur staat redelijk dichtbij de instelling, hoewel een aantal zaken aan de school
leiding is gemandateerd. Er is uitdrukkelijk geen sprake van een bestuur op afstand; eerder 
kan het bestuur worden gekenschetst als beleidsbepalend. 
De inhoudelijke coördinatie verloopt via de vakgroepvoorzitters; de directie voert daarmee 
regelmatig overleg. Planning en control en personeelszaken vallen nagenoeg geheel samen 
met directie en bestuur. De directie bestaat uit drie personen, de totale staf uit negen personen. 
Het Tasman college staat aan de vooravond van een fusie. Tenminste, als het aan de school 
zelf ligt. De toekomstige fusiepartner aarzelt nog. 

8.7.2 Onafhankelijke variabelen op het Tasman college 

Beleidstheorie 
Ook bij het Tasman college worden diverse factoren genoemd die van invloed zijn op de 
doorwerking, maar die in de beleidstheorie niet voorkomen. Genoemd worden de beperkte 
financiële mogelijkheden en beperkende rechtspositionele bepalingen: 

"Er is wel degelijk beleidsruimte bijgekomen. Alleen word je wel beperkt door de financiële mogelijkheden, 
daar loop je op allerlei gebieden wel tegenaan. Het is dus een beperkte vrijheid." 
"Je loopt heel snel vast, als je iets aan personeelsbeleid zou willen doen. Op wachtgelders die je moet 
aanstellen bijvoorbeeld, afvloeiingsregelingen. Dat zit gewoon vast. Je bent daarin helemaal niet vrij; je bent 
gewoon gebonden." 
"Waar we tegenaan lopen, is dat je bij vacatures niet vrij bent om degene aan te nemen die je wilt. Dat wordt 
van buitenaf opgelegd. Dat is nu het grootste knelpunt." 

De bruikbaarheid van de beleidstheorie is derhalve laag. Anders ligt dat met betrekking tot de 
legitimiteit van het beleid. De hoofdlijnen van de theorie worden herkend en het beleid en de 
theorie worden gesteund: 
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"Qua rechtspositie is ook meer mogelijk. Je kunt nu gaan praten over functiewaardering, over extra beloning
en, over extra functies. (...) Dat is dus een stuk vrijheid die je op een positieve manier kunt benutten." 
"Met de beleidsruimte moetje wel vanuitje schoolvisie omgaan. (...) Je hebt er profijt van als je er iets aan 
doet." 
"Dat er een CAO is, is wel prettig. Het hoort er gewoon te zijn." 

De legitimiteit van het beleid is op het Tasman college redelijk hoog. 

Uitvoering landelijk en sectoraal niveau 
Met betrekking tot de uitvoering van het beleid op landelijk niveau is in het geval van het 
Tasman college geen enkele van de betreffende factoren in de context van de doorwerking van 
de decentralisatie aangetroffen. 
Hetzelfde kan worden gesteld over de uitvoering van het beleid op sectoraal niveau: bij het 
Tasman college zijn in relatie tot de doorwerking van beleid geen factoren aangetroffen die 
betrekking hebben op de toepassing van het beleidsmiddel op sectoraal niveau. 

Netwerk op instellingsniveau 
Het lokale netwerk bestaat uit de school en het schoolbestuur, de medezeggenschapsraad en 
de fusiepartner. Daarnaast zijn er redelijk goede contacten met de gemeente in het kader van 
instellingsbeleid. 
De horizontale bindingsintensiteit in het netwerk is redelijk. Er is sprake van een overkoepe
lende doelstelling, te weten het instandhouden van (i)vbo en mavo voor de betreffende doel
groep, en van een redelijke mate van afhankelijkheidsbewustzijn. 

"Doe je de scholen bij elkaar, dan hebben we circa 580 leerlingen in de bovenbouw; daar kun je mee uit de 
voeten. Dan kun je een aantal afdelingen goed inrichten. Doe je de scholen niet bij elkaar, dan wordt het 
moeilijk. De scholen zijn dan beide te klein" 
"We willen fuseren omdat we het anders niet volhouden. We hebben nu honderd leerlingen van het asielzoe
kerscentrum. Als dat dicht gaat, dan staan hier zeven mensen op straat. (...) Als hier de afdeling elektro ook 
nog dicht gaat, dan kunnen we het niet meer betalen. Want je krijgt hoe dan ook een beperkt budget. Als we 
niet fuseren, duurt het nog vijf of zes jaar en dan liggen we plat." 
"Bij de fusiepartner is men nu ook wel zover dat men het als een verrijking ziet, als het zorgonderwijs erbij 
zou komen. Dat ziet men nu wel, terwijl dat vorig jaar nog niet zo was. (...) Die fusie is echt noodzakelijk; 
het is of fuseren, of sluiten. Regionaal gezien heb je nu nog de kans om een behoorlijk stuk onderwijs neer te 
zetten. De leerlingenstromen kun je dan binnen het schoolbestuur redelijk beheersen. Je kunt die leerlingen 
dan dus binnenboord houden, binnen het bestuur. Dan sta je veel sterker. Het personeel volgt dan gewoon de 
leerlingen, indien nodig. Het is de bedoeling dat we in X. één sterke locatie maken, met een concentratie van 
mavo/vbo, met meer dan duizend leerlingen." 

Bij de fusiepartner is dit echter (nog) net niet voldoende voor een fusie. De redenen zijn 
uiteenlopend; één van de redenen is de huisvesting van de nieuwe locatie: 

"Het uitgangspunt van de fusie is om één sterke mavo/vbo-tak in X. neer te zetten. Maar dat betekent dat het 
huidige gebouw in X. gedeeltelijk moet worden vernieuwd. De kosten daarvan worden niet opgevangen door 
de verkoop van onze eigen gebouwen. Dat gat krijgen we niet dicht en dat is nu het probleem. Het is een 
huisvestingsprobleem." 

Tussen het lokale netwerk op het Tasman college en het landelijke netwerk bestaat een 
redelijke mate van verticale binding. Via de besturenorganisatie heeft de directeur onder meer 
deelgenomen aan landelijk overleg over de materiële bekostiging. Met het ministerie heeft 
men herhaaldelijk contacten over de bekostiging van de arbeidsduurverkorting. Opvallend is 
dat men bovendien contacten heeft met het Europees Sociaal Fonds aangaande projectsubsi
dies. 
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Ook met het sectoraal netwerk bestaan contacten, die voornamelijk via de besturenorganisatie 
lopen. De schoolleiding heeft herhaaldelijk deelgenomen aan overlegcommissies die door de 
besturenorganisatie in kwestie worden ingesteld. 

Uitvoering instellingsniveau: beleid 

Het Tasman college is een groeiende school. Financiële problemen zijn er niet of nauwelijks. 
Ook de organisatorische en inhoudelijke capaciteit is blijkbaar voldoende om de doorwerking 
van het beleid op te kunnen vangen. Maar door schoolleiding en personeel wordt in dit 
verband wel gewezen op de beperkte schaalgrootte: 

"Wat de beleidsontwikkeling met name belemmert, is de kleinschaligheid. Je hebt door de kleinschaligheid 
enorme risico's. Als je mensen bepaalde taken wilt geven, als je beloningsdifferentiatie wilt invoeren 
enzovoorts, dan kun je dat niet omdat je te klein bent. Dat kan alleen in grotere gehelen, omdat je nu die 
taken - voor bijvoorbeeld het middenmanagement - er niet expliciet kunt uitvissen. Dat gaat gewoon niet." 
"Bij de fusiepartner is er een hoofd personeelszaken die de centrale directie adviseert. Dat is al een betere 
constructie dan hier: hier is een directeur die het erbij doet. Dat is eigenlijk een te grote belasting." 

Over de arbeidsvoorwaarden heeft men op het Tasman college naar aard en omvang voldoen
de informatie ontvangen. De doelstellingen van degenen die met de beleidsuitvoering te 
maken krijgen convergeren in redelijke mate: de lijn van beleidsontwikkeling wordt onder
schreven, al staan de fusieperikelen de feitelijke ontwikkeling in de weg. 

Tabel 8.25: Externe factoren bij het Tasman college 
Indicator Beschrijving 

Interveniërend beleid De lumpsum schept in theorie meer beleidsruimte en leidt tot minder bemoeienis 
van het ministerie met de school. In de praktijk is het budget echter te krap 
bemeten. De afschrijvingstermijn van de inventaris is reeds lang verstreken; 
onder de lumpsum moet de school de vervanging nu zelf betalen. 
Door de toenemende risico's wordt het draagvlak om de school op lange termijn 
in stand te houden te klein. Er wordt dan ook aangestuurd op een fusie. Het 
mavo-vbo-vso-traject maakt het doorgaan van de fusie nog meer noodzakelijk. 

Interveniërende actoren Het contact met organisaties wordt niet intensiever. Wel wordt men wat meer 
met folders van organisaties en bureaus bestookt. 
Van VF en PF heeft men in zoverre last, dat deze door hun maatregelen de 
financiële risico's die de school loopt, mede doen toenemen, waardoor op ter
mijn een fusie niet meer te vermijden is. De instroomtoets van het PF zet vooral 
aan tot het zoeken van nieuwe, flexibele contractvormen. De premiesystematiek 
van het VF leidt tot de noodzaak een zeer sluitende administratie te gaan voeren; 
kleine fouten kunnen immers grote gevolgen hebben. 

Marktfactoren Het leerlingenaantal stijgt enigszins. Op lange termijn is de school echter vanwe
ge de beperkte omvang niet in stand te houden. Verdere groei is echter lastig, 
omdat de school bekend staat als zwarte school. De school drijft mede op de 
leerlingentoestroom uit een asielzoekerscentrum. Men stuurt nu aan op fusie. 
Dit proces wordt nog eens versterkt door de komende invoering van leerwegen. 
Dit vereist nl. een schaalgrootte die er niet is. Deze operatie verschaft de school 
ook weer kansen, omdat hiermee de deur richting samenwerking met vso-lom-
scholen op een kier komt te staan. 

Concurrentie De school zou moeten groeien om op termijn te kunnen overleven. Dat is niet 
mogelijk omdat de concurrent én toekomstige fusiepartner een vestiging in het 
voedingsgebied van de school heeft geopend. Het voorgenomen fusieproces 
komt hierdoor onder grote druk te staan. 
Overigens is de concurrentie in de regio in het algemeen erg sterk te noemen. 
Fusie is zelfs voor de partner noodzakelijk om die slag aan te kunnen. De con
currentie in de regio wordt versterkt door de voorgenomen invoering van leer
wegen in mavo en vbo. 
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Uitvoering instellingsniveau: organisatie 
De externe factoren rondom het Tasman college laten zich kenmerken doordat zij een druk op 
de school uitoefenen in de richting van fusie. 
In tabel 8.25 zijn deze externe factoren in beeld gebracht. 

De organisatiestructuur laat zich kenschetsen als een eenvoudige professionele bureaucratie, 
waarin de kenmerken van de eenvoudige structuur overheersen. 
Er treden geen noemenswaardige veranderingen op in de bestaande organisatiestructuur. De 
directie signaleert wel een verschuiving in de richting van meer bedrijfsmatig, professioneler 
management. Tevens wordt opgemerkt dat de huidige directie-omvang te gering is om alle 
taken uit te kunnen voeren. De school is bovendien te klein om via specialisatie hier een 
oplossing voor te scheppen. 

De organisatiecultuur kenmerkt zich volgens de geïnterviewden door een ontspannen manier 
van omgaan met elkaar. De hiërarchische lijnen en verantwoordelijkheden zijn duidelijk, maar 
toch gaat men amicaal en open met elkaar om. De geïnterviewden beoordelen de cultuur als 
persoonsgericht, in tegenstelling tot taakgericht en als open van aard. Veranderingen in deze 
cultuur worden niet waargenomen. 

Voor het Tasman college kunnen de vier indicatoren van het algemeen functioneren als volgt 
worden beschreven. 

Tabel 8.26: Functioneren van het Tasman college 
Indicator Beschrijving 

Antwoord In het najaar van 1996 tracht men de omslag te maken van regeluirvoerder naar 
beleidsmaker. Er heeft scholing plaatsgevonden bij de directie, de MR heeft 
tijdsfaciliteiten gekregen. 
Een ander antwoord moest in het verleden worden gevonden ten aanzien van de 
leerlingenterugloop. Men heeft bewust gekozen voor een specialisatie in de 
richting van onderwijs aan allochtone leerlingen. De school groeit sindsdien. 
Tevens zijn aanvullende middelen gezocht bij subsidiefondsen en -verstrekkers. 
Op dit moment wordt gezocht naar een antwoord op de vraag hoe de toenemen
de financiële risico's kunnen worden afgedekt. De enige mogelijkheid daartoe 
lijkt gelegen te zijn in fusie. 
Via sponsoring en stages krijgt men bovendien steeds meer contacten buiten de 
school. Relevante ontwikkelingen in het onderwijs in de omgeving houdt men 
goed in het oog. 

Binding De binding van het personeel aan de school is redelijk sterk te noemen, zeker bij 
een kleine groep. Buiten die kleine groep is de binding wat geringer. De binding 
wordt onder meer gestimuleerd doordat de directeur grote betrokkenheid van het 
personeel bij de besluitvorming nastreeft (MR en stafmodel). Hij bevordert 
tevens de omgang van het personeel met elkaar in de vrije tijd, door bijvoor
beeld een financiële bijdrage te leveren aan gezamenlijk uitstapjes. 

Coördinatie Coördinatie vindt plaats door middel van overleg via de daarvoor ingestelde 
organen, waarbij met name het stafmodel een cruciale rol vervult. 

Doelgerichtheid Op de school is de doelgerichtheid in combinatie met de omgevingsgerichtheid 
redelijk groot te noemen. Men constateert bijv. een probleem van leerlingente
rugloop en kiest vervolgens een alternatieve koers, die consequent wordt aan
gehouden. 

Enigszins opvallend aan het Tasman college is de redelijk hoge mate van omgevingsgericht
heid (zie tabel 8.26). In antwoord op omgevingsveranderingen is men redelijk goed in staat op 
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relatief korte termijn grote koerswijzigingen te realiseren. Wanneer nodig wordt in dat ver
band een hoge mate van doelgerichtheid gerealiseerd, hetgeen wordt ondersteund door de 
betrokkenheid van een kleine kern van personeelsleden bij de schoolorganisatie. Desondanks 
blijft de coördinatie redelijk formeel van aard. 

Tabel 8.27: Samenvatting onafhankelijke variabelen Tasman college 
Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

Niet aangetroffen 

Omvattendheid verklaringsfactoren 
en beeld beperkt 

Theorie wordt op hoofdlijnen er
kend; steun voor beleid en theorie 
aanwezig 

laag 

hoog 

Uitvoering 
landelijk niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Niet aangetroffen 

-

Uitvoering 
sectoraal niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Niet aangetroffen 
-

Netwerk op 
instellingsniveau 

Horizontale bindings
intensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

Verticale bindingsin
tensiteit 

Overkoepelende doelstelling en af-
hankelijkheidsbewustzijn aanwezig; 
nog niet voldoende voor fusie 

Niet aangetroffen 

Niet aangetroffen 

Enige binding met zowel landelijk 
als sectoraal netwerk 

redelijk 

landelijk: rede
lijk 
sectoraal: rede
lijk 

Uitvoering instellings
niveau: beleid 

Uitvoering instellings
niveau: organisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functioneren 

Voldoende financiële, inhoudelijke 
en organisatorische capaciteit. 
Schaalgrootte wordt als problema
tisch aangemerkt. 

Voldoende informatie bekend. 

Doeleinden convergeren binnen de 
school; met fusiepartner (nog?) niet 
helemaal 

Geen factoren aangetroffen 

Druk van factoren in de richting van 
fusie 

Eénpitter, klein, scholengemeen
schap 

Eenvoudige professionele bureau
cratie, geen veranderingen 

Open, persoonsgericht 

Stabiele organisatie; hoge omge
vingsgerichtheid 

redelijk 

redelijk 

redelijk 

hoog 

Het totaalbeeld van de onafhankelijke variabelen treft u samengevat aan in tabel 8.27. 
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8.7.3 Afhankelijke variabelen op het Tasman college 
Op het vlak van het personeelsbeleid wordt op het Tasman college een uitgebreide hoeveel
heid van instrumenten ingezet. 

Tabel 8.28: Personeelsbeleid op het Tasman college 
Categorie Instrument Stand van zaken 

Personeels
behoefte 

Functievorming Er is sprake van geringe formatieve groei, waarvan men een gedeelte 
reserveert. In het kader van de fusie wordt bestudeerd of meer flexi
bele contractvormen mogelijk zijn voor personeel op projectformatie. 

Personeels
behoefte 

Personeelsplanning 

Er is sprake van geringe formatieve groei, waarvan men een gedeelte 
reserveert. In het kader van de fusie wordt bestudeerd of meer flexi
bele contractvormen mogelijk zijn voor personeel op projectformatie. 

Personeels
voorziening 

Werving en selectie In verband met de quotum / herbezettingsregeling worden voor vaca
tures op dit moment wachtgelders gezocht. Daardoor komt het eigen
lijke aannamebeleid (zorgen voor een evenwichtige leeftijdsopbouw) 
enigszins onder druk te staan. 

Personeels
voorziening 

Introductie Er is een beleid gericht op de begeleiding van beginnende docenten. 
De benodigde middelen hiervoor komen uit het schoolprofielbudget. 

Personeels
beheer 

Arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsomstandig
heden 

Er is geen taakbeleid. Op dinsdagmiddag wordt echter geen les gege
ven; men is dan vrijgeroosterd om te vergaderen, zichzelf te scholen, 
of om zaken onderling te regelen. De taakbelasting wordt langs infor
mele wegen bewaakt. 

Personeels
beheer 

Functiewaardering _ 

Personeels
beheer 

Personeelsbeoordeling Er worden functioneringsgesprekken afgenomen. In het najaar van 
1996 is men van plan te beginnen met het afnemen van beoordelings
gesprekken. 

Personeels
beheer 

Opleiding Er is een scholingsbudget met ruime mogelijkheden. 

Personeels
beheer 

Loopbaanontwikke
ling 

Er is een ouderenbeleid, o.a. bestaande uit een financiële bijdragere
geling indien men gebruik maakt van de BAPO 

Overleg en 
medezeg
genschap 

Er zijn twee mezeggenschapslijnen: die van de medezeggenschaps
raad en die van het stafmodel. 
De MR wordt direct betrokken bij de besluitvorming in het bestuur. 
MR-leden krijgen tijdsfaciliteiten en scholingsmogelijkheden. De 
indruk bestaat dat de MR relatief actief is en gedegen te werk gaat. 
Wel wordt het functioneren van de MR tijdens het cursusjaar belem
merd door overdrachtsperikelen en door de (onzekerheid over) de 
fusie. 
De tweede lijn is die van het stafmodel. Voor elke afdeling in de 
school wordt door de directie een personeelslid aangewezen die deel
neemt aan de besluitvorming in de staf. 

Tabel 8.28 bevat een samenvatting van de instrumenten van personeelsbeleid op deze school. 
Geconstateerd kan worden dat op de meeste onderdelen uitvoeringspraktijken in de school 
bestaan. De regels die worden gehanteerd zijn echter niet of nauwelijks geformaliseerd. In het 
najaar van 1996 is men voornemens te starten met die formalisatie, mede op basis van de 
CAO. De bedoeling is op dat moment om stapsgewijs de praktijken op de deelterreinen te 
inventariseren en nader uit te werken. 
Zo ver komt het echter niet. Twee factoren zijn hier debet aan. In de eerste plaats de onzeker
heid over de doorgang van de fusie per 1 augustus 1997. De fusiebesprekingen vergen tijdens 
het cursusjaar veel tijd en energie van de directie en de medezeggenschapsraad. Beleidsont
wikkeling verschuift daardoor naar de achtergrond, vooral ook omdat men weet dat indien de 
fusie doorgaat, die activiteiten opnieuw zullen moeten worden ondernomen. In de tweede 
plaats de kleinschaligheid van de schoolorganisatie. Er is volgens de directeur daardoor geen 
mogelijkheid personeelszaken en personeelsbeleid te specialiseren. De directie moet het erbij 
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doen en daarvoor ontbreekt eenvoudig de tijd. Andere factoren die worden genoemd als 
belemmeringen ten aanzien van de beleidsontwikkeling zijn de regels omtrent aanstelling en 
ontslag van personeel, de informele communicatiepatronen en het open karakter van de 
organisatiestructuur. 
Het personeelsbeleid van deze school vertoont dezelfde kenmerken als dat op het Vasco da 
Gama gymnasium: een overdaad aan instrumenten met een tactisch-operationeel karakter. De 
intentie bestaat om een ontwikkeling in gang te zetten naar meer strategisch beleid, maar door 
omstandigheden komt dit niet tot stand. 

Op het Tasman college wordt voor wat betreft de variabele doelen een relatie gelegd tussen de 
invoering van de lumpsumbekostiging, de vergroting van de autonomie op arbeidsvoorwaar
delijk terrein en de betere beheersing van overheidsuitgaven: 

"We hebben als scholen zelf om grotere beleidsruimte gevraagd. Toen heeft de minister gezegd: 'Okee, dat 
gaan we dan doen, maar ik kader wel het budget in en daarbinnen krijg je de eigen verantwoordelijkheid.' 
Dan kun je uiteraard wel gaan twisten over de hoogte van het toegekende budget, maar goed." 
"De minister had een flink aantal open einde-regelingen en die zijn bijna allemaal opgeruimd. Er zit wat dat 
betreft voor hem weinig risico meer in de begroting." 

De andere doelen van het beleid zoals bepaald keren op instellingsniveau niet terug. 
Van de middelen uit het beleid zoals bepaald is het verbeterd functioneren van de schoolorga
nisatie in redelijke omvang te traceren op het Tasman college: 

"Een aantal jaren geleden zat ik ook op deze stoel en was ik bezig met onderwijs, met kinderen. Dat was het 
dan. Nu ben ik bezig met het leiden van een bedrijf, met een balans van zes en een half miljoen en die zaak 
moet draaien. Dat werkt voor een deel door binnen de staf. Binnen de school is dus ook duidelijk sprake van 
een verschuiving in het functioneren, naar andere doelen, gekomen. Die doelgerichtheid is duidelijk merk
baar en het onderwijs komt een beetje op de achtergrond. Niet op de werkvloer, maar wel vanuit de 
organisatie." 
"Het tweede is, dat er steeds meer leerlingen zijn die geen diploma kunnen halen. Die gaan stage lopen bij 
een bedrijf en de school begeleidt eenjaar lang die stage in het bedrijf. Er zijn dus wel steeds meer contacten 
naar buiten toe. En dan krijg je dus ook weer signalen binnen." 

Op zich ervaart men op de school een afname van de rechtspositionele bemoeienis van het 
ministerie. Geconstateerd wordt dat daardoor een vrijheid ontstaat die men positief kan 
benutten voor het ontwikkelen van personeelsbeleid. Tegelijkertijd is men van mening dat de 
ruimte wordt beperkt door financiële onmogelijkheden, eigen-wachtgeldersbepalingen, 
anciënniteitsregels omtrent afvloeiing en regels omtrent de reïntegratie van (gedeeltelijk) 
arbeidsongeschikten. Volgens de directie staat tevens de beperkte schaalgrootte de benutting 
van de beleidsruimte in de weg. 

Daarnaast wordt door de geïnterviewden een afname van overheidsbemoeienis geconstateerd: 

"Je hebt minder te maken met het ministerie. Vroeger moest je voor iedere zucht en iedere spijker goedkeu
ring vragen. Zeker binnen het beroepsonderwijs met het kasstelsel." 
"Het contact met OC&W is duidelijk minder geworden. Je krijgt nu een brief met het lumpsumbedrag en 
daar is het mee gedaan. Nu komt hier een publieke accountant die in anderhalve dag de boel doorlicht. 
Vroeger kwam de rijksaccountant langs en die zat hier vier weken. Die ging post voor post na. Ook lessen-
verdelingen, promoties enzovoorts, alles moest langs Zoetermeer." 
"Er komen de laatste jaren wat minder circulaires binnen. Wat dat betreft bestuurt het ministerie wat minder 
van buitenaf." 

Eerder in deze paragraaf is al beschreven dat de beleidsruimte bij het Tasman college is 
toegenomen, maar dat de benutting daarvan door diverse factoren wordt belemmerd. De 
ontwikkeling van een eigen personeelsbeleid, zoals verondersteld in het beleid zoals bepaald, 
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is bij het Tasman college niet aangetroffen. Het laatste betekent niet dat men de ontwikkeling 
van dit personeelsbeleid en in dit opzicht de doorwerking van het beleid, niet in de tijd ge
pland heeft. Men heeft aan het begin van het schooljaar 1996-1997 zeker de intentie de 
doorwerking op te pakken. De fusiebesprekingen doorkruisen deze plannen echter. 
De congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals dit doorwerkt kan bij het 
Tasman college van een matig tot redelijk niveau worden genoemd. 

In tabel 8.29 treft u een samenvattend overzicht aan van de afhankelijke variabelen bij het 
Tasman college. 

Tabel 8.29: Samenvatting afhankelijke variabelen, Tasman college 
Variabele Indicator Resultaat Aanduiding 

Personeelsbeleid Onderdelen personeels
beleid 

Zie tabel 8.28 -

Strategisch versus 
tactisch-operationeel 

" streven naar 
strategisch be
leid 

Doelen Kwaliteitsverhoging Niet aangetroffen -
Financiële 
beheersbaarheid 

Wordt geplaatst in context lump-
sumbekostiging 

redelijk 

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

Niet aangetroffen -

Middelen Verbeterd functioneren Wordt gezien als uitvloeisel van 
vergroting beleidsruimte en omslag 
naar bedrijfsmatiger functioneren 
van de school 

redelijk 

Autonomievergroting Vergroting beleidsruimte geconsta
teerd; benutting wordt belemmerd 

laag 

Besturen op afstand Geconsteerd wordt afname 
overheidsbemoeienis 

redelijk 

Eigen personeelsbeleid Ontwikkeling niet in gang gezet laag 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Ontwikkeling gedwarsboomd door 
fusieplannen 

matig 

Congruentie Overeenkomst doorwer
king en beleid zoals be
paald " 

matig 

8.7.4 Samenvatting 
Het Tasman college is een kleine scholengemeenschap die onder een eenpitsbestuur valt. Ook 
bij het Tasman college wordt met betrekking tot de beleidstheorie gewezen op de beperkte 
bruikbaarheid ervan. Factoren die relevant zijn, maar niet zijn opgenomen in de theorie 
betreffen namelijk de beperkte financiële mogelijkheden en beperkende rechtspositionele 
bepalingen. De legitimiteit van het beleid is redelijk hoog. De variabelen met betrekking tot 
netwerken zijn in het geval van het Tasman college niet expressief aanwezig. Er is sprake van 
zowel een redelijke mate van horizontale als van verticale bindingsintensiteit. Binnen de 
uitvoering zijn geen tekenen die wijzen op bijvoorbeeld een gebrek aan capaciteit, wat wel in 
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drie van de voorgaande gevallen zo was. Opgemerkt wordt wel, dat de schaalgrootte te klein 
is om op lange termijn te kunnen blijven bestaan; er wordt dan ook aangestuurd op fusie. 
Het personeelsbeleid op deze school is net als in de voorgaande gevallen overwegend 
tactisch-operationeel van aard. De intentie bestaat om meer strategische elementen in het 
beleid te introduceren, maar door onder meer fusieperikelen komt het niet zo ver. Het verbete
ren van de financiële beheersbaarheid keert als doel bij het Tasman college terug. Er wordt 
een koppeling gelegd tussen autonomievergroting, de lumpsumbekostiging en de decentralisa
tie van arbeidsvoorwaarden. De andere twee doelstellingen zijn niet meer waarneembaar. 
Twee middelen, namelijk autonomievergroting en eigen personeelsbeleid komen niet conform 
het beleid zoals bepaald naar voren. Wel wordt een afname van overheidsbemoeienis en 
daarmee enige mate van besturen op afstand geconstateerd; ook het verbeterd functioneren 
van de schoolorganisatie wordt in relatie gebracht met de decentralisatie van arbeidsvoorwaar
den. Tie planning is daarentegen slechts matig van aard; er zijn voornemens tot beleidsontwik
keling, maar de fusieplannen zetten deze op een zijspoor. De congruentie van het beleid kan 
in dit geval als matig tot redelijk worden bestempeld. 

8.8 Het Livingstone gymnasium 

8.8.1 Beknopte beschrijving van het Livingstone gymnasium 
Het Livingstone gymnasium is een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, 
met circa 500 leerlingen. De school valt als enige onder het schoolbestuur. Afstemming vindt 
hoofdzakelijk plaats door onderling, informeel overleg. 
Het schoolbestuur staat op grote afstand en kan worden gekenschetst als een toezichthoudend 
bestuur. Er is controle op enkele hoofdlijnen (begroting en jaarrekening, richting van de 
school enzovoorts). Er is een qua omvang kleine directie, bestaande uit één rector en twee 
conrectoren. De schoolleiding is verantwoordelijk voor alle uitvoerende en beleidsvoorberei-
dende taken, alsook voor de dagelijkse gang van zaken in de school. 
Formeel is er geen middenmanagement aanwezig. Feitelijk wel, aangezien drie leden van het 
onderwijzend personeel met coördinerende taken zijn belast. Zij worden aangeduid als 
'coördinatoren'. Samen met de decaan worden zij tot de 'staf gerekend (zeven personen) en 
als zodanig bij het leidinggeven aan de organisatie betrokken. De hiërarchische lijnen zijn 
mede hierdoor tamelijk vloeiend. 
De staf ten behoeve van planning en control en personeelszaken valt nagenoeg geheel samen 
met de directie en het feitelijke middenmanagement. Het team van onderwijzend personeel 
bestaat uit circa 27 docenten (waarvan een deel parttime). Er is een organisatorisch duidelijk 
afgezonderde ondersteunende staf, bestaande uit twee administratief medewerkers, één 
concierge en twee technisch onderwij s-assistenten. 

8.8.2 Onafhankelijke variabelen op het Livingstone gymnasium 

Beleidstheorie 
Volgens de geïnterviewden is de bruikbaarheid van de beleidstheorie laag, omdat lang niet 
alle factoren in de theorie als verklaringsfactoren of als deel van het relevante beeld zijn 
meegenomen. Het gebrek aan expertise over beleidsontwikkeling bijvoorbeeld: 
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"Ik vraag me af of beleidsruimte tot maatwerk en personeelsbeleid leidt. Ik denk dat het grootste probleem 
van het onderwijs is, datje geen eigen beleid kunt maken. Je bent niet in staat om kwaliteit te waarderen 
boven iets anders. Je kunt als schoolleiding mensen ook nauwelijks dwingen om te doen watje wilt. Er moet 
heel wat aan de hand zijn om mensen die niet functioneren, eruit te krijgen. Wat dat betreft is het bijna niet 
mogelijk om personeelsbeleid in de school te maken." 
"Maar ergens hebben we daar gewoon geen mensen voor in huis, mensen die dat beleid kunnen maken. Er is 
op dit punt geen expertise in de school." 

Andere factoren zijn de belemmeringen die andere regels opwerpen en de wens om niet al te 
veel te formaliseren: 

"We willen enerzijds wel meer beleidsruimte, zeker als het gaat om dingen die erg voor de hand liggen en 
goed voor de school zijn. Dan wil je soms iets en dan is er een regeltje dat iets verbiedt. Maar anderzijds ben 
ik ook wat terughoudend, want meer beleidsvrijheid betekent veel meer overleg over bijzaken, veel meer 
gedoe. Je krijgt discussies over die dingen die eigenlijk het onderwijs niet ten goede komen." 
"Soms zou het handig zijn als er meer ruimte zou zijn, bijvoorbeeld dat gedoe met die nascholing. Dan moet 
je weer een plan hebben en zo. Dan denk ik: laat ons dat toch zelf uitzoeken. Al die geldstromen liggen al 
weer vast. Dat gedoe met die wachtgelders bijvoorbeeld: aan die quotumverplichtingen houden we ons nu 
echt niet meer." 
"Tegelijkertijd moet je je wel afvragen, watje ermee zou winnen als alles rationeler en formeler zou gaan 
verlopen. Hier in de school zeggen toch veel mensen dat je er meer mee verliest dan dat je ermee wint." 

De beleidstheorie wordt door de geïnterviewden op het gymnasium op hoofdlijnen herkend. 
Er is ook steun voor het beleid en de theorie voorhanden, maar deze houdt niet over: 

"Ergens is het een goede zaak dat we nu meer ruimte krijgen om beleid te maken." 
"Ik ben er niet echt erg enthousiast over hoor. Sommige mensen kicken op regeltjes en dit is eigenlijk 
grotendeels weer de oude regeling dus wat dat betreft valt het wel weer mee. Maar ik vind dit soort dingen 
vreselijk. Ik vind dit een noodzakelijke, maar minder interessante kant van m'n werk." 

De legitimiteit van het beleid is bij het Livingstone gymnasium slechts matig. 

Uitvoering landelijk en sectoraal niveau 
De invoering van de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden op landelijk niveau is in relatie 
tot de doorwerking van het beleid op instellingsniveau niet de traceren. 
De toepassing van het beleidsmiddel (de CAO-onderhandelingen) op sectoraal niveau is op 
instellingsniveau in de context van de doorwerking van het beleid ook niet terug te vinden. 

Netwerk op instellingsniveau 
Het lokale netwerk is in omvang beperkt. Het bestaat uit de school, de medezeggenschapsraad 
en het schoolbestuur. De schoolleiding onderhoudt redelijk frequent contact met het admini
stratiekantoor. Er vinden verkennende besprekingen plaats met een bestuur in de regio ten 
behoeve van de verevening van wachtgeldrisico's. Maar daarbij blijft het. 
Voorzover men van een netwerk kan spreken is de horizontale bindingsintensiteit matig. Men 
weet zich gebonden aan een overkoepelende doelstelling - het draaiende en goed functione
rend houden van het gymnasium - maar afhankelijkheidsbewustzijn en centralisatie van 
besluitvorming binnen het netwerk zijn beperkt: 

"Er is een bestuur, dat volgens het oude traditionele model functioneert. Dat willen we ook zo houden. Het 
bestaat uit ouders van leerlingen of oudleerlingen, die algehele eindverantwoordelijkheid bezitten, maar in 
wezen alle taken aan de schoolleiding hebben gedelegeerd. Het enige waar ze zich wel wat meer mee 
bemoeien zijn de financiën. Maar verder ondersteunen ze de school vooral. Ze vergaderen vijf à zes keer per 
jaar, waarvan twee maal wat informeler. Het is belangrijk dat ze er zijn. Zolang zij het idee hebben dat de 
school goed loopt, gaan ze zich niet met de school bemoeien." 
"Maar er zal een soort samenwerkingsverband op bestuurlijk niveau komen tussen het bijzonder onderwijs 
hier in de regio. Ook om wachtgeldrisico's en dergelijke af te dekken. Maar of wij daaraan gaan meedoen, 
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daar zit ik nog een beetje over te twijfelen. Want je krijgt dan wel de steun van anderen, maar ook de lasten. 
Dat is een afweging." 

Van een verticale binding met zowel het landelijke als het sectorale netwerk is bijna geen 
sprake. Niet dat men behoefte heeft aan dergelijke contacten, integendeel: 

"Hier merken we niet zoveel van. Er zitten ook niet zoveel vakbondsleden. Misschien drie, maar niet echt 
meer. Het interesseert die mensen ook nauwelijks. De besturenorganisatie bel ik soms wel op. En het 
administratiekantoor wacht totdat ik een vraag stel. Dat is wel een voordeel van een kleine school, met één 
bestuur: niemand kan ons op enige manier ergens toe brengen. We krijgen wel folders, maar de prullenbak is 
gewillig en verder valt het wel mee." 

Uitvoering instellingsniveau: beleid 

Het Livingstone gymnasium groeit qua leerlingenaantal. De lumpsum heeft wel enkele gaten 
in de begroting geslagen, maar dit is maar tijdelijk en de reserves zijn voldoende. Ook de 
inhoudelijke capaciteit ten aanzien van rechtspositie en arbeidsvoorwaarden is voldoende. 
Aangegeven wordt wel, dat de organisatorische capaciteiten beperkt zijn om de decentralisatie 
afdoende op te kunnen vangen; de schaalgrootte speelt hierbij een rol: 

"We zijn een kleine school. We moeten dit soort bureaucratische rompslomp wel tot het uiterste beperken, 
want we hebben nu eenmaal geen centrale directie met stafleden. We passen ons dus gewoon automatisch 
aan aan wat in de CAO staat en doen daar verder niet al te moeilijk over. We conformeren ons dus gewoon 
aan de CAO, want we hebben geen enkele behoefte om op nadere punten weer overleg te gaan voeren. Dat 
doen we niet, allemaal veel te ingewikkeld. In de school heeft daar trouwens ook niemand behoefte aan." 
"Probleem is wel en dat wordt alleen maar groter, dat de schoolleiding niet is opgeleid om beleid te vormen 
en te voeren. (...) Maar het onderwijs wordt alleen maar ingewikkelder en moeilijker te managen. Daar 
hebben we geen kennis voor in huis. We zijn niet opgeleid om personeelsbeleid te maken. Daar moetje vier 
jaar hbo-studie voor gedaan hebben." 
"Daarnaast is de staf uitgebreid. De coördinator 3e leerjaar is erbij gekomen. Maar of dit allemaal te wijten is 
aan die nieuwe CAO, dat betwijfel ik. Een reden is volgens mij, dat we enorm zijn gegroeid. De directie kon 
dat niet echt meer bijbenen. Te veel werk." 

Informatie over de decentralisatie van arbeidsvoorwaarden is volgens de geïnterviewden 
voldoende voorhanden. Aan aanvullende informatie heeft men geen behoefte. De doeleinden 
van degenen die zijn betrokken bij de doorwerking van het beleid stemmen overeen. Maar 
hierbij past wel de kanttekening dat het personeel zich in deze context niet altijd even actief 
opstelt: 

"Maar de CAO wordt niet door de medezeggenschapsraad gelezen. Het leeft ook niet erg." 
"Ik zou graag willen dat het personeel wat meer bij de besluitvorming betrokken raakt. Docenten zijn 
geïnteresseerd in lesgeven; eventuele taken die erbij komen, vinden ze ook nog prima. Maar de hele organi
satie van de school, dat interesseert ze hier niets. (...) En dan probeer ik af en toe zelfs wat onrust te zaaien, 
maar ook dat lukt dan niet. Ik vind het niet erg om dingen zelf te beslissen, maar ik vind het wel noodzakelijk 
dat het personeel ook over wat zaken nadenkt. Ik probeer ook de medezeggenschapsraad te activeren en zo, 
maar er komt echt niets terug." 
"Ik zou wel willen dat de personeelsraad wat beter functioneerde. Ze hebben weinig grip op de besluitvor
ming. Dat is geen goede zaak, maar ik sta aan de andere kant. De personeelsraad zou wel wat feller mogen 
zijn en om veel meer dingen mogen vragen." 

Uitvoering instellingsniveau: organisatie 

De school verkeert voor wat betreft de externe factoren in een stabiele situatie. Als enige 
verstoring zou men de lumpsum kunnen aanmerken, maar ook die kan relatief eenvoudig 
worden opgevangen, doordat men over enige financiële reserves beschikt. In tabel 8.30 zijn de 
relevante externe factoren in beeld gebracht. 
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Tabel 8.30: Externe factoren bij het Livingstone gymnasium 
Indicator Beschrijving 

Interveniërend beleid De invoering van de lumpsum leidt per saldo tot een lager budget. Op zich heeft 
dat nog geen vergaande organisatorische gevolgen, omdat de school groeit en er 
in het verleden redelijke reserves zijn opgebouwd. Het kostenbewustzijn is sinds 
de lumpsum wel enigszins toegenomen. 
De financiële en personele risico's worden door de schoolleiding over het alge
meen niet als onoverkomelijk ingeschat. 

Interveniërende actoren Op de school merkt men weinig van interveniërende actoren, zoals de vakbon
den. De schoolleider probeert zo goed als mogelijk is, de regels van het PF en 
VF na te leven, in verband met mogelijke nadelige financiële consequenties. 

Marktfactoren Het leerlingenaantal stijgt. De marktpositie van de school is gunstig te noemen. 
Er zijn geen fusieplannen; wel wordt (voorzichtig) nagedacht over aansluiting 
bij een bestuurlijk samenwerkingsverband. 

Concurrentie De school kan de concurrentie met andere scholen in de omgeving gemakkelijk 
aan. Het enige negatieve effect hiervan is, dat aangemelde leerlingen vaker 
moeten worden geweigerd. Men streeft niet naar uitbreiding van het marktaan
deel. Op zich is men tevreden als het leerlingenaantal stabiel blijft. 

De organisatiestructuur laat zich kenschetsen als een eenvoudige professionele bureaucratie. 
Er treden vooralsnog nauwelijks veranderingen op in de organisatiestructuur. Wel wordt 
nagedacht over aansluiting bij een bestuurlijk samenwerkingsverband in de regio om wacht
geldrisico's af te dekken. Formalisatie binnen de bestaande structuur wordt afgewezen. Dit 
zou strijdig zijn met bestaande informele afstemmings- en communicatiepatronen. Er treedt 
geen specialisatie op in termen van nieuwe functies. Wel zijn er twee coördinatoren aangewe
zen, die binnen hun docentfunctie de ruimte krijgen om deze taken op zich te nemen. Deze 
taken worden echter gezien als nagenoeg reguliere staffuncties. 
De schoolleiding ervaart echter wel een toenemende taakbelasting ten gevolge van de toene
mende autonomie en decentralisatie. Er is vaak geen tijd om de nieuwe taken op te pakken. 
Daarom zullen op termijn taken moeten worden afgestoten. Onduidelijk is vooralsnog welke 
taken dat dan moeten zijn. Het wordt als ongewenst gezien de lesgevende taken af te stoten. 
Dan wordt waarschijnlijk de afstand tot het personeel te groot. 

Personeel, ouders en leerlingen zijn zeer betrokken bij het Livingstone gymnasium. Hierop en 
op de talloze buitenschoolse activiteiten wordt sterk de nadruk gelegd. Het onderwijsaanbod 
wordt bewust traditioneel van aard gehouden. Eén en ander geeft de school een wat gesloten 
en naar eigen zeggen ook conservatief karakter. De cultuur wordt door de geïnterviewden 
gekenschetst als enigszins persoonsgericht van karakter, in tegenstelling tot taakgericht. 
Daarnaast komt de school op buitenstaanders op het eerste gezicht als tamelijk open over. Een 
kleine, vaste kern van personeel sluit zich echter af van het overige personeel én de schoollei
ding. Hierdoor blijft een groot deel van de specifieke cultuur, wellicht zelfs de kern ervan, 
afgesloten voor personen die niet tot die groep behoren. 
Er treedt weinig verandering op in de schoolcultuur. Of het moet zijn dat het persoonsgerichte 
karakter van de schoolcultuur de laatste tijd wat minder vanzelfsprekend de ruimte krijgt, 
waarschijnlijk doordat men zich meer bewust is van de financiële aspecten ervan. 

Voor het Livingstone gymnasium kunnen de indicatoren van het algemeen functioneren als in 
tabel 8.31 worden beschreven: 
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Tabel 8.31 : Functioneren van het Livingstone gymnasium 
Indicator 

Antwoord 

Beschrijving 

Op onder meer de volgende twee punten tracht men in de school een antwoord 
te formuleren: 
1) de komst van de Tweede Fase; dit doet men d.m.v. het instellen van een 
voorbereidende commissie en het starten van experimenten; 
2) het reduceren van de uitval van leerlingen; aan dit thema is een interne confe
rentie gewijd, die is uitgemond in een aantal uitgangspunten die hierbij in ogen
schouw genomen kunnen worden. 

Binding Er is een groep personeelsleden, die al 25 jaar of meer in dienst is bij de school 
en ook zeer sterk gebonden is aan de school. Dit zijn overwegend fulltimers, die 
erg veel taken en buitenschoolse activiteiten op zich nemen. Een dergelijke 
sterke binding aan de school is de norm, hoewel het soms wel als belastend en 
benauwend wordt ervaren. De betrokkenheid strekt zich overigens niet uit tot 
deelname aan besluitvorming over organisatorische, beheersmatige zaken. 

Coördinatie Coördinatie tussen de onderdelen van de organisatie vindt grotendeels plaats 
door middel van onderling overleg. Waar nodig gebruikt men vormen van 
geformaliseerd overleg en legt men bepaalde beslisregels vast. De nadruk ligt op 
informele afstemmingsmechanismen. 

Doelgerichtheid De doelen die men zich stelt zijn met name gericht op de inrichting van het 
onderwijs en van de school. 

De doelgerichtheid en omgevingsgerichtheid zijn niet uitzonderlijk te noemen, hoewel men 
wel probeert zoveel mogelijk mee te gaan in onderwijskundige vernieuwingen (zie tabel 8.31). 
Men neemt geen toename van omgevingsgerichtheid en doelgerichtheid waar. 
In het oog springt de hoge mate van betrokkenheid van het personeel bij de organisatie, in 
combinatie met het hoge informele karakter van de coördinatie. De betrokkenheid geldt echter 
niet de organisatorische, beheersmatige kant van de schoolorganisatie, maar enkel de onder
wijskundige, culturele kant. Het beginsel van informele coördinatie komt de laatste tijd 
enigszins onder druk te staan, nu van de schoolleiding anderssoortige coördinatie wordt 
gevraagd ten gevolge van het overheidsbeleid en daarvoor eigenlijk de ruimte ontbreekt. Om 
bestaande coördinatiepatronen in stand te houden zal een deel van het personeel een deel van 
die vereiste coördinatietaken over moeten nemen. De vraag is of dit afdoende zal lukken, daar 
nu juist de betrokkenheid met die beheersmatige en organisatorische vraagstukken ontbreekt. 

Tabel 8.32 bevat een samenvatting van de voorgaande beschrijving van onafhankelijke 
variabelen. 

8.8.3 Afhankelijke variabelen op het Livingstone gymnasium 
Het personeelsbeleid op het Livingstone gymnasium kent een relatief breed pakket aan regels, 
afspraken en uitvoeringspraktijken. 
In tabel 8.33 zijn deze elementen samengevat. Integratie of verdergaande formalisatie van de 
onderdelen van dit pakket tot een meer omvattend personeelsbeleidsplan is op deze school 
niet aan de orde. Naar eigen zeggen wordt een dergelijke integratie vooral belemmerd door 
tijdsgebrek bij de schoolleiding, in combinatie met het ontbreken van enige waarneembare 
noodzaak hiertoe. Eerder beschouwt men het als een ongewenste mate van formalisatie, die 
niet past bij de informele afstemmingsmechanismen en de hoge betrokkenheid van het perso
neel. 
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Tabel 8.32: Samenvatting onafhankelijke variabelen Livingstone gymnasium 
Variabelengroep Variabele Samenvatting resultaat Aanduiding 

Beleidstheorie Correctheid 

Bruikbaarheid 

Legitimiteit 

Niet aangetroffen 

Volledigheid beeld actoren en con
text beperkt, alsook omvattendheid 
verklaringsfactoren 

Theorie wordt op hoofdlijnen 
herkend; steun voor beleid en theo
rie niet overvloedig 

laag 

matig 

Uitvoering 
landelijk niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Geen factoren aangetroffen 

-

Uitvoering 
sectoraal niveau 

Capaciteit 
Informatie 
Convergentie van 
doeleinden 
Machtsverdeling 

Geen factoren aangetroffen 
-

Netwerk op 
instellingsniveau 

Horizontale bindings
intensiteit 

Grensbepaling 

Dynamiek 

Verticale bindingsin
tensiteit 

Gebondenheid aan overkoepelende 
doelstelling, afhankelijkheidsbe-
wustzijn en centralisatie beperkt 

Niet aangetroffen 

Niet aangetroffen 

Nauwelijks binding met landelijk en 
sectoraal netwerk 

matig 

landelijk: laag 
sectoraal: matig 

Uitvoering instellings
niveau: beleid 

Uitvoering instellings
niveau: organisatie 

Capaciteit 

Informatie 

Convergentie van 
doeleinden 

Machtsverdeling 

Externe factoren 

Schaalgrootte 

Structuur 

Cultuur 

Effectief functioneren 

Voldoende financiële en inhoudelij
ke capaciteit. Organisatorische ca
paciteit beperkt 

Voldoende; geen behoefte aan nade
re informatie 

Doeleinden convergeren, mede om
dat niet alle partijen zich even actief 
opstellen 

Niet aangetroffen 

Geen beïnvloedende factoren 

Eénpitter, klein, categoriale school 

Eenvoudige professionele bureau
cratie, geen verandering 

Persoonsgericht, gesloten kern 

Redelijk stabiel, enkele coördinatie
vraagstukken 

redelijk 

redelijk 

redelijk 

redelijk 

Overigens treedt op sommige onderdelen wei enige mate van verstrakking in de regeltoepas-
sing op, bijvoorbeeld ten aanzien van het aanstellen van nieuw personeel. Dit met het oog op 
de toenemende risico's. 
Het personeelsbeleid van dit gymnasium kenmerkt zich kortom door een sterk accent op 
tactisch-operationele aspecten. Er is geen ontwikkeling waarneembaar in de richting van meer 
strategisch beleid. De intentie daartoe is afwezig. 
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Tabel 8.33: 
Categorie 

Personeels
behoefte 

Personeels
voorziening 

Personeels
beheer 

Personeelsbeleid op het Livingstone gymnasium 
Instrument | Stand van zaken 

Functievorming 

Personeelsplanning 

Werving en selectie 

Introductie 

Arbeidsvoorwaarden 
en arbeidsomstandig
heden 

Er wordt niet gekozen voor functiedifferentiatie, omdat men hiermee 
aan de nodige flexibiliteit in de personele inzet zou verliezen. Het 
blijft daardoor bij taakdifferentiatie. Ten aanzien van het beschikbaar 
stellen van schaal 12-functies wordt een terughoudend beleid ge
voerd. 

Het leerlingenaantal stijgt; er hoeft geen RDDF-plaatsing plaats te 
vinden. Vacatures worden in beginsel altijd opgevuld met personeel 
dat een tijdelijke aanstelling krijgt. Een benoeming in vaste dienst 
kan plaatsvinden als de formatieplaats op basis van de leerlingenra
mingen structureel te noemen is. 

Bij het opvullen van vacatures wordt soms voorbijgegaan aan de 
quotumverplichting. Bij benoemingen wordt bij alle personeelsgele
dingen gestreefd naar een evenredige samenstelling van het perso
neelsbestand in termen van man/vrouw. Over de sollicitatieprocedure 
zijn enkele basisregels vastgelegd. 

Er is een introductieprogramma, waarbij nieuwe docenten redelijk 
uitgebreid worden geïnformeerd en begeleid en enigszins worden 
ontzien v.w.b. de uitoefening van extra taken. Het programma voor
ziet tevens in een beoordelingsprocedure. De tendens is dat nieuwe 
docenten kritischer worden beoordeeld alvorens ze een vaste aanstel
ling krijgen. Dit met het oog op de toenemende risico's die de school 
op dit vlak loopt. 

Overleg en 
medezeggen 
schap 

Functiewaardering 

Personeelsbeoordeling 

Opleiding 

Loopbaanontwikke
ling 

Men is bezig met het ontwikkelen van taakbeleid, al gaat dit erg aar
zelend. De taakverdeling wordt nu volgens enkele zeer algemene 
vuistregels bepaald. De extra taken worden via een lijst geïnventari
seerd en vervolgens zo eerlijk mogelijk over het personeel verdeeld. 
Er is een arbo-commissie. Er is een regeling in gevallen van sexuele 
intimidatie, inclusief vertrouwenspersoon en klachtencommissie. 

Men volgt de normfuncties. 

Er worden systematisch en periodiek functioneringsgesprekken afge
nomen. 
Tijdelijk aangesteld personeel, dat onvoldoende functioneert, komt 
niet in aanmerking voor een vast dienstverband. Voor deze beoorde
ling is een procedure afgesproken. Voor een benoeming in een schaal 
12-functie zijn aparte regels en criteria vastgelegd. 

Er is een scholingsbudget met daarbij behorende regels. 

Op informele wijze worden de 'senioren' in het team enigszins ont
zien en komen bepaalde extra taken (schoolavonden bijv.) meestal bij 
de jonge docenten terecht. 

De MR leidt een pro forma bestaan en vergadert eenmaal per jaar 
tezamen met het schoolbestuur. De personeelsgeleding uit de MR is 
verzelfstandigd tot een aparte personeelsraad, die nauwer betrokken 
wordt bij het management van de instelling. Daarnaast is er nog de 
Algemene Personeelsvergadering. Er zijn enkele algemene procedu
rele regels vastgelegd omtrent deze organen. 
De schoolleiding tracht af en toe de MR en het personeel wat meer te 
betrekken bij de besluitvorming omtrent de schoolorganisatie. Tot nu 
toe heeft dit echter weinig succes. Mede hierdoor neemt de schoollei
ding vaak beslissingen zonder zichtbaar moeite te doen het personeel 
adequaat te raadplegen, waardoor het personeel soms het gevoel 
krijgt nergens bij te worden betrokken, enzovoorts. 

Het vergroten van de financiële beheersbaarheid komt als doel van het beleid zoals bepaald bij 
het Livingstone gymnasium naar voren in de context van de lumpsumbekostiging: 

"Wel baart de voortdurende bezuinigingsdruk vanuit Zoetermeer enige zorg: op alle mogelijke en onmogelij
ke manieren wordt gepoogd de kosten van het onderwijs te verminderen. (...) Tot nu toe hebben we kunnen 
voorkomen dat al deze bezuinigingen een negatieve invloed hebben op ons onderwijs en gelukkig hebben we 
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nog een financiële buffer voor magere jaren, maar toch kijken we reikhalzend uit naar de tijd dat de overheid 
weer oog krijgt voor het belang van het onderwijs in onze samenleving." 

De andere twee doelen van het officiële beleid komen tijdens de doorwerking van het beleid 
op deze school niet aan de oppervlakte. 
Met de middelen is het in termen van beleidscongruentie niet veel beter gesteld. Op zich 
wordt wel enige toename in de beleidsruimte waargenomen. Bijvoorbeeld in de inzet van het 
personeel is nu iets meer mogelijk dan vroeger. Tegelijkertijd wordt aangegeven, dat de 
ruimte meestal weer wordt ingeperkt, doordat er nieuwe regels en verplichtingen aan worden 
gekoppeld (quotumregeling, nascholingsplan, eigen-wachtgeldersregeling). 
Aangegeven wordt daarnaast dat het benutten van de ruimte wordt beperkt door een aantal 
factoren, te weten: de beperking van de hoeveelheid financiële middelen die voor nieuw, 
eigen beleid kan worden ingezet; het ontbreken van specifieke expertise op het terrein van 
personeelsbeleid; het gebrek aan tijd; het beperkende karakter van rechtspositionele regels 
omtrent ontslag bij disfunctioneren van personeelsleden. Ook de informele afstemmings
mechanismen en de hoge betrokkenheid van het personeel staan het benutten van de beleids
ruimte in de weg. 

Tabel 8.34: Samenvatting afhankelijke variabelen Livingstone gymnasium 
Variabele Indicator Resultaat Aanduiding 

Personeelsbeleid Onderdelen personeels
beleid 

Zie tabel 8.33 -

Strategisch versus 
tactisch-operationeel 

» tactisch-operati
oneel 

Doelen Kwaliteitsverhoging Niet aangetroffen -
Financiële 
beheersbaarheid 

Slechts zijdelings aan de orde i.v.m. 
invoering lumpsum 

matig 

Afname beleidslast lan
delijk niveau 

Niet aangetroffen -

Middelen Verbeterd functioneren Niet aangetroffen -
Autonomievergroting Beperkte verruiming waargenomen; 

benutting ruimte belemmerd 
laag 

Besturen op afstand Afname overheidsbemoeienis gesig
naleerd 

redelijk 

Eigen personeelsbeleid Ontwikkeling niet in gang gezet laag 

Planning Realiseren opgesteld 
tijdschema 

Geen ontwikkeling gepland laag 

Congruentie Overeenkomst doorwer
king en beleid zoals be
paald 

- laag 

Eigen personeelsbeleid komt bij dit gymnasium niet van de grond. Wel wordt een afname van 
overheidsbemoeienis gesignaleerd: 

"Wat ik wel merk, maar dat is al langer aan de gang: de overheid interesseert zich alleen in de financiën. 
Buiten de financiën merk je van de overheid echt absoluut niets. Dat is een zekere vrijheid. Vroeger moest 
dat met het stappenplan (urenverdeling) en ging de inspectie dat allemaal nakijken of het wel klopte, tot op 
het uur nauwkeurig. Nu kijkt niemand daar nog naar. Je hebt de plicht in de basisvorming 32 uur les per 
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week te geven, maar niemand heeft dat ooit nog gecontroleerd. Het interesseert ze eigenlijk niet. Alleen de 
accountant controleert de financiën, dat is belangrijk." 

Voor wat betreft de planning zijn bij het gymnasium nog geen stappen gezet. 

Al met al kan de congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals dit doorwerkt 
bij het gymnasium van een laag niveau worden genoemd. 

In tabel 8.34 zijn de afhankelijke variabelen voor het Livingstone gymnasium samengevat. 

8.8.4 Samenvatting 
Het Livingstone gymnasium is een kleine categoriale school die onder een eenpitsbestuur valt. 
De beleidstheorie toont zich in een lage bruikbaarheid van de theorie ten gevolge van het 
ontbreken van een aantal voor de doorwerking belangrijke factoren. Zoals: de beperkende 
werking van allerhande rechtspositieregels, het gebrek aan expertise en de wens om niet al te 
veel te formaliseren. De legitimiteit van het beleid is bij deze school slechts matig. De net-
werkkenmerken zijn niet uitgesproken van aard. Of het moet zijn dat de omvang van het 
netwerk beperkt is en bewust beperkt wordt gehouden. Men wenst niet al te veel invloed van 
buitenstaanders. De horizontale en verticale bindingsintensiteit zijn dan ook matig. Op het 
vlak van de uitvoering zou men op lokaal niveau nauwelijks problemen hoeven te ondervin
den. Of het zou moeten zijn dat de organisatorische capaciteit door de kleine schaalgrootte te 
beperkt wordt geacht om de doorwerking van het beleid op te vangen. Daarnaast geldt dat de 
financiële en inhoudelijke capaciteit afdoende is en de informatie ruim voorhanden is. De 
doeleinden van de relevante uitvoerders convergeren in redelijke zin. 

Het personeelsbeleid op het gymnasium is overwegend tactisch-operationeel van karakter. Er 
is geen sprake van een ontwikkeling in de richting van een meer strategische beleidsvorm. Het 
doel van het verbeteren van de financiële beheersbaarheid op landelijk niveau is bij het 
gymnasium in de context van de lumpsumbekostiging aan de orde. De andere twee doelstel
lingen van het beleid zoals bepaald zijn niet meer te achterhalen. Dat is nog wel het geval met 
het middel besturen op afstand. Er wordt een redelijke afname van overheidsbemoeienis 
geconstateerd. Autonomievergroting en eigen personeelsbeleid worden niet overeenkomstig 
het beleid zoals bepaald waargenomen. De planning is zwak omdat men geen planning opzet 
die de ontwikkeling van eigen beleid betreft. De congruentie tussen het beleid zoals bepaald 
en het beleid zoals dit doorwerkt, is laag. 

8.9 Organisatiekenmerken en beleidscongruentie 

Op basis van de resultaten per school, zoals samengevat in tabel 8.35 en 8.36 hierna, constate
ren we het volgende. 
De bruikbaarheid van de beleidstheorie is op de zes onderzochte scholen laag. De legitimiteit 
is over het algemeen van een redelijk niveau. De horizontale binding van de netwerken op 
instellingsniveau varieert; dat geldt ook voor de verticale binding met sectorale en landelijke 
netwerken. Voor wat betreft de uitvoering worden in de scholen nauwelijks gegevens aan
getroffen die zijn terug te voeren op de uitvoering op landelijk en sectoraal niveau. 
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Anders ligt dat met de kenmerken van de uitvoering op instellingsniveau. In deze kenmerken 
valt een grote mate van variëteit te bespeuren. 
De congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals dit doorwerkt, varieert sterk 
tussen de onderzochte scholen. Op één school is deze congruentie redelijk tot hoog, terwijl de 
congruentie in drie van de zes gevallen als tamelijk laag kan worden bestempeld. 

Met deze gevalsstudies wordt niet gestreefd naar het doen van uitspraken die representatief 
zijn voor alle scholen voor voortgezet onderwijs. Desondanks kan op basis van deze resultaten 
worden gesteld dat de doorwerking van de decentrale arbeidsvoorwaardenvorming in de 
scholen waarschijnlijk zeer divers is. Er zijn scholen, zoals de Columbus scholengemeenschap 
die het beleid zoals bepaald opnemen in de dagelijkse gang van zaken op de school. Er zijn 
echter ook scholen die het beleid - in ieder geval vooralsnog - laten voor wat het is omdat zij, 
net als de Lemaire scholengemeenschap bijvoorbeeld, aan andere zaken prioriteit moeten 
geven. 

In tabel 8.35 en tabel 8.36 zijn de resultaten van de gevalsstudie in een overzicht samengevat. 

Interessant is nu om na te gaan of enkele algemene principes ten grondslag liggen aan die 
diversiteit. Waarom lukt beleidsontwikkeling op de ene school wel en op de andere school 
(nog) niet? Om deze vraag te verkennen bestuderen we of de variatie in de congruentie van 
het beleid is gerelateerd aan de variatie die optreedt in een aantal onafhankelijke variabelen. 

Tabel 8.37: Organisatiekenmerken 

Organisatie Schaalgrootte Structuur Cultuur Complexiteit 

Livingstone eenpitter, klein, 
categoriaal 

eenvoudige bureaucratie persoonsgericht, 
gesloten 

laag 

Tasman eenpitter, klein, 
sg* 

eenvoudige bureaucratie persoonsgericht, 
open 

laag 

Vasco meerpitter, klein, 
categoriaal 

eenvoudige bureaucratie taakgericht, 
gesloten 

matig 

Columbus meerpitter, groot, 
sg 

professionele bureaucratie taakgericht, 
open 

redelijk 

Mercator meerpitter, groot, 
brede sg 

divisie vorm taakgericht, ge
middelde open
heid 

hoog 

Lemaire eenpitter, groot, 
brede sg 

divisie vorm persoonsgericht, 
open 

hoog 

' sg = scholengemeenschap 

8.9.1 Eenvoudig en complex, mechanisch en organisch 
De onderzochte scholen verschillen in de mate van complexiteit van de organisatie. Het 
Livingstone gymnasium is bijvoorbeeld een zeer eenvoudige organisatie: klein, categoriaal en 
ressorterend onder één schoolbestuur. De organisatiestructuur is te kenschetsen als een 
eenvoudige bureaucratie, terwijl de cultuur persoonsgericht en enigszins gesloten is. Aan de 
andere kant van het spectrum treffen we onder andere het Mercatorcollege aan. Deze grote 

289 



brede scholengemeenschap valt onder een meerpitsbestuur en vertoont structuurkenmerken 
van een divisie-organisatie. De cultuur is taakgericht. De organisatie is complex. 
In tabel 8.37 zijn de kenmerken van de scholen, die hen eenvoudig dan wel complex doen 
zijn, weergegeven. Het Mercatorcollege en de Lemaire scholengemeenschap zijn beide 
complexe organisaties. Het Vasco da Gama gymnasium en de Columbus scholengemeenschap 
vormen een middengroep. Het Livingstone gymnasium en het Tasmancollege zijn eenvoudige 
schoolorganisaties. 

Zoals uiteengezet in hoofdstuk 3 passen organisaties zich idealiter aan aan veranderingen in 
hun omgeving. Wanneer een stabiele omgeving wijzigt in een instabiele omgeving, verandert 
veelal het managementsysteem van organisaties van enigszins mechanisch naar organisch en 
vice versa. Is deze tendens ook waarneembaar bij de onderzochte scholen? 

Tabel 8.38: Kenmerken van organisatieverandering 

Organisatie Externe factoren Structuurverandering Functioneren Organisch of 
mechanisch 

Livingstone zeer stabiel; inter
veniërend beleid 
wordt opgevangen 
met financiële re
serves 

geen verandering lage mate van 
antwoord en doelge
richtheid; sterke bin
ding personeel 

geen verandering 

Tasman enigszins insta
biel; druk richting 
fusie 

geen verandering hoge mate van ant
woord en doelgericht
heid; redelijke bin
ding personeel 

geen verandering 

Vasco stabiel; interveni
erend beleid be-
invloedt functio
neren 

centralisatie lage mate antwoord 
en doelgerichtheid op 
school i.t.t. bij 
schoolbestuur; sterke 
binding personeel 

mechanisch 

Columbus stabiel; interveni
erend beleid be-
invloedt structuur 

centralisatie, formalisatie, 
specialisatie en afhan
kelijkheid 

redelijke mate ant
woord en doelgericht
heid; sterke binding; 
coördinatie verandert 

mechanisch 

Mercator instabiel; interve
niërend beleid, 
markt- en concur
rentie leiden tot 
structuurwijziging 

centralisatie lage mate binding, 
coördinatie, doelge
richtheid; hoge mate 
antwoord 

geen verandering 

Lemaire instabiel; interve
niërend beleid, 
markt en concur
rentie beïnvloeden 
functioneren 

centralisatie, afhankelijk
heid 

lage mate binding en 
coördinatie 

geen verandering 

In tabel 8.38 zijn enkele organisatiekenmerken samengevat. Bij drie van de zes organisaties 
treedt geen noemenswaardige verandering op in het managementsysteem. Deze organisaties 
verkeren alle in een tamelijk instabiele omgeving. Dit in tegenstelling tot de twee organisaties 
waarbij wel een duidelijke verandering in het management van de school valt waar te nemen: 
het management van het Vasco da Gama gymnasium en van de Columbus scholengemeen-
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schap vertonen meer mechanische trekken dan voorheen. Dit terwijl beide scholen in een 
tamelijke stabiele omgeving verkeren. Het laatste geldt ten slotte zeker voor het Livingstone 
gymnasium. Het managementsysteem van deze school verandert echter niet. 

Figuur 8.1 : Stabiliteit en verandering managementsysteem 

Richting mechanisch 

A 

Geen 
verandering 

Richting organisch 

In figuur 8.1 is één en ander grafisch weergegeven. De relatie tussen instabiliteit van de 
omgeving en verandering van het managementsysteem, zoals kan worden verondersteld op 
basis van de theorieën die in hoofdstuk 3 zijn uiteengezet, wordt in dit onderzoek niet aan
getroffen. Het lijkt er wel op dat enige mate van instabiliteit noodzakelijk is om tot verande
ring aan te zetten: het managementsysteem van het Livingstone gymnasium (LIV) verandert 
immers niet, mede omdat hiervoor geen noodzaak wordt waargenomen. Bij de Columbus 
scholengemeenschap (CGS) en het Vasco da Gama gymnasium (VGG) is het met name het 
interveniërend beleid dat zorgt voor enige mate van instabiliteit; voor het overige is de omge
ving van deze scholen stabiel. Het management verandert op deze scholen in de richting van 
meer mechanische principes. 
De instabiliteit van de omgeving loopt aan de rechter kant van het spectrum bij het Tasman 
college (TMC), het Mercatorcollege (MCC) en de Lemaire scholengemeenschap (LSG) verder 
op. Hoewel de noodzaak tot wijziging van het management daarmee toeneemt, zijn deze 
scholen niet in staat die verandering teweeg te brengen. De instabiliteit is daarvoor waar
schijnlijk - zeker in het geval van de Lemaire scholengemeenschap (LSG) - te groot gewor
den. 
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8.9.2 Curve van beleidsontwikkeling 
De veronderstelling luidt vervolgens, dat als een school niet in staat is de veranderingen in het 
managementsysteem door te voeren waar de instabiele omgeving om vraagt, er tevens geen 
beleidsontwikkeling zal plaatsvinden zoals bedoeld in de beleidstheorie van de decentralisatie. 
Voordat deze veronderstelling nader wordt bestudeerd, dienen we eerst stil te staan bij de 
mogelijke relatie tussen organisatorische complexiteit en de mate van beleidscongruentie. Het 
kan immers zo zijn dat ook de mate van organisatorische complexiteit van invloed is op de 
mate waarin het management van de betreffende scholen al dan niet overgaat tot beleidsont
wikkeling. 

Figuur 8.2: Complexiteit en beleidscongruentie 

Hoge beleidscongruentie 

TMC VGG 

Eenvoudig Complex 

MCC LSG 

Lage beleidscongruentie 

In figuur 8.2 is een grafische afbeelding gemaakt het mogelijke verband tussen organisatori
sche complexiteit en beleidscongruentie. Het Livingstone gymnasium (LIV) en het Tasman 
college (TMC) zijn relatief eenvoudige schoolorganisaties. De eerste kent echter een lage 
beleidscongruentie, de tweede een iets hogere. Het Vasco da Gama gymnasium (VGG) kent 
net als het Tasman college een matige beleidscongruentie maar is wel iets complexer dan die 
school. De Columbus scholengemeenschap (CSG) kent een redelijke mate van organisatori
sche complexiteit plus een relatief hoge mate van beleidscongruentie. Laag is de beleidscon
gruentie bij de laatste twee scholen, het Mercatorcollege (MCC) en de Lemaire scholen
gemeenschap (LSG). Deze twee organisaties zijn relatief complex. 

Op het Livinstone gymnasium geeft de directie aan niet over de mogelijkheden en capaciteiten 
te beschikken om tot beleidsontwikkeling over te gaan. Dit signaal wordt ook, maar minder 
sterk, afgegeven door de directie van het Tasman college. Aan de linkerkant van het spectrum 
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geldt kortom dat enige mate van organisatorische differentiatie noodzakelijk is om tot beleids
ontwikkeling over te gaan. Deze differentiatie is aanwezig bij het Vasco da Gama gymnasium 
en meer nog bij de Columbus scholengemeenschap. 
De Lemaire scholengemeenschap is recentelijk ontstaan uit een fusie waarbij een aantal 
scholen is samengevoegd tot één en tevens een centrale directie is ingevoerd. Deze complexe 
organisatievorm vereist onder meer ver ontwikkelde patronen van coördinatie. Deze zijn 
echter - zoals de centrale directie en locatieleiding aangeven - nog niet overal in de organisatie 
even goed tot ontwikkeling gekomen. De capaciteit ontbreekt in diverse opzichten om op dit 
moment tot de ontwikkeling van personeelsbeleid over te gaan. Bij het Mercatorcollege kampt 
men met een vergelijkbare problematiek. Aan de rechterkant van het spectrum is de organisa
tie dusdanig complex geworden dat beleidsontwikkeling voor de gehele organisatie een 
probleem is geworden. 

Er is dus sprake van een relatie tussen organisatorische complexiteit en de mate van beleids-
congruentie. In figuur 8.3 zijn de scholen dan ook afgebeeld op beide dimensies: organisatori
sche complexiteit én verandering van het managementsysteem in de richting van organisch 
dan wel mechanisch. 

Figuur 8.3: Complexiteit én verandering 

Richting mechanisch 

- • -
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Het Livingstone gymnasium en het Tasman college ondergaan als relatief eenvoudige organi
saties geen wijziging van hun managementsysteem. Bij de iets complexere organisaties, het 
Vasco da Gama gymnasium en de Columbus scholengemeenschap, is wel een trend waar
neembaar in de richting van een mechanischer managementsysteem. Op de twee relatief 
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complexe scholen, het Mercatorcollege en de Lemaire scholengemeenschap, is geen verande
ring van het managementsysteem waarneembaar. 

Gerelateerd aan de mate van beleidscongruentie per school ontstaat het beeld dat in figuur 8.3 
- bij wijze van theoretische veronderstelling - is weergegeven met de klokvormige stippellijn. 
De decentralisatie werkt pas door in scholen die enige mate van organisatorische complexiteit 
kennen en die mede ten gevolge van interveniërend beleid genoodzaakt zijn het management
systeem te veranderen in mechanische richting. De doorwerking kent echter ook een boven
grens. Indien de organisatorische complexiteit te groot wordt, en de organisatie tevens niet 
meer in staat is de aanpassingen door te voeren waar de instabiele omgeving om vraagt, neemt 
de doorwerking van de decentralisatie zienderogen af. 

Dit verband tussen beleidscongruentie, organisatorische complexiteit en verandering van het 
managementsysteem kan worden samengevat als 'de curve van beleidsontwikkeling in de 
school'. 
Daar deze curve een theoretische propositie betreft, zal zij door vervolgonderzoek moeten 
worden getoetst. In een dergelijk onderzoek kan ook aan de orde komen in hoeverre de 
variabele 'managementcapaciteiten' bij deze curve van invloed is, daar deze variabele niet in 
dit onderzoek is meegenomen. 

8.10 Verwachtingen en resultaten 

In hoofdstuk 4 is de verwachting geformuleerd, dat een beleidstheorie met een hoge mate van 
bruikbaarheid, correctheid en legitimiteit samengaat met een hoge mate van congruentie 
tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals geïmplementeerd. Uit de gevalsstudie blijkt 
dat de scholen zeer kunnen verschillen in de mate van beleidscongruentie en dat dit gebeurt 
onder een bruikbaarheid van de beleidstheorie die overal als even laag wordt ervaren (zie ook 
tabel 8.35). De doorwerking van het beleid ondergaat met andere woorden geen invloed van 
die lage bruikbaarheid. De legitimiteit van de beleidstheorie lijkt wel enigszins te variëren met 
de mate van beleidscongruentie. Erg sterk is deze relatie echter niet. 
Ook is in het vierde hoofdstuk de verwachting uitgesproken dat bij een sterk netwerk de 
beleidscongruentie laag zal zijn. Deze verwachting ligt niet in lijn met de onderzoeksresulta
ten. 
Ten slotte is de verwachting geformuleerd, dat een adequate uitvoeringsorganisatie corres
pondeert met een hoge mate van congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid 
zoals geïmplementeerd. Deze verwachting ligt wel in lijn met de onderzoeksresultaten van de 
gevalsstudie, maar op een indirecter wijze dan verwacht. 

Uit het onderzoek komt namelijk naar voren dat met name organisatiekenmerken relevant zijn 
bij de doorwerking van het beleid in de school. In de voorgaande paragraaf is aannemelijk 
gemaakt dat een bepaalde mate van organisatorische differentiatie noodzakelijk is alvorens de 
decentralisatie conform het beleid zoals bepaald ingang kan vinden in de school. Deze scholen 
zijn tevens in staat veranderingen door te voeren in het management, veranderingen waartoe 
mede wordt aangezet door interveniërend beleid. 
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De organisatorische complexiteit mag vanuit het oogpunt van beleidsdoorwerking echter niet 
te groot worden. Indien de complexiteit dusdanig wordt dat de school niet meer in staat is zich 
aan te passen aan de vereiste omgevingsveranderingen (interveniërend beleid, leerlingenterug-
loop), blijft ook de doorwerking van het beleid van de decentralisatie achterwege. 

De overige onafhankelijke variabelen, zoals de kenmerken van de beleidstheorie en de uitvoe
ringsorganisatie, blijken nauwelijks samen te hangen met deze relatie tussen beleidscongruen-
tie, organisatorische complexiteit en verandering van het managementsysteem. Deze curve 
van beleidsontwikkeling relatie dient overigens door vervolgonderzoek te worden getoetst. 
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