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Hoofdstuk 9. Conclusies en discussie 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar de 
decentralisatie van arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs. In dit afrondende 
hoofdstuk komen we terug op de probleemstelling en vindt discussie plaats over de onder
zoeksresultaten. 
In paragraaf 9.1 wordt eerst een samenvatting gegeven van de onderzoeksresultaten en vindt 
een terugkoppeling plaats naar de eerder geformuleerde verwachtingen. Tevens wordt stilge
staan bij de probleemstelling. 
Paragraaf 9.2 gaat over de doelstellingen die in het eerste hoofdstuk aan dit onderzoek ten 
grondslag zijn gelegd. In hoeverre zijn deze doelen gerealiseerd? 
De laatste twee paragrafen van dit boek handelen over twee thema's. In de eerste plaats kan op 
grond van de onderzoeksresultaten worden gediscussieerd over de relaties tussen implementa
tieprocessen en netwerken. Dat gebeurt in paragraaf 9.3. In de tweede plaats wordt aandacht 
besteed aan de vraag wat de onderzoeksresultaten betekenen voor processen van decentralisa
tie in het onderwijs. Hieraan is paragraaf 9.4 gewijd. 

9.1 Overzicht van de resultaten 

9.1.1 Onderzoeksresultaten 
In het onderzoek is de implementatie van de decentralisatie verdeeld in drie fasen, de invoe
ringsfase op landelijk niveau, de toepassingsfase op sectoraal niveau en de fase van de door
werking van de beleidsprestaties op instellingsniveau. 

In hoofdstuk 6 is met betrekking tot de invoeringsfase het volgende geconstateerd. De beleids
theorie kenmerkt zich in deze fase door een lage mate van correctheid, een lage mate van 
bruikbaarheid en een hoge mate van legitimiteit. De horizontale bindingsintensiteit van het 
landelijk netwerk is sterk te noemen. De gevoerde strategieën in het netwerk zijn coöperatief 
van aard. Er wordt een strikte scheiding in acht genomen tussen de overheid en het particulier 
initiatief dat in het netwerk is vertegenwoordigd. De organisatie van de uitvoering van het 
beleid ontmoet op landelijk niveau nauwelijks problemen. Met uitzondering echter van het 
formele instemmingsrecht waarover de vakorganisaties in deze fase beschikken. 
De congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals ingevoerd is redelijk van 
aard. De doeleinden van het beleid worden enigszins gehandhaafd en de planning verloopt 
redelijk. Maar op het punt van de beleidsmiddelen treedt een afwijking ten opzichte van het 
beleid zoals bepaald aan de dag. 
Dat de congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals ingevoerd redelijk is, is 
waarschijnlijk toe te schrijven aan de hoge mate van legitimiteit van het beleid en de adequate 
uitvoeringsorganisatie. 

Het onderzoek heeft met betrekking tot de toepassingsfase de volgende inzichten opgeleverd. 
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De beleidstheorie kenmerkt zich ook in deze fase door een lage mate van correctheid en 
bruikbaarheid. De legitimiteit van het beleid is echter ten opzichte van de invoeringsfase 
aanmerkelijk lager. Het sectorale netwerk is sterk gebonden; de gehanteerde strategieën zijn 
overwegend manipulatief van aard. De organisatie van de uitvoering op sectoraal niveau 
vertoont een aantal minder positieve punten: de doeleinden van de vakorganisaties en bestu
renorganisaties liggen niet op één lijn en de formele toedeling van bevoegdheden naar de 
individuele schoolbesturen komt niet overeen met de zeggenschap die vakbonden en besturen
organisaties feitelijk hebben. Daarnaast werkt het verhoudingsgewijs grote instemmingsrecht 
van de vakbonden op landelijk niveau in belemmerende zin door op de toepassing van het 
beleid op sectoraal niveau. 
Het verschil tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals dat tijdens deze fase wordt 
toegepast is tamelijk groot. De mate van beleidscongruentie is dan ook laag, met name met 
betrekking tot de gehanteerde beleidsmiddelen en de planning die keer op keer niet wordt 
gehaald. 
De lage mate van beleidscongruentie in deze implementatiefase kan worden toegeschreven 
aan enkele zwakke plekken in de beleidstheorie, aan de hoge bindingsintensiteit van het 
sectorale netwerk, aan divergerende doeleinden bij de belangrijkste beleidsuitvoerders en aan 
de scheve machtsverdeling. 

In hoofdstuk 8 is verslag gedaan van het onderzoek naar de doorwerking van het beleid op 
instellingsniveau. Gegeven de gevolgde methode, die van de gevalsstudies, kunnen over dit 
materiaal alleen concluderende uitspraken worden gedaan die binnen het theoretisch domein 
vallen. Dat wil zeggen dat we niet weten of de onderzoeksresultaten voor deze implementatie
fase representatief zijn voor de doorwerking van het beleid in het gehele voortgezet onderwijs. 
De conclusies die over deze fase worden getrokken hebben dan ook de status van beredeneer
de verwachtingen die door vervolgonderzoek dienen te worden getoetst. In deze zin is het 
volgende geconstateerd. 
De bruikbaarheid van de beleidstheorie wordt op de scholen als laag ervaren. De legitimiteit 
van het beleid varieert wel tussen de scholen, maar deze variatie houdt geen verband met de 
mate van beleidscongruentie: op scholen die nauwelijks toekomen aan de implementatie van 
het beleid is de steun voor het beleid soms zelfs groter dan op de scholen die het beleid in 
redelijke mate hebben geïmplementeerd. 
Ook de netwerkfactoren verschillen tussen scholen. Sommige scholen zijn sterk ingebed in 
lokale, en zelfs sectorale of landelijke netwerken. Andere scholen leven een meer teruggetrok
ken bestaan. Deze variatie vertoont net als bij de kenmerken die samenhangen met de beleids
theorie, geen duidelijk verband met de mate van beleidscongruentie per school. 
Ten slotte de kenmerken van de uitvoering van het beleid per school. Gemiddeld kennen de 
scholen met een relatief hoge mate van beleidscongruentie minder capaciteitsproblemen bij de 
invoering van het beleid. Deze scholen beschikken gemiddeld over meer organisatorische en 
financiële middelen dan de scholen die niet of nauwelijks tot implementatie van de decentrali
satie over gaan. Nadere bestudering wijst uit dat dit samenhangt met de complexiteit van de 
schoolorganisatie en de mate waarin het management in staat is om ten gevolge van druk uit 
de omgeving over te gaan tot verandering van het managementsysteem. 
Er is ten eerste enige graad van organisatorische complexiteit noodzakelijk om tot implemen
tatie van het beleid zoals bepaald over te gaan. Zeer eenvoudige schoolorganisaties zijn te 
weinig gedifferentieerd om deze beleidsontwikkeling in gang te zetten. De complexiteit moet 

297 



echter niet dusdanig groot zijn, dat beleidsontwikkeling voor de gehele organisatie uit één 
centrum een brug te ver wordt. Er zit dus zowel een ondergrens als een bovengrens aan de 
relatie tussen organisatorische complexiteit en de implementatie van onderwijsveranderingen. 
Ten tweede is gebleken dat juist de enigszins gedifferentieerde scholen die tot implementatie 
overgaan, tevens in staat zijn wijzigingen door te voeren in het managementsysteem. Dit ten 
gevolge van druk die op de organisatie vanuit de omgeving wordt uitgeoefend. Onder meer 
interveniërend beleid en een teruglopen leerlingenaantal (concurrentie- en marktpositie) 
zettten aan tot dergelijke veranderingen. Bij zowel de zeer eenvoudige als bij de zeer com
plexe scholen blijft de verandering van het managementsysteem achterwege. Bij zeer eenvou
dige scholen wordt de noodzaak tot wijziging niet direct gevoeld, mede doordat zij veelal in 
een zeer stabiele omgeving verkeren. De zeer complexe scholen ondergaan wel de druk tot 
verandering, maar zijn ten gevolge van de interne complexiteit niet in staat deze door te 
vertalen naar noodzakelijke wijzigingen in het managementsysteem. Zij blijven zo min of 
meer een speelbal van externe ontwikkelingen. 

9.1.2 Verwachtingen 
In de hoofdstukken 6, 7 en 8 zijn de onderzoeksresultaten per implementatiefase steeds 
teruggekoppeld naar de in hoofdstuk 4 geformuleerde verwachtingen. 

Tabel 9.1 : Correspondentie tussen resultaten en drie verwachtingen per fase 

Invoeringsfase Toepassingsfase Doorwerkingsfase 

Verwachting 1 
'betere beleidstheorie, 
hogere congruentie' 

ja v.w.b. legitimiteit; 
nee v.w.b. bruikbaarheid 
en correctheid 

Verwachting 2 
'sterker netwerk, lagere 
congruentie' 

ja v.w.b. bindingsinten
siteit; nee v.w.b. dyna
miek en grensbepaling 

Verwachting 3 
'betere organisatie, ho
gere congruentie' 

ja v.w.b. doeleinden en 
machtsverdeling; 
nee v.w.b. informatie en 
capaciteit 

ja 

In tabel 9.1 is een samenvattend overzicht van die terugkoppeling opgenomen. Per verwach
ting en per fase is aangegeven of correspondentie optreedt tussen de drie verwachtingen en de 
resultaten. Gelijktijdig beschouwd, blijkt het volgende. 
Ten eerste blijkt de verwachting dat een betere beleidstheorie correspondeert met een hogere 
congruentie alleen in de eerste twee fasen op te treden. De legitimiteit van het beleid speelt 
daarbij een grotere rol dan de bruikbaarheid van de beleidstheorie. 
Ten tweede blijkt de verwachting dat een sterk netwerk correspondeert met een lage beleids-
congruentie alleen in de toepassingsfase enigszins overeen te komen met de resultaten. In de 
invoerings- en doorwerkingsfase liggen de onderzoeksresultaten niet in lijn met de verwach
ting. 
Ten derde de uitvoering: de verwachte relatie tussen een goede uitvoeringsorganisatie en een 
hoge beleidscongruentie treedt in elk van de onderzochte fasen op. 
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Het belang van de goede organisatie van de uitvoering strekt zich kortom uit over de drie 
fasen en niveaus. De factoren die te maken hebben met de beleidstheorie en de netwerken 
gedragen zich op de onderscheiden niveaus verschillend. 

9.1.3 Probleemstelling 
Het onderzoek is verricht op basis van de volgende probleemstelling: 

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

Aan het eind gekomen van het onderzoek kunnen we concluderen dat deze variabelengroepen 
inderdaad van invloed zijn op dit implementatieproces. Hierbij dienen enkele kanttekeningen 
te worden geplaatst. 
Ten eerste blijken de resultaten gedifferentieerd te zijn. Niet in elke fase en op elk niveau 
oefenen de variabelen invloed uit op de implementatie van de decentrale arbeidsvoorwaarden
vorming. Bovendien werken de variabelen soms in een andere richting dan verwacht. Ten 
tweede blijken belangrijke verklaringsfactoren in de doorwerkingsfase op schoolniveau anders 
te zijn samengesteld dan in de invoerings- en toepassingsfase. 
De genoemde variabelengroepen kunnen derhalve worden benut bij het verklaren van de 
implementatie van decentrale arbeidsvoorwaardenvorming. Zij het dat hiervoor de groepen 
nader dienen te worden gedifferentieerd en dat een onderverdeling naar implementatiefase en 
implementatieniveau dient te worden aangebracht. 

9.2 Doelen van dit onderzoek 

In hoofdstuk 1 is als doel van dit onderzoek gesteld, dat meer kennis wordt verkregen over de 
vorming van arbeidsvoorwaarden in het onderwijs. Terugkijkend op de voorgaande hoofd
stukken kunnen we constateren dat met dit onderzoek informatie is verzameld en kennis is 
gevormd over de arbeidsvoorwaardenvorming in deze sector. Een aantal punten treden daarbij 
op de voorgrond. 
In de eerste plaats valt de sterkte op van het netwerk rondom arbeidsverhoudingen. Landelijke 
en sectorale niveaus zijn zeer met elkaar verweven en verknoopt. Dit blijkt met name uit de 
overgangsrechtelijke constructies die worden getroffen, nog voordat de invoering van het 
beleid überhaupt een feit is. Hiervoor kan ook de term 'vervlechting' van Scharpf worden 
gebruikt (Scharpf, 1985; 1986). Met deze term wordt geduid op een situatie waarin ten 
gevolge van het bestaan van wederzijdse afhankelijkheden van actoren, nauwelijks vernieu
wing en verbetering mogelijk is. Dit omdat de actoren die over de vernieuwing dienen te 
besluiten, ook belang hebben bij instandhouding van het bestaande. 
In de tweede plaats ondervinden de arbeidsverhoudingen in het voortgezet onderwijs nogal 
wat zijwind van interveniërend beleid. Zo worden de scholen min of meer in dezelfde periode 
geconfronteerd met de decentralisatie, alsook met de invoering van de verplichte bestuursaan
stelling, de lumpsum en de verplichting om eigen wachtgelders aan te stellen. Bij dit alles 
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wordt niet of nauwelijks stilgestaan bij de vraag welke invloed van deze maatregelen op de 
decentralisatie zou kunnen uitgaan of vice versa. Het netwerk is nu blijkbaar ook weer niet zo 
sterk dat het in staat (of: bereid?) is de invoering van deze maatregelen enigszins gecoördi
neerd te laten plaatsvinden. 
In de derde plaats moet worden geconstateerd, dat de niveaus waarop de arbeidsvoorwaarden 
worden gevormd niet geheel naadloos op elkaar aansluiten, in elkaar overvloeien. Dit geldt 
met name voor de aansluiting tussen het landelijke en sectorale niveau enerzijds en het 
instellingsniveau anderzijds. Dit toont zich onder meer in het optreden van substantiële 
meningsverschillen tussen twee groepen panelleden: de personen werkzaam op landelijk 
niveau enerzijds en de personen werkzaam in de onderwijspraktijk anderzijds. Tevens komt 
deze 'kloof tot uiting in de lichte vorm van kritiek die op instellingsniveau wordt geuit op 
partijen op de hoger gelegen niveaus. Gewezen wordt onder meer op het 'dichttimmeren' van 
de nieuwe beleidsruimte door middel van de CAO en op het afsluiten van dit collectief 
contract om het vervolgens aan te vechten via individuele procedures. 
Gebleken is kortom dat sprake is van een relatief sterk netwerk rondom arbeidsverhoudingen 
in het onderwijs, waardoor soms zelfs situaties van vervlechting kunnen ontstaan waarbinnen 
vernieuwing een moeizame klus wordt. Tegelijkertijd is dit netwerk nu ook weer niet zo sterk 
dat alle vormen van interveniërend beleid kunnen worden afgeweerd. Het netwerk is boven
dien in het midden van de jaren negentig niet stevig geworteld in het instellingsniveau. De 
standpunten en beslissingen die men op landelijk en sectoraal niveau neemt, sluiten niet altijd 
even goed aan bij de wensen en vereisten op instellingsniveau. Tussen de landelijke en 
sectorale beleidsniveaus en de dagelijkse schoolpraktijk is in termen van arbeidsverhoudingen 
sprake van een zekere kloof. 

Het tweede doel van dit onderzoek betreft de beslissingen die mogelijkerwijs genomen gaan 
worden over de arbeidsvoorwaardenvorming in het onderwijs. In het hoger beroepsonderwijs 
en de universitaire wereld zijn inmiddels ook de primaire arbeidsvoorwaarden gedecentrali
seerd. De kans bestaat dat deze doordecentralisatie binnenkort ook optreedt in de sector 
beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en het voortgezet onderwijs. Daarnaast wordt 
gediscussieerd over de wenselijkheid van het decentraliseren van de secundaire arbeidsvoor
waarden naar het primair onderwijs. Wat betekenen de onderzoeksresultaten voor deze 
discussies? 
Op grond van de onderzoeksresultaten zou men kunnen overwegen bij doordecentralisatie dan 
wel decentralisatie het implementatieproces op een aantal punten anders in te richten dan bij 
het onderhavige beleidsproces is gebeurd. 
Ten eerste zijn bij de decentralisatie in het voortgezet onderwijs tijdens de invoering van het 
beleid afspraken gemaakt die de machtsverdeling op sectoraal niveau hebben scheefgetrokken. 
Hierdoor zijn met name de vakbonden tijdens de toepassingsfase in een sterke positie terecht
gekomen. Dit heeft een groot stempel gedrukt op de beleidsprestatie die op dit niveau is 
ontstaan. 
In de tweede plaats is bij dit decentralisatieproces gebleken dat organisatorische complexiteit 
en verandering van managementsystemen, factoren die van belang zijn bij de doorwerking 
van het beleid in de scholen. In een volgend proces van doordecentralisatie dan wel van 
decentralisatie in het primair onderwijs zou dit als belangrijke factor in het implementatiepro
ces kunnen worden meegenomen. 
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Ten derde is in dit onderzoek een gebrek aan aansluiting aan het licht getreden tussen de 
arbeidsvoorwaardenvorming op landelijk en sectoraal niveau enerzijds en instellingsniveau 
anderzijds. Het ontbreken van een naadloze aansluiting tussen deze niveaus kan betekenen dat 
de legitimiteit van een decentralisatieproces op instellingsniveau lager is dan mogelijk. Het 
kan ook leiden tot het formuleren van een beleidsprestatie op sectoraal niveau die geen recht 
doet aan de wensen en vereisten op instellingsniveau. Anders gesteld: naarmate de aansluiting 
tussen de niveaus beter is, zou wellicht eerder een beleidsprestatie ontstaan die aansluit op de 
realiteit van de schoolpraktijk. Dit kan leiden tot een betere doorwerking van het beleid op 
instellingsniveau. In algemene termen geformuleerd: de organisaties die actief zijn op secto
raal en landelijk niveau moeten bij vergelijkbare decentralisatieprocessen in inhoudelijk 
opzicht representatiever zijn voor datgene wat er op de scholen gebeurt. 

9.3 Decentralisatie en netwerk 

Aan het begin van de jaren negentig ontstaat de idee om de lumpsumbekostiging in het 
voortgezet onderwijs in te voeren. Besturenorganisaties en vakbonden stemmen hiermee in, 
mede onder druk van minister president Lubbers, in het kader van het Schevenings Beraad. In 
het verlengde hiervan wensen de besturenorganisaties bij invoering van de lumpsum over te 
gaan op dezelfde decentrale arbeidsvoorwaardenvorming als in het hoger beroepsonderwijs. 
Het ministerie van OC&W gaat met die wens akkoord, maar ontmoet vervolgens wel de 
vakbonden op haar weg. De vakbonden zullen namelijk formeel met de decentralisatie moeten 
instemmen. En zij zijn daartoe alleen bereid op voorwaarde dat er een sector-CAO wordt 
afgesloten en dat er een ruim geformuleerd overgangsrecht komt. Met deze eisen wordt ook 
ingestemd. Zo ontstaat een cluster van onderling verbonden afspraken op landelijk niveau dat, 
nog voordat de wet is goedgekeurd, al in hoge mate de lijnen bepaalt waarlangs de implemen
tatie van de decentralisatie zal verlopen. Het leidt tot een situatie waarin de toepassing van het 
beleidsmiddel op sectoraal niveau tot weinig anders kan leiden dan een CAO die op hoofdlij
nen overeenkomt met de reeds bestaande rechtspositieregelingen. 

Tijdens de invoering worden door de Raad van State en door diverse kamerleden vraagtekens 
geplaatst bij de gang van zaken. Wordt aan de vakbonden niet een te groot instemmingsrecht 
toegekend? Wordt de nieuwe beleidsruimte van de scholen door de onderhandelingen over de 
sector-CAO niet op voorhand dichtgetimmerd? Op de eerste vraag wordt door de bewindslie
den geantwoord dat dezelfde weg is bewandeld als in het hoger beroepsonderwijs en dat er 
geen reden wordt gezien dat nu anders te doen. Op de tweede vraag wordt gesteld dat het niet 
aan de bewindslieden is om in te grijpen, als inderdaad van dichttimmeren sprake zou zijn. De 
decentralisatie houdt immers in dat het een zaak is geworden van de partijen zelf. 

Het invoeringsproces maakt duidelijk dat het netwerk rondom arbeidsverhoudingen een 
vergaande invloed kan hebben op de inrichting van beleidsprogramma's in het onderwijs. Een 
belangrijke oorzaak hiervan is gelegen in de institutionalisering van de arbeidsverhoudingen 
in structurele overlegorganen. De besturen- en vakorganisaties hebben zo toegang tot de 
beleidsontwikkeling. Met name de vakbonden beschikken daarbij over ruime instemmings-
rechten. Die rechten gaan in een bepaald opzicht zo ver, dat zelfs de Raad van State zich op 

301 



een gegeven moment afvraagt of hiermee de bevoegdheden van het parlement niet worden 
uitgehold. 

Het netwerk rondom arbeidsverhoudingen bepaalt in hoge mate het implementatieproces van 
de decentralisatie. De invloed van het landelijke en sectorale netwerk op de decentralisatie is 
kortom groot. Of deze ook te groot is, met name in relatie tot de zeggenschap van het parle
ment, kan op grond van dit onderzoek niet worden bepaald. Het betreft hier immers groten
deels een deels normatieve, deels staatsrechtelijke discussie die het bereik van dit empirisch 
onderzoek te boven gaat. Wel kan worden gesteld dat het in relatie tot vergelijkbare decentra
lisatieprocessen die in deze sector worden overwogen, van belang is dat de betrokken instan
ties en organisaties stilstaan bij deze vraag. Hierbij kan wellicht het in hoofdstuk 3 genoemde 
onderscheid tussen de instrumentele en communicatieve benadering van wet- en regelgeving 
als kader dienen (Van Schooten, 1998). 

Het netwerk beïnvloedt de decentralisatie. Maar het netwerk wordt even zo goed beïnvloed 
door de decentralisatie. 
De positie van de besturenorganisaties verandert tijdens de implementatie. Fungeerden zij tot 
het midden van de jaren negentig in het voortgezet onderwijs vooral als een enigszins passie
ve buffer tussen de scholen en de overheid, tijdens de decentralisatie verandert dat. De bestu
renorganisaties worden een actieve participant in met name het sectorale netwerk. Dit netwerk 
krijgt er met de CAO-onderhandelingen een substantiële taak bij. De besturenorganisaties 
dragen daardoor meer verantwoordelijkheid dan voorheen. Zij moeten de aangesloten leden in 
die onderhandelingen actiever vertegenwoordigen. Dit veranderingsproces naar actiever 
representatie voltrekt zich echter geleidelijk. 
Ook de positie van de vakbonden verandert. Hun inspanningen om voor het personeel in één 
specifieke sector iets te bereiken, worden zichtbaarder. Wensen van het personeel uit deze 
sector dienen in de afgesloten sector-CAO tot uiting te komen. Het niet inwilligen van deze 
eisen kan niet meer worden verklaard door te wijzen op resultaten die voor het personeel in 
andere sectoren zijn bereikt. Het werkterrein van de vakbond verplaatst zich kortom dichter 
naar dat van de vakbondsleden en komt ook eerder bloot te staan aan kritiek. 
De schoolleiders staan tussen de besturen en de werknemers in. De lumpsum en de decentrali
satie betekenen nogal wat voor hun dagelijkse praktijk. Er moet beleid worden ontwikkeld, de 
school wordt eigen-risicodrager. Het management van de school wordt een cruciale factor. 
Tegen deze achtergrond verandert de AVS zich in de loop van 1995 van vakbond tot de 
instellingsorganisatie VVO. De organisatie wil schoolleiders hulp en advies geven in het 
veranderingsproces. Bovendien wil zij de scholen beter vertegenwoordigen dan de besturenor
ganisaties doen. Net zoals in het hoger beroepsonderwijs en in de bve-sector is gebeurd, dient 
er volgens de VVO een VO-Raad te ontstaan. Mede doordat de besturenorganisaties nog niet 
zijn gegroeid in hun nieuwe rol en verantwoordelijkheden, is de oprichting van de W O zeker 
in eerste instantie een groot succes. De positie van de besturenorganisaties komt hiermee 
onder druk te staan. 

De invloed van de decentralisatie op het netwerk heeft overigens ook consequenties voor de 
geïnstitutionaliseerde overlegorganen op landelijk niveau. 
De actieve rol en groeiende verantwoordelijkheid van de besturenorganisaties komt in de loop 
van 1998 tot uitdrukking in een verandering van het orgaan 'Commissie Besturenorganisaties' 
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(CB). In dit orgaan overleggen de organisaties sinds jaar en dag met het ministerie over zaken 
als bekostiging en arbeidsvoorwaarden. Hierbij bestaat formeel alleen een overlegplicht. In 
1998 wordt de CB reglementair verandert in 'Werkgeversoverleg Onderwijs' (WGO). Vol
gens het reglement dient de overheid in dit overleg te streven naar het bereiken van overeen
stemming met de besturenorganisaties. 
Voor de pendant aan werknemerszij de, de Sectorcommissie Onderwijs en Wetenschappen 
(SCOW) heeft de decentralisatie als gevolg dat niet meer wordt gesproken over secundaire 
arbeidsvoorwaarden van het personeel in het voortgezet onderwijs. De reikwijdte van dit 
orgaan neemt daarmee enigszins af. Tevens vermindert daarmee het zicht dat dit overlegor
gaan nog heeft op processen en beleidsprogramma's die met name spelen in het voortgezet 
onderwijs. In het verlengde daarvan vermindert ook de bemoeienis van de SCOW met derge
lijke beleidsprogramma's. Een voorbeeld hiervan is de integratie van het speciaal voortgezet 
onderwijs (svo) in het reguliere voortgezet onderwijs. Met dit beleidsprogramma zijn veel 
arbeidsvoorwaardelijke aspecten gemoeid, die echter grotendeels buiten de SCOW om wor
den afgehandeld tussen het ministerie, de vakbonden en de besturenorganisaties. 

In het midden van de jaren negentig vindt kortom door de decentralisatie een ontwikkeling 
plaats van een primair landelijk georiënteerd netwerk, naar een netwerk met een sterke secto
rale oriëntatie. Deze ontwikkeling verandert de onderlinge verhoudingen tussen netwerkparti
cipanten. 

9.4 Decentralisatie en centralisatie 

Het onderzoek dat in dit proefschrift is weergegeven, bestrijkt de implementatie van decentra
le arbeidsvoorwaardenvorming in het voortgezet onderwijs. Het werpt licht op de mate waarin 
tijdens de invoering, toepassing en doorwerking, het beleid wordt gehandhaafd dan wel een 
afwijking optreedt ten opzichte van de vastgestelde uitgangspunten (beleidscongruentie). 
Tevens is vastgesteld welke factoren verantwoordelijk zijn voor het optreden van de eventuele 
(dis)congruentie tussen het beleid zoals bepaald en het beleid zoals geïmplementeerd. 
Het onderzoek geeft geen uitsluitsel over de uiteindelijke beleidseffecten van de decentralisa
tie. Daarvoor is de onderzochte periode te beperkt geweest. Wel zou men de mate van beleids
congruentie kunnen zien als een mogelijke voorspeller van de uiteindelijke beleidseffecten. 
Hierbij moet wel worden aangetekend dat het onderzoek naar de implementatie een relatief 
beperkte periode heeft bestreken. 
De uitkomsten van dit onderzoek geven geen grond om te kunnen stellen dat de decentralisa
tie is geslaagd of op een mislukking is uitgelopen. Wel kan op basis van de resultaten worden 
gesteld dat in de implementatie ten gevolge van een bepaalde constellatie van factoren afwij
kingen zijn opgetreden ten opzichte van het oorspronkelijke beleid. Tot deze factoren behoren 
ten eerste een beleidstheorie die weinig correct en bruikbaar blijkt te zijn tijdens de toepassing 
van het beleid en een relatief lage legitimiteit van het beleid in dezelfde periode. Ten tweede 
een sterk opererend sectoraal netwerk waarin de doelstellingen van partijen uiteenlopen. 
Vervolgens de scheve machtsverdeling op sectoraal niveau ten gevolge van overgangsrechten 
die aan de vakorganisaties zijn toebedeeld tijdens de invoering van het beleid. En ten slotte de 
te geringe respectievelijk te grote complexiteit van een groot aantal schoolorganisaties, in 
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combinatie met een gebrek aan organisatorische en financiële capaciteit om de vereiste 
onderwij sverandering op instellingsniveau te kunnen realiseren. Dit alles verkleint de kans dat 
de gewenste beleidseffecten uiteindelijk ook worden gerealiseerd. 

In discussies over decentralisatie wordt wel eens gesteld dat sprake zou zijn van een slingerbe
weging, van een soort natuurwet. Elk proces van decentralisatie zou logischerwijze gevolgd 
worden door een proces van centralisatie. Dit omdat de oorspronkelijke ideeën die ten grond
slag liggen aan het streven naar decentralisatie niet haalbaar blijken. Centralisatie zou dan het 
gevolg zijn. 
Uit het onderzoek naar de decentralisatie in het voortgezet onderwijs blijkt dat van zo'n 
logische 'natuurwet' geen sprake kan zijn. Daarvoor heeft alleen al de implementatie van de 
decentralisatie te veel veranderingen aangebracht in het veld. Er zijn wijzigingen opgetreden 
in de verhoudingen tussen netwerkparticipanten. Diverse scholen zijn begonnen met beleids
ontwikkeling. Verantwoordelijkheden zijn verschoven. Zelfs als geconstateerd wordt dat de 
effecten van de decentralisatie niet zouden zijn gerealiseerd, dan nog is het 'terugdraaien' van 
de klok geen eenvoudige onderneming. In dit opzicht is de decentralisatie in het voortgezet 
onderwijs een onomkeerbaar proces. 

Het invoeren van een decentralisatie roept onbestuurbaarheden in het leven (Weiier, 1990). De 
effecten van een decentralisatie op verhoudingen in het veld, op de inrichting en de capacitei
ten van organisaties zijn lastig te voorspellen. In dat kader is het begrijpelijk dat decentralisa
tie in eerste aanleg leidt tot een behoefte aan sterke controle en doortastend bestuur. Decentra
lisatie roept een wens tot centralisatie op. 
Bestuurlijk gezien is het echter niet rationeel hier direct gehoor aan te geven. In de eerste 
plaats niet omdat elk beleid een kans moet krijgen zich te bewijzen. Dat geldt in het bijzonder 
voor decentralisatieprocessen, waarbij nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het 
geding zijn. Partijen moeten wennen aan die nieuwe verhoudingen. Instellingen moeten leren 
omgaan met nieuwe onzekerheden. Dit alles heeft minstens een paar jaar nodig zich te zetten. 
Ten tweede is het terugdraaien van het beleid op grond van dezelfde parameters als waarop de 
decentralisatie is ingezet, niet mogelijk. Daarvoor zijn de verhoudingen te zeer gewijzigd. In 
dit opzicht wordt het nooit meer zoals het was. Het eventueel terugdraaien van een ingezette 
decentralisatie zal dan ook gepaard moeten gaan met het formuleren van een nieuwe bestu-
ringsfilosofie en een anderssoortige implementatie als waarmee de decentralisatie zelf is 
ingezet. Ook daarvoor is tijd nodig. 
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