UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Voortgang in autonomie : een studie naar de organisatorische gevolgen van
financiële en personele beleidsbenutting in het basisonderwijs
Majoor, D.J.M.
Publication date
2000
Document Version
Final published version

Link to publication
Citation for published version (APA):
Majoor, D. J. M. (2000). Voortgang in autonomie : een studie naar de organisatorische
gevolgen van financiële en personele beleidsbenutting in het basisonderwijs. [Thesis, fully
internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).
Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)
Download date:07 Jan 2023

Voortgangg in autonomie
Eenn studie naar de organisatorische gevolgen van
financiëlefinanciële en personele beleidsbenutting in het
basisonderwijs s

Voortgangg in autonomie
Eenn studie naar de organisatorische gevolgen van
financiëlee en personele beleidsbenutting in het
basisonderwijs s

Stellingenn behorende bij het proefschrift
VoortgangVoortgang in autonomie, door
Dominiquee Majoor
1.. Hoe meer veranderingen de overheid oplegt aan scholen, hoe meer scholen zich ritueel
aanpassenn en hoe drukker schoolleiders het hebben om het onderwijs in de klas af te
schermenn van de omgeving.
2.. Iemand die een praktisch artikel over zijn proefschrift moet schrijven en zegt "ik vond
mijnn proefschrift al zo praktisch" heeft niet begrepen wat een proefschrift is óf weet niet
watt praktisch betekent.
3.. Wetenschappelijke publicaties zijn een verhulde vorm van schrijven over de eigen levensbeschouwingg (naar J J . Voskuil. Het Bureau, deel 4: Het A.P. Beerta-Instituut, 1998,
p.940). .
4.. Clusteranalyse groepeert onderzoeksobjecten in klassen. Het is de vraag of scholen in
klassenn gegroepeerd kunnen worden.
5.. In het licht van het gegeven dat volwassenen die betutteld worden net grote kinderen
worden,, is het niet terecht dat de overheid na een jarenlange betutteling van scholen en
leraren,, verwacht dat zij van de een op de andere dag autonoom worden en zich professioneell gedragen.
6.. De weerstand tegen veranderingen kan een belangrijke stabiliserende factor binnen organisatiess zijn (F.Kluytmans & P.J.J. Stijnen, 1993).
7.. De respons van vragenlijstonderzoek proberen te vergroten met een aantal losse tactieken,, kan averechts werken (JJ. Hox, 1997). Het meesturen van een toverbal, als symbolischee vergelijking met het veranderende onderwijsbeleid, is zo'n losse tactiek.
8.. Door de vorm die in het basisonderwijs vaak aan het bovenschoolse management wordt
gegeven,, komt het bureaucratische beheersterrein bovenschools te liggen. Hierdoor kunnennen scholen zich in de toekomst meer op het onderwijs richten en meer professioneel
worden,, onder de voorwaarde dat ze daar de (beheers)instrumenten toe krijgen.
9.. Sociale wetenschappers die pretenderen dat zij, door gebruik te maken van statistische
technieken,, de gedragingen van organisaties volledig kunnen doorgronden en voorspellen,, zijn arrogant.
10.. Voor het onderwijs zou het ideaal zijn als er een onderwijsministerie zou zijn waar
slechtss honderd medewerkers werken, die op hoofdlijnen beleid formuleren. De overige
zeventienhonderdd ambtenaren van het ministerie kunnen dan, samen met alle onderwijsinspecteurs,, bovenschoolse managers, medewerkers van bestuursbureaus, gemeentelijke
ambtenarenn en schoolbegeleiders, zorgen voor de implementatie in scholen. Elke school
heeftt dan minstens één dag per week een externe implementatieadviseur.
11.. Het wonderlijke van een zwangerschap maakt het schrijven van een proefschrift wonderbaarlijk. .
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Woordd vooraf
Alss mensen de afgelopen jaren naar mijn proefschrift vroegen, had ik vaak
geenn zin om daar uitgebreid op in te gaan. Het is niet het meest boeiende onderwerpp tijdens een feestje of etentje en soms was er weinig voortgang te melden.. Op een gegeven moment volstond iedereen met de vraag 'Wanneer is het
af?\\ Eindelijk kan ik iedereen antwoord geven. Het is af. Dit is het moment
omm met mijn onderzoek en de resultaten voor de dag te komen. Weinig mensenn weten waar het echt over gaat, dus voor velen zal het als een onthulling
overkomen. .
Eenn aantal mensen heeft een belangrijke inhoudelijke rol gespeeld bij de totstandkomingg van mijn proefschrift. Hen wil ik bij deze bedanken, in de eerste
plaatss mijn promotor, Fons van Wielingen, die me op een prettige manier
heeftt begeleid. Hij zette me iedere keer opnieuw aan het denken. Soms waren
zijnn opmerkingen net puzzelstukjes die ik pas jaren later een plaats kon geven
inn mijn proefschrift, waarbij ik ook steeds vaker besefte dat hij, jaren tevoren,
gelijkk had gehad. Ook wil ik Sjoerd Karsten, mijn co-promotor bedanken, die
mee al eerder tijdens mijn studie heeft begeleid en van wie ik al die jaren veel
hebb geleerd.
Daarnaastt wü ik Edith Hooge bedanken. Zonder haar inhoudelijke opmerkingenn en motiverende woorden was dit proefschrift waarschijnlijk nooit af
gekomen.. De samenwerking met Edith is heel inspirerend geweest, vooral
ookk omdat we elkaar heel aardig vinden. Onze vriendschap heeft het normale
leven,, buiten het werk en onze proefschriften, zeker veraangenaamd. In dit
verbandd spelen ook Pieter Boerman en Bob Witziers een rol. De congressen
enn andere ontmoetingen die we met ons vieren hebben gehad zal ik niet vergeten.. Verder wil ik hen bedanken voor het kritisch lezen van het concept
vann dit proefschrift.
Ikk ben blij dat ik het werk aan mijn proefschrift altijd heb gecombineerd met
'eenn gewone baan', eerst bij het Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs, nu
bijj de onderwijsbegeleidingsdienst regio Arnhem. Ik wil al mijn vorige en
huidigee collega's bedanken voor hun niet aflatende belangstelling. Daarnaast
will met name Bartho Janssen bedanken, de directeur van het ABKO, die me
dee mogelijkheid heeft geboden om naast mijn werk aan mijn proefschrift te
werken. .
Bijj deze wil ik ook mijn vrienden bedanken. Ik noem er een paar bij naam. In
dee eerste plaats Monique Renssen. Zij is al vanaf het moment dat ik ben gaan
studerenn een heel belangrijke vriendin en staat altijd voor me klaar, ook als
hett niet goed gaat. Naast het uitwisselen van onze sores hebben we ook voorall veel leuke dingen met elkaar gedaan. Ook Joris zijn vriendschap is heel

waardevoll voor mij. Zijn relativerende opmerkingen komen altijd van pas en
hett is nooit erg als ik een keer weinig tijd heb. Ik wil ook Anton bedanken,
diee me de eerste jaren dat ik aan mijn proefschrift werkte heeft gestimuleerd
dee vaart erin te krijgen en te houden.
Mijnn familie is een belangrijke constante factor in mijn leven. Mijn moeder
heeftt me altijd moreel gesteund. In de periodes dat ik hard aan mijn proefschriftt werkte, maar ook als ik het even rustig aan deed. Ze vraagt heel subtiel
all jaren wanneer ze niet op de vakantie mag, in verband met de promotiedatum,, als variant op de vraag wanneer 'het' af is. En dan is er natuurlijk Bram,
diee als een echte broer altijd achter me staat, samen met zijn vrouw Angela.
Tott slot wil ik mijn man Joost bedanken. Hij wist me iedere keer te overtuigenn dat het eind écht in zicht was, waardoor ik dat wat ik nog moest doen
weerr een beetje kon relativeren en vol goede moed verder ging.
Dominiquee Majoor

novemberr 1999
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Hoofdstukk 1: Deregulering en autonomievergroting g
Ditt onderzoek gaat over de schoolorganisatorische gevolgen van veranderingenn in het bekostigingsstelsel van het basisonderwijs. Het gaat daarbij om
veranderingenn in het bekostigingsstelsel waarvan het doel onder meer de
vergrotingg van de autonomie van basisscholen is.
Inn het eerste hoofdstuk van dit onderzoek staan de begrippen deregulering en
autonomievergrotingg centraal. Dit begrippenpaar vormt het beleidskader
waarbinnenn het bekostigingsstelsel wordt gewijzigd. In paragraaf 1.1 wordt
ingegaann op de achtergrond en betekenis van de begrippen autonomievergrotingg en deregulering, in paragraaf 1.2 gevolgd door het onderscheid van een
aantall vormen van autonomievergroting die kunnen worden onderscheiden.
Paragraaff 1.3 beziet autonomievergroting als beleidsmaatregel, toegespitst op
dee implementatie van beleid, waarna in paragraaf 1.4 wordt ingegaan op de
organisatorischee consequenties van autonomievergroting.
1.11 Deregulering en autonomievergroting
1.1.11.1.1 Achtergrond van deregulering en autonomievergroting
Diversee motieven, zoals de bezorgdheid om de effectiviteit en efficiëntie van
dee sturing door de overheid en een veranderde visie op management, kunnen
tenn grondslag liggen aan deregulering en autonomievergroting (Lawton,
1992).. In Nederland leidden een economische crisis en de toegenomen complexiteitt van de samenleving in de jaren tachtig tot kritiek op de verzorgingsstaatt en het functioneren van de overheid. De problemen van de verzorgingsstaatt kunnen worden samengevat in vier met elkaar samenhangende problemenn (Geelhoed, 1986):
1.. coördinatieproblemen bij de vorming en uitvoering van beleid (inhoudelijkee afstemming van beleid en afstemming van verschillende beleidsinstrumenten); ;
2.. problemen met de besluitvorming (veel procedurele waarborgen waardoor
eenn gebrek aan flexibiliteit ontstaat);
3.. problemen met de financiële ruimte die afneemt;
4.. problemen met de doelmatigheid van het beleid.
Dee overheid reageert op deze problematiek door de introductie van 'zes grote
operaties',, zoals ze later genoemd zullen worden. Deregulering is een van deze
'operaties'.. De overige zijn: heroverweging, decentralisatie, privatisering,
reorganisatiee van de rijksdienst, en vermindering van het aantal rijksambtenaren.. Deze beleidsprogramma's richtten zich op alle beleidsterreinen van de
overheidd (Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelingen,, 1983). Voor het onderwijs betekende dit dat waar in de jaren zeventig
sprakee was van een discussie over de decentralisatie van bevoegdheden voor
11

hett onderwijs naar de provincie of gemeente, in de jaren tachtig de aandacht
verschooff naar deregulering en autonomievergroting (Hooge, 1998; van Ojen
ett al., 1990).
1.1.21.1.2 Deregulering en autonomievergroting in het onderwijs
Voorr het onderwijs wordt de start van deregulering en autonomievergroting
gelegdd in 1985, het jaar waarin drie belangrijke nota's van het ministerie van
O&WW zijn verschenen (Hooge, 1998). In augustus verscheen de nota 'Meer
overr Management', waarin wordt uitgewerkt op welke wijze en met welke
instrumentenn het management van instellingen versterkt kan worden, met
hett oog op verhoging van de kwaliteit en doelmatigheid van het onderwijs
(Ministeriee van O&W, 1985a). In september 1985 is de notitie 'Minder regels,
meerr ruimte' gepresenteerd, waarin de uitgangspunten van deregulering staan
beschreven:: daar waar sturing nodig is moet deze doelmatig worden uitgevoerdd en de beleidsruimte van instellingen zo min mogelijk beperken. De
vergrotingg van de beleidsruimte van instellingen moet gepaard gaan met
versterkingg van het management (Ministerie van O&W, 1985b), zoals al
verwoordd in de nota "Meer over Management'. Tenslotte is in oktober 1985
dee nota Hoger Onderwijs, Autonomie en Kwaliteit (HOAK) verschenen, die
dee basis legt voor deregulering en autonomievergroting van het hoger onderwijss (Ministerie van O&W, 1985c).
Voorr het basisonderwijs ligt een belangrijke ontwikkeling in de nota 'De
schooll op weg naar 2000', uit 1988, hoewel daarvoor al een voorzichtig begin
iss gemaakt met autonomievergroting van basisscholen, door de invoering van
hett Londo-stelsel voor materiële vergoedingen, parallel aan de invoering van
dee WBO in 1985 (van den Bosch, 1989; Verhoeff, 1992). De nota T>e school
opp weg naar 2000' schetst een ideaalbeeld van het functioneren van scholen,
mett als uitgangspunt dat scholen voor primair en voortgezet onderwijs meer
autonomiee zouden moeten krijgen om zelf keuzes te maken. De beleidsruimtee zou onder meer betrekking moeten hebben op een naar eigen inzicht te
bestedenn personeelsbudget en nascholingsbudget. De bedoeling is dan dat
scholenn een eigen nascholingsbeleid en personeelsbeleid (promotie, benoemings-- en afvloeiingsbeleid) kunnen voeren dat rekening houdt met haar
eigenn financiële vooruitzichten, mede afhankelijk van het aantal leerlingen dat
dee school heeft.
Inn een reactie op de nota 'De school op weg naar 2000' geeft de commissie
voorr de toetsing van wetgevingsprojecten, onder leiding van Hirsch Ballin,
aann dat de voorgestelde autonomievergroting, in de vorm van een grotere
beleidsruimtee op het terrein van personeelsbeleid en nascholingsbeleid in
principee grondwettelijk aanvaardbaar is. De commissie geeft echter wel een
aantall voorwaarden en grenzen aan, waaronder de voorwaarde dat gelijke
aansprakenn van openbaar en bijzonder onderwijs niet worden verijdeld door
dee introductie van vooraf vastgelegde uitgavenplafonds, de voorwaarde dat de
verantwoordelijkheidd voor kwaliteitszorg in de eerste plaats bij de school en
haarr bevoegd gezag komt te liggen en de voorwaarde dat de overheid vol22

doendee middelen ter beschikking stelt. Verder geeft de commissie financiële
risico'ss aan voor met name kleine scholen in geval van ziekte of verlof van
lerarenn (1989).
1.1.31.1.3 Deregulering
Dereguleringg komt voort uit kritiek op regulering en gaat uit van het idee dat
err grenzen zijn aan overheidssturing. O n d e r dereguleren wordt verstaan
'wettelijkee bepalingen en regelingen opheffen, verminderen of vereenvoudigen'' (van Dale, 1992). Deregulering in het onderwijs k o m t voort uit drie
soortenn kritiek op regulering (Hooge, 1998; van Wielingen, 1996). T e n eerste
dee politiek-ideologische kritiek op de doelen van regulering (gebrek aan
waarderingg voor het overheidsoptreden en de doeltreffendheid en doelmatigheidd hiervan). Ten tweede kritiek op de interventievorm (de overheid zou
minderr hovaardig en meer hulpvaardig naar de scholen moeten optreden).
T e nn derde kritiek van technisch-juridische aard. Van Wielingen merkt hierbij
opp dat de kritiek op regulering en de argumentatie ten gunste van dereguleringg "vaak weinig uitgekristalliseerd is en voor een flink deel gebaseerd lijkt
o pp irritatie door en overgevoeligheid voor regels, op kritiek van de derde,
meerr technische soort" (Van Wielingen, 1996, p.160).
D ee nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs worden gekenmerkt
doorr een terugtredende overheid die taken en bevoegdheden wil verschuiven
naarr scholen. Hierdoor kan de autonomie van scholen worden vergroot.
Dereguleringg is een overheidsactiviteit die gevolgen kan hebben voor de
autonomiee van scholen, maar er is geen directe relatie tussen het doorvoeren
vann deregulering en het ontstaan van autonome(re) scholen (Karsten & Van
Wielingen,, 1995; Van Wielingen, 1996).
/.. 1.4 Autonomievergroting
N e tt als in andere landen heeft in Nederland het ministerie van Onderwijs en
Wetenschappenn vanaf het midden van de jaren tachtig een proces van autonomievergrotingg in gang gezet in alle sectoren van het onderwijssysteem 1 .
Eenn overeenkomst in deze nationale ontwikkelingen is dat autonomievergrotingg gezien wordt als een bestuurlijke vernieuwing, waarbij bevoegdheden
wordenn herverdeeld (Brown, 1990; Davies et al., 1992; Karsten, 1994; Malen
ett al, 1990).
Autonomievergrotingg door de overheid beoogt een vergroting van de beleidsruimtee van scholen (Hooge, 1998; Scheerens, 1995). Autonomievergroting
krijgtt in het basisonderwijs v o r m door een aantal veranderingen in het bekostigingsstelsell die bijdragen aan een vergroting van de beleidsruimte van scholenn op het terrein van de besteding van de financiële en personele middelen
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Vergelijk Local Management of schools (LMS) in Engeland en Wales (Davies et al.,
1988;; MacLure, 1988), en School Based Management (SBM) in Canada en de Verenigde
Statenn (Brown, 1990).
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(Vann Agten & Van Seeters, 1996). Er is in het basisonderwijs sprake van
financiëlee en personele autonomievergroting.
Err is onderscheid in drie soorten beleidsruimte (van Esch, 1988). De formele
beleidsruimte,, de gepercipieerde beleidsruimte en de feitelijke beleidsruimte.
Dee formele beleidsruimte volgt uit wet- en regelgeving. De gepercipieerde
beleidsruimtee is de ruimte die wordt waargenomen, de ruimte die, in dit
geval,, basisscholen denken te hebben. De feitelijke beleidsruimte is de beleidsruimtee die scholen daadwerkelijk benutten. Dit onderzoek beperkt zich tot
dezee laatste vorm van beleidsruimte en zal beleidsbenutting worden genoemd.
Hett gaat in dit onderzoek om de beleidsruimte die scholen hebben als gevolg
vann veranderingen in de bekostigingssystematiek: beleidsruimte met betrekkingg tot het financieel beleid, personeelsbeleid en nascholingsbeleid. In hoofdstukk 2 zal uitgebreider worden ingegaan op de financiële en personele beleidsruimtee die de basisscholen hebben gekregen en benutten als gevolg van de
veranderingenn in het bekostigingsstelsel.
Aann het streven naar autonomievergroting ligt de veronderstelling ten grondslagg dat scholen zelf het beste in staat zijn om een eigen beleid te voeren en
daaroverr verantwoording af te leggen. Autonome scholen zouden beter
functionerenn dan minder autonome scholen aangezien zij zich effectiever
kunnenn organiseren als zij hiervoor de ruimte krijgen (Karsten, 1994). Het
ideee hierbij is dat een verandering in de verdeling van bevoegdheden leidt tot
eenn verandering in dat wat geproduceerd wordt, ofwel in het uiteindelijke
resultaat. .
Hett is niet eenvoudig om de beleidstheorie van de veranderingen in het bekostigingsstelsell en de financiële en personele autonomievergroting te reconstrueren.. Een deel van de wijzigingen in het bekostigingsstelsel is pas gaandewegg duidelijk geworden (van Wieringen, 1995). Een beschrijving op basis van
dee oorspronkelijke wetteksten en beleidsdocumenten geeft daardoor geen
volledigg beeld van het bekostigingsstelsel. Tijdens de beleidsuitvoering veranderenn doelmiddel relaties en worden ze aangevuld (van Wieringen, 1995).
Belangrijkee actoren kunnen tussentijds voor een deel anders gaan denken over
dee ingevoerde veranderingen (een voorbeeld hiervan is de vereenvoudiging
vann het Londo-stelsel). Daarnaast vindt autonomievergroting niet geïsoleerd
plaats,, maar tegelijkertijd met andere beleidsprogramma's, kostenbeheersingsprogramma'ss en schaalvergroting. Deze hebben allemaal invloed op de beleidstheoriee en de uitwerking daarvan.
Hett is dus moeilijk om de gevolgen van beleidsmaatregelen in het algemeen
enn veranderingen in het bekostigingsstelsel in het bijzonder in kaart te brengen.. "Het is niet eenvoudig de werking van bekostigingsmodellen te isoleren
vann de effecten van andere beïnvloeders" (McDaniel & de Vries, 1995, p.25).
Resultatenn van onderzoek naar de invoering en werking van lumpsum bekostigingg in het MBO en VO bevestigen dit. Karsten et al. (1997) concluderen
voorr het MBO dat de invoering van lumpsum bekostiging slechts "een facet is
binnenn een geheel van organisatorische en financiële veranderingen" (p.75).
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Mett name institutionele schaalvergroting en de gevolgen daarvan houden de
instellingenn bezig. Voor het V O geldt eveneens dat fusie en andere regelgevingg verweven is met de invoering van lumpsum bekostiging, bijvoorbeeld
regelgevingg met betrekking tot het Vervangingsfonds en Participatiefonds, en
dee tegelijk met lumpsum bekostiging ingevoerde regelgeving rondom decentralisatiee van de arbeidsvoorwaarden (Bergen et al., 1997).

1.22 Vormen van autonomie vergroting
InternationaleInternationale trend
Inn diverse landen is onder de noemer van school-based management 2 sprake
vann beleidsmaatregelen ter vergroting van de autonomie van scholen (Levacic,
1995;; Leithwood & Menzies, 1998; Sackney et al., 1994). O n d a n k s verschillen
inn de politieke en sociale context waarbinnen school-based-management
(SBM)) plaats vindt, zijn er duidelijk parallellen te zien in de ontwikkelingen,
mett name in de Engels sprekende landen (Levacic, 1995). O o k in Nederland
gaatt decentralisatie van managementbesluiten gepaard met een sterkere centralee controle over onderwijsstandaarden.
Eenn algemene en veel gehanteerde omschrijving van SBM is de volgende 'This
formm of decentralization identifies the individual school as the primary unit
off improvement and relies on the redistribution of decisionmaking authority
ass the primary means through which improvements might be stimulated and
sustained'' (Malen et al., 1990, p.290, later geciteerd door o.a. Gamage et al.,
1996;; Leithwood & Menzies, 1998).
VormenVormen van school-based management
O pp basis van een analyse van meer dan tachtig studies naar school-based
managementt kunnen minstens vier vormen van school-based management
wordenn onderscheiden, afhankelijk van de actor aan wie de meeste invloed
wordtt toegewezen (Leithwood & Menzies, 1998). Onderstaande beschrijving
iss volledig gebaseerd op de overzichtsstudie van Leithwood en Menzies
(1998).. D e eerste v o r m van school-based management wordt gekenmerkt
doorr administratieve controle, waarbij de schoolleider de besluiten neemt.
Hett doel is een vergroting van de verantwoordingsplicht van de school ten
opzichtee van de overheid. De aanname is dat deze verantwoordingsplicht leidt
tott een efficiënte besteding van middelen, waar de leerlingen vervolgens baat
bijj hebben. D e scholen en h u n bestuur krijgen hiertoe meer zeggenschap over
bijvoorbeeldd h u n budget, personeel en curriculum.
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Andere termen die worden gebruikt zijn local management of schools, shareddecisionmaking,, self-managing schools, self-detennining schools, devolution, restructuredd schools en natuurlijk school-based management (Davies & Hentschke, 1994). Hier
wordtt gesproken van School Based Management (SBM).
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Bijj de tweede vorm van school-based management nemen de leraren besluiten.. Hierbij is sprake van professionele controle. Het doel is om beter gebruik
tee maken van de kennis van leraren op terrein als financiën, het curriculum
enn soms zelfs personeelsbeleid. De aanname is dat de professional die het
dichtstt bij de leerlingen staat de meest relevante kennis heeft om besluiten te
nemenn over de besteding van middelen en het curriculum. Dit draagt bij aan
dee betrokkenheid van leraren en, vervolgens, aan de efficiëntie en effectiviteit
vann het onderwijs.
Dee derde vorm van school-based management wordt gekenmerkt door controlee door de gemeenschap, waarbij de ouders of leden uit de gemeenschap
besluitenn nemen. Het doel hiervan is een vergroting van de verantwoordingsplichtt van scholen aan ouders en de bredere gemeenschap om de school heen,
evenalss het vergroten van de tevredenheid van de zogenoemde consument.
Aannamee is dat responsiviteit van leraren toeneemt als de beslissingsbevoegdheidd over het curriculum, financiën en personeel in de handen van de ouders
enn lokale gemeenschap is. Een andere vorm om ouders meer invloed te geven
opp scholen is een vergroting van de schoolkeuze mogelijkheden, maar dit kan
ookk los van school-based management gebeuren.
Tott slot onderscheiden Leithwood en Menzies een vierde vorm van schoolbasedd management. Binnen deze vierde vorm is de controle en invloed op de
besluitvormingg gelijkelijk verdeeld over betrokkenen. Zij noemen dit 'balancedd control SBM\ Deze vorm van school-based management probeert de
doelenn van de drie andere vormen te verenigen. "That is, it aims to make
betterr use of teachers' knowledge for key decisions in the school, as well as to
bee more accountable to parents and the local community" (Leithwoord &
Menzies,, 1998, p.333).
Leithwoodd en Menzies maken ook een kanttekening bij de vier onderscheidenn vormen van school-based management. Zij geven aan dat, hoewel een
vierdelingg is gemaakt, de specifieke kenmerken van de varianten behoorlijk
verschillenn tussen de voorbeelden die zij van één variant geven, afhankelijk
vann de context waarbinnen school-based management is geïmplementeerd. De
contextt waarbinnen school-based management wordt ingevoerd is meer
bepalendd voor de uiteindelijke vorm dan het oorspronkelijke plan. Verder
concluderenn zij dat de feitelijke implementatie van de vier beschreven variantenn van school-based management vaak resulteert in afwijkingen in de beoogdee situatie, waardoor de veranderingen uitmonden in een vorm van administratievee controle (Leithwoord & Menzies, 1998).
Uitt de verschillende vormen van school-based management blijkt dat schoolbasedd management in twee onderdelen uiteenvalt (Cheng, 1996; Levacic,
1995).. Ten eerste is SBM een beleidsoperatie waarbij besluitvormingsbevoegdheidd wordt verschoven naar het niveau van de school. SBM behelst dus een
vergrotingg van de autonomie van de school (door een combinatie van bestedingsvrijheidd en minder beperkende regels). De autonomie die scholen krijgen
kann op verschillende terreinen liggen, namelijk op het terrein van de materië66

Iee en personele middelen (zoals in Nederland het geval is), maar ook op het
terreinn van de werving van leerlingen en het curriculum.
Hett tweede element van SBM is dat sprake kan zijn van een grotere betrokkenheidd van leraren bij de besluitvorming. Soms geldt dit ook voor de betrokkenheidd van ouders, leerlingen en mensen uit de gemeenschap rondom de
schooll (Cheng, 1996; Levacic, 1995). Dit kan gepaard gaan met een grotere
vrijheidd voor ouders voor wat betreft de schoolkeuze (Levacic, 1995).
VergrotingVergroting van beleidsruimte
Hett is duidelijk dat bij de ontwikkelingen in Nederland het accent ligt op de
autonomievergrotingg van scholen op het terrein van financiën, materiële
middelenn en het personeelsbeleid. Dit gaat deels gepaard met een vergroting
vann de invloed van diverse actoren bij de besluitvorming, zoals blijkt uit de
aanpassingaanpassing van de Wet Medezeggenschap in het Onderwijs in 1992, waarmee
dee positie van het personeel en de ouders is versterkt.
Ookk in Engeland, Wales, de Verenigde Staten, Canada en Australië is sprake
vann een vergroting van de beleidsruimte van scholen (Brown, 1990; Levacic,
1993a,, 1995; Leithwood & Menzies, 1998; Malen, 1992; Gamage et al., 1996).
Inn Engeland en Wales is met de invoering van de de Education Reform Act in
19888 het belang van het marktprincipe toegenomen (Levacic, 1995; MacLure,
1988).. Deze wet regelt de veranderingen in de bekostigingswijze. Budgetbekostigingg is op zo'n wijze ingevoerd dat de schoolbesturen de laatste jaren
aanzienlijkk meer bestedingsvrijheid hebben gekregen. Tegelijkertijd is een
verplichtt nationaal curriculum ingesteld. De bevoegdheden van de 'board of
governors'' (een combinatie van schoolbestuur en medezeggenschapsraad) zijn
voorall op het gebied van het financiële beleid en het personeelsbeleid toegenomen.. Controle over het voornaamste deel van de schoolbudgetten is gedelegeerdd naar de individuele school. Centrale elementen van SBM zijn financiëlee delegatie, bekostiging aan de hand van normuitgaven, berekening van de
financiëlee vergoeding op basis van een formule, delegatie van personele zaken
enn aanname en invoering van prestatie-indicatoren.
Inn Canada en de Verenigde Staten wordt de autonomie van scholen vergroot
onderr de noemer van 'restructuring' of 'systematic reform' (Tanner & Stone,
1998).. Decentralisatie op zich staat niet ter discussie, wel de vraag wat en
hoeveell er gedecentraliseerd moet worden. Onder de noemer van autonomievergrotingg zijn diverse veranderingen geïntroduceerd zoals voucher-plannen,
magneetscholen,, 'zero-base budgetting and school consultative committees'
(Brown,, 1990). In de Verenigde Staten is de aandacht voor autonomievergrotingg in de jaren tachtig ontstaan, toen de onderwijsprestaties van de Amerikaansee kinderen internationaal gezien afnamen. Hierdoor nam het geloof in
top-downn vernieuwingen af (Johnes, 1995).
Inn Victoria (Australië) tot slot, is vanaf 1982 geprobeerd het onderwijs te
verbeterenn door de scholen meer verantwoordelijkheden te geven op het
terreinn van het onderwijsbeleid van de school, de gebouwen en grond (inclusieff onderhoud en reparaties, verbeteringen), de aanstelling van de schoollei77

ding,, de aanstelling van 'ancillary staff, het beheer van eigen budgetten en de
planningg (Gamage et al., 1996).
BetrokkenheidBetrokkenheid bij besluitvorming
Inn de Verenigde Staten is naast een vergroting van de beleidsruimte van scholenn ook sprake van een poging om de invloed van diverse actoren op de
besluitvormingg te vergroting. De vergroting van de participatie van leraren en
ouderss is een belangrijk motief om de autonomie van scholen te vergroten.
Hetzelfdee geldt voor Victoria, hoewel de (lokale) gemeenschap daar van
oudsherr al veel invloed heeft op besluitvorming rondom onderwijs, aangezien
allee scholen sinds 1975 verplicht een schoolcommissie hebben waarin afgevaardigdenn van ouders, leraren, studenten en mensen uit de lokale gemeenschapp zitting hebben en de schoolleider 'ex officio' lid is. In Victoria is geprobeerdd om het onderwijs te verbeteren middels vergroting van de betrokkenheidd bij besluitvorming van de gemeenschap en het personeel en een veranderingg in de rol van de schoolleider (Gamage et al., 1996).
1.33 Implementatie van autonomievergroting als beleidsmaatregel
Autonomievergrotingg van scholen wordt nagestreefd middels beleidsmaatregelenn van de overheid. Dit betekent dat de autonomie van scholen toe kan
nemenn als gevolg van beleidsmaatregelen van de overheid. In dit onderzoek
gaatt het om beleidsmaatregelen die te maken hebben met wijzigingen in het
bekostigingsstelsel.. Deze beleidsmaatregelen kunnen gevolgen hebben voor de
financiëlee en personele beleidsruimte van basisscholen. Voordat de gevolgen
vann beleidsmaatregelen ter bevordering van de autonomie van scholen in
kaartt kunnen worden gebracht, is het van belang eerst in algemene termen in
tee gaan op de implementatie van beleid en beleidsmaatregelen.
Overheidsbeleidd kan worden opgevat als een gerichte poging tot beïnvloeding
vann het gedrag van organisaties in het beleidsveld (Hooge, 1998). Hoogerwerf
(1993)) definieert beleid als volgt: "Beleid is het streven naar het bereiken van
bepaaldee doeleinden met bepaalde middelen en tijdskeuzen" (p.20). Beleid is
eenn poging van een actor (veelal de overheid) een probleem door doelgericht
handelen,, op te lossen, te verminderen of te voorkomen (Hoogerwerf, 1993).
"Beleidd en de processen rondom beleid (beleidsvoering, de beleidscyclus)
beogenn primair politieke waarden te verwezenlijken door problemen op de
politiekee agenda op te lossen. Dit gebeurt door deze problemen alle deelprocessenn van de beleidscyclus te laten doorlopen" (van de Graaf & Hoppe, 1989,
p.79).. Hiertoe worden hulpmiddelen ingezet als geld, autoriteit, en regelgeving.. Deze hulpmiddelen worden ook wel beleidsinstrumenten genoemd. Het
gaatt hierbij om de middelen die Hoogerwerf (1993) directe en op gedragsveranderingg gerichte beleidsinstrumenten noemt. Door deze middelen of instrumentenn te gebruiken kunnen activiteiten en handelingen van individuen en
instellingenn worden beïnvloed (McDonnell & Elmore, 1987).
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Beleidd wordt veelal gedetailleerd uitgewerkt. Een gedetailleerd uitgewerkt
beleidsvoeringsmodell gaat uit van een hoge mate van controle over het beleidsprocess en wordt wel getypeerd als een rationeel model. Kritiek op deze
rationelee benadering is dat mensen slechts een beperkt overzicht hebben van
hett probleem, de alternatieve oplossingen, de criteria en consequenties (Lindblom,, 1959). Er is sprake van een begrensde rationaliteit ("bounded rationality"),, een term ontleend aan Simon (1976).
Hoewell het vastgestelde beleid doorgaans het referentiepunt vormt voor het
beleidd zoals het uitgevoerd zal worden (Van de Graaf & Hoppe, 1989) blijkt
uitt onderzoek naar de implementatie van beleid dat scholen en de actoren
daarbinnenn zowel de intermediaire rol van beleidsuitvoerder als de rol van
beleidssubjectt spelen (Polder, 1996; Verhoeff, 1992). Belangrijk hierbij is dat
hett niet vanzelfsprekend is dat de uitvoerders van beleid zich committeren
aann de doelen van en de intenties achter het beleid. Een school is een zelfstandigg handelende actor, waarbinnen complexe besluitvormingsprocessen in de
organisatorischee context een belangrijke rol spelen (Polder, 1996). Dit beïnvloedtt de implementatie van beleid.
Uitt de kritiek op de gedetailleerd uitgewerkte besluitvormings- en beleidsvormingsprocessenn heeft Lindblom in de jaren vijftig de theorie over incrementelee beleidsvoering geïntroduceerd. Hij stelt dat bij het voeren van beleid
alleenn moet worden gekeken naar een aantal alternatieven die slechts weinig
afwijkenn van de bestaande situatie. Beleid voeren is niets anders dan het
voortdurendd aanpakken van kleine doel-middel cycli. Het uitgangspunt is
bovendienn dat (beleids)doelen slechts gedeeltelijk worden bereikt. Vandaar dat
dee beleidscyclus eindeloos wordt herhaald (Lindblom, 1959). Hij noemt deze
methodee 'successive hmited comparisons' (p.81). In vergelijking met rationele
besluitvormingg noemt hij het de tak-methode versus de wortel-methode.
"Thee former continually building out from the current situation, step-by-step
andd by small degress; the latter starting from fundamentals anew each time"
(p.81). .
Eenn dergelijke beleidsvoering (stap voor stap) werkt beter in pluralistische
organisatiess waar de betrokkenen verschillende belangen hebben3 en bij
complexee problemen (Lindblom, 1959). De implementatie van beleidsmaatregelenn hangt af van de mate waarin binnen organisaties verandering wordt
beoogd. .
Err kunnen meer soorten onderwijsverandering (school reform) worden
onderscheiden,, gerangschikt naar de mate waarin ze veranderingen in de
schoolorganisatiee beogen: toevoegend, extern, regulerend en structureel
0ohnes,, 1995; Plank, 1987).
Toevoegende verandering: nieuwe programma's of functies worden toegevoegd,, of de hoeveelheid middelen wordt vergroot. Deze hervormingen
hebbenn relatief weinig effect op het karakter van de schoolorganisatie.
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Dit lijkt het geval te zijn voor scholen, die diverse belanghebbendenn hebben met
wisselendee doelen. Zie hiervoor hoofdstuk 3.
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Externe verandering: dit zijn hervormingen waarvan de kosten opgebracht
kunnenn worden door buitenstaanders, zoals studenten en toekomstige leraren.. Deze veranderingen zijn gebaseerd o p de idee dat de oorzaken van
onderwijsproblemenn buiten het onderwijssysteem liggen en dat betere inputt (zoals meer inspanningen door studenten en hoger gekwalificeerde leraren)) zullen resulteren in betere output (leerprestaties).
Regulerende verandering: deze omvatten meestal een intensivering van
bestaandee activiteiten, zoals langere schooldagen, kleinere klassen en een
nadrukk op het kerncurriculum. Regulerende veranderingen erkennen dat
sommigee oorzaken van onderwijsproblemen in het onderwijssysteem zelf
liggenn en dat dientengevolge een gedragsverandering van sommige leden
vann de organisatie vereist kan zijn. Idee is tevens dat de structuur van het
onderwijssysteemm in orde is.
Structurele verandering: structurele verandering vereist veranderingen in
dee structuur en werking van scholen en het schoolsysteem. Voorbeelden
hiervann zijn 'career ladder plans' (Ebmeier & Hart, 1992), beloningsdifferentiatie,, competentie-testen voor leraren, de invoering van een vouchersysteem,, maar ook autonomievergroting van scholen en veranderingen in
hett bekostigingsstelsels (Levacic, 1995; Tanner & Stone, 1998).
Anderenn k o m e n tot een vergelijkbare indeling in soorten verandering (Fullan,
1992;; Johnes, 1995). Fullan onderscheidt bijvoorbeeld eerste orde veranderingenn die beogen de effectiviteit en efficiëntie van dat wat al gedaan wordt te
verhogenn (vergelijkbaar met de eerste drie veranderingen van Plank) en tweedee orde veranderingen die beogen 'to alter the fundamental ways in which
organizationss are put together' zoals nieuwe doelen, structuren en rollen
(vergelijkk de structurele verandering van Plank) (Fullan, 1992)4. O o k Fullan
steltt dat de meeste veranderingen eerste orde veranderingen zijn, met het doel
o mm dat wat al bestond te verbeteren. Tweede orde veranderingen behalen
doorgaanss niet het beoogde effect.
Z oo is in de Verenigde States gebleken dat hervormingsplannen uit de jaren
tachtigg (vanuit de 'school reform movement 5 ) het meest effect sorteren indien
zee zo min mogelijk veranderingen van de schoolorganisaties vereisen (Johnes,
1995;; Plank, 1987).
Naastt de mate van verandering die wordt beoogd spelen ook andere factoren
eenn rol bij de werking van beleidsinstrumenten en de implementatie van
beleidd (van der Doelen & Klok, 1993; McDonnell & Elmore, 1987). Deze
factorenn worden ook wel voorwaarden genoemd waar beleid (de instrumentenn en uitvoering) aan moet voldoen, wü het succesvol worden ingevoerd.
E e nn eerste, algemene voorwaarde is dat het gebruikte instrument het meest
geschiktee instrument moet zijn om een antwoord te bieden op het beleids44

Vergelijk ook van Vilsteren (1993, p.249): "Interventies kunnen direct op de beoogde
veranderingg gericht zijn (de 'eerste soort*), of veel meer op de beleidsmatige, situationele
off relationele context van de verandering (de Weede soort*)." Deze laatste hebben vaak
ruimeree doelpretenties. Zij dragen dan de innovatie zelf.
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probleemm dat moet worden opgelost en dat de verschillende instrumenten op
elkaarr zijn afgestemd (Polder, 1996). "Een correcte toepassing van het instrumentt is echter geen voldoende voorwaarde voor de effectiviteit van een instrument.. Uiteindelijk wordt de effectiviteit van een instrument bepaald door
dee wijze waarop de doelgroep op het instrument reageert" (van der Doelen &
Klok,, 1993, p.80). De acceptatie van de beoogde verandering bij een interventiee is heel belangrijk. De direct betrokkenen moeten de gevolgen accepteren
(vann Vilsteren, 1993)5. Dit vereist een duidelijke omschrijving van wat gaat
gebeurenn (de veranderingen en doelen) en een overzicht van de kosten en
batenn (McDonnell & Elmore, 1987). D e keuze voor een instrument moet
geenn weerstand oproepen. Verder is hierbij belangrijk dat de beleidsvoerder
gelegitimeerdd is het gekozen instrument aan te wenden (Polder, 1996). Een
derdee groep factoren die een rol spelen is de aanwezigheid van voldoende
financiëlee en organisatorische middelen (Plank, 1987; Polder, 1996) en duidelijkee wettelijke en fiscale regels (Plank, 1987).

1.44 Gevolgen van autonomievergroting
Vergrotingg van de beleidsruimte geeft een school middelen in handen om
haarr prestaties te verhogen (Levacic, 1995)6. Voor dit onderzoek betekent dit
datt dê aandacht gericht is op de vraag of scholen de geboden middelen (de
beleidsruimte)) benutten en of zij als gevolg daarvan beter gaan presteren.
Verschillendee aspecten van het interne functioneren van scholen kunnen
veranderenn als gevolg van autonomievergroting (Cheng, 1996). Diverse veranderingenn en voordelen worden verwacht 7 (Brown, 1990; Johnes, 1995;
Levacic,, 1995; Sackney et al., 1994; Thomas, 1987). Genoemd worden o.a.
eenn snellere en flexibelere aanpassing aan lokale behoeften (vergroting responsiviteit),, een toename van (financiële) accountability (en vervolgens vergroting
vann de efficiëntie), meer tevredenheid (van de voornaamste stakeholders),
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Publieke steun is weliswaar een voorwaarde voor succesvolle invoering van een beleidsmaatregel,, maar het streven naar consensus impliceert tegelijkertijd dat de voorgesteldee veranderingen weinig betekenisvol zijn (Plank, 1987). Eén van de kenmerken van
hethet onderwijsveld is dat leraren en schoolleiders professionals zijn die zich niet makkelijkk laten sturen (Leune, 1994).
66
Competitie tussen scholen kan bijvoorbeeld een stimulans zijn om de interne
organisatiee aan te passen waardoor de school beter gaat presteren, terwijl de beleidsruimtee scholen de middelen biedt om de interne organisatie daadwerkelijk aan te
passen. .
77
Dit ligt voor de hand aangezien de rationale achter SBM geworteld is in drie verschillendee (hoewel sterk samenhangende) theorieën. Deze theorieën (governance theory,
organisatievernieuwingstheoriee en schooleffeaiviteitstheorie) hebben allemaal een eigen
ideee over hoe SBM bij kan dragen aan schoolverbetering (Malen e.a., 1990).
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meerr rechtvaardigheid (equity), een gezondere organisatiecultuur en (vervolgens)) betere leerprestaties.
Tochh wordt er ook op gewezen dat de verwachtingen van autonomievergrotingg niet te hoog moeten zijn. Zo wijst Karsten (1994) er op dat "we goed
dienenn te beseffen dat het streven naar meer autonomie van scholen een
structurelee hervorming is die op zijn best de besluitvorming, evaluatie en
supervisiee binnen scholen kan beïnvloeden én, zij het minder direct, de socialee verhoudingen en de verdeling van het werk tussen de verschillende leden
vann een schoolorganisatie. Dat betekent dat cruciale elementen, zoals het
curriculum,, instructiewijze, de doelstellingen, niet automatisch door de veranderingenn die de autonomievergroting met zich meebrengt, beïnvloed worden"" (Karsten, 1994, p.25).
Off de verwachtte veranderingen werkelijk optreden is op basis van bestaande
kenniss niet met zekerheid te zeggen. Over de gevolgen van autonomievergrotingg bestaat nog weinig of geen empirische kennis. "School-based managementt is an empirically elusive notion" (Malen et al. 1990, p.289). Het is nog
onvoldoendee onderzocht om uitspraken te doen over de effectiviteit van het
conceptt (Gamage et al., 1996; Malen et al., 1990). Verder is niet duidelijk in
hoeverree onderzoeksresultaten met betrekking tot vergelijkbare ontwikkelingenn in andere landen en in andere onderwijssectoren toepasbaar zijn op het
Nederlandsee basisonderwijs. In het vervolg van deze paragraaf wordt kort een
aantall mogelijke gevolgen van autonomievergroting aangestipt die in deze studie
verderr worden onderzocht.
Beleidsbenutting Beleidsbenutting
Inn de praktijk blijkt vaak dat scholen hun beleidsruimte in mindere mate
benuttenn dan door de overheid wordt verwacht (Buist et al., 1995; Hooge,
1998).. Dat wordt deels verklaard doordat de financiële beleidsruimte in de
praktijkk geringer is dan verwacht werd, aangezien een groot deel van het
budgett van scholen al vastligt, bijvoorbeeld vanwege personele verplichtingen
(Levacic,, 1995). Een andere verklaring heeft te maken met het feit dat de
oorspronkelijkee machthebber het moeilijk vindt om de macht los te laten
(Sackneyy et al., 1994). Autonomievergroting van scholen impliceert dat de
schooll centraal staat, en niet de landelijke overheid. De overheid zou dan
moetenn veranderen van een controleur en regelaar in. een adviseur en ondersteunerr (Cheng, 1996). De facto is de beleidsruimte van scholen kleiner dan de
beleidstheoriee doet vermoeden.
Daarnaastt wordt een deel van de aan scholen en hun bevoegde gezagen toegewezenn beleidsruimte ingevuld door administratiekantoren of onderwijsbureaus,, omdat scholen taken aan deze organisaties uitbesteden (Boef-van der
Meulenn et al., 1993; Karsten, 1994; Karsten & Verbeek, 1995).
Ookk kenmerken van de schoolstructuur en het management hebben invloed
opp de beleidsbenutting van de scholen (Hooge, 1998). Belangrijk is bijvoorbeeldd of de schoolleiding naast de administratieve taken nog tijd en aandacht
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heeftt voor het onderwijskundig leiderschap. Andere schoolkenmerken die
invloedd hebben op autonomievergroting hebben betrekking op weerstand
binnenn de schoolorganisatie (McDaniel & de Vries, 1995). De schoolleiding
krijgtt als gevolg van autonomievergroting weliswaar belangrijke mogelijkhedenn in handen, maar binnen de eigen organisatie kan verzet en gebrek aan
medewerkingg bestaan. "De lagere echelons binnen een onderwijsorganisatie
kunnenn het onderwijsmanagement op een zelfde wijze van repliek dienen als
dee hogere echelons de rijksoverheid: schijnbaar loyale maar tot niets leidende
volgzaamheid*'' (McDaniel & de Vries, 1995, p.25). Het ligt voor de hand dat
dee weerstand vanuit het team groter zal zijn als de schoolleider voornamelijk
mett administratieve zaken bezig is en weinig oog heeft voor het primaire
proces. .
Eenn laatste reden om de verwachtingen omtrent autonomievergroting en
beleidsbenuttingg niet te hoog te stellen betreft de vooronderstellingen die ten
grondslagg liggen aan de theorie dat autonomievergroting tot efficiëntie en
beterr onderwijs leidt (Scheerens, 1995). Zo wordt onder meer aangenomen
datt lokale managers beter in staat zijn de behoeften van de klanten in te
schatten,, dat ze de bevrediging van deze behoeften centraal stellen en dat ze
wetenn hoe de beschikbare middelen optimaal ingezet moeten worden met het
oogg op de bevrediging van deze behoeften (Thomas, 1987).
Organisatiestructuur Organisatiestructuur
Eenn van de mogelijke gevolgen van autonomievergroting betreft een veranderingring in de besteding van middelen (Brown, 1990; Levacic, 1993a), een veranderingring in de besluitvorming (Ax, 1993b; Brown, 1990; Imants, 1996; Levacic,
1993a,, 1995; Malen et al., 1990) en een toename van taakdifferentiatie en
coördinatiee (Ax, 1993a).
Inn een beschouwing over het middelbaar beroepsonderwijs stelt Ax (1993a)
datt onder meer een toegenomen afhankelijkheid van de omgeving en een
afnamee van de besturing, aanleiding kunnen zijn om de besluitvorming te
centraliseren.. Het kan echter ook reden zijn om de school onder te verdelen
inn gedecentraliseerde deelorganisaties.
Onderzoekk naar de invoering van lumpsum financiering in het voortgezet
onderwijss heeft aangetoond dat de vergroting van de beleidsruimte van scholenn gepaard is gegaan met een veranderende invloedsverdeling op schoolniveauu pergen et al., 1997). De invloed van de directie op de beleidsontwikkelingenn is vergroot en de controlerende taak van de medezeggenschapsraad is
toegenomen.. Of de organisatieverandering het gevolg is van de autonomievergroting,, in de vorm van lumpsum financiering, blijft de vraag. Onderzoek
naarr lumpsum financiering in het middelbaar beroepsonderwijs wijst in ieder
gevall uit dat de organisatie en het management van de instellingen minder
verbandd heeft met de verandering in de bekostigingssystematiek dan bijvoorbeeldd het personeelsbeleid, dat veel directer wordt beïnvloed door de veranderingring in de bekostigingssystematiek. Verandering in organisatie en managementt lijken meer verweven te zijn met schaalvergroting (Kamen et al., 1997).
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Voorlopigg kan vanuit onderzoek naar lumpsum financiering in het MBO en
vanuitt buitenlands onderzoek worden geconcludeerd dat een wijziging in de
bekostigingssystematiekk leidt tot een verandering in de wijze waarop besluiten
wordenn genomen (Ax, 1993b; Levacic, 1993a). Dit wil niet zeggen dat de
feitelijkee invloed van diverse betrokkenen is veranderd (Leithwood & Menzies,, 1998).
RolRol schoolleiding
Dee rol van de schoolleider kan veranderen als gevolg van financiële en personelee autonomievergroting. De wijze waarop deze rol verandert hangt af van
dee wijze waarop autonomievergroting wordt ingevoerd. Als de autonomievergrotingg inhoudt dat besluiten door 'de school' worden genomen ligt het
voorr de hand dat de schoolleider een centrale rol gaat spelen. Dit impliceert
datt de rol van de schoolleider zwaarder wordt (Leithwood & Menzies, 1998).
Dee schoolleider krijgt meer managementtaken (Levacic, 1995; Sackney et al.,
1994),, hetgeen wordt bevestigd door onderzoek naar lumpsum financiering
inn het voortgezet onderwijs (Bergen et al., 1997). "Local management has
divertedd the time of headteachers away from instructional leadership" (Levacic,, 1995, p.28). De beheers- en beleidslast van de schoolleiding neemt (blijvend)) toe. Vandaar ook dat scholen meer externe ondersteuning gaan zoeken
bijj administratiekantoren, bestuursbureaus of zelf administratief personeel
inhuren. .
Alss de besluiten in toenemende mate door schoolcommissies worden genomenn verandert de rol van de schoolleider eveneens. De schoolleider krijgt dan
veell meer de rol van adviseur van de schoolcommissie (Gamage et al., 1996).
Hoee dan ook, de rol van de schoolleider is in vergelijking met die van bestuurderss en leraren het meest veranderd als gevolg van autonomievergroting.
Dee schoolleider vervult een sleutelrol tussen de school en haar omgeving. De
verantwoordelijkheidd van de schoolleider is toegenomen en de rol is complexerr geworden, waardoor ook andere rollen binnen de school worden
beïnvloedd (Levacic, 1995).
Organisatiecultuur Organisatiecultuur
Doordatt betrokkenen binnen een school meer beleidsruimte krijgen kunnen
zijj hun idealen beter verwezenlijken. Het wordt beter mogelijk gedeelde
verwachtingen,, opvattingen en waarden te ontwikkelen, die de uitvoering van
hett werk en de wijze waarop leraren onderwijs geven in sterkere mate aansturenn (Cheng, 1996). Uit een overzichtsstudie blijkt daarnaast dat er aanwijzingenn zijn dat leraren meer gaan samenwerken, meer informatie delen, enthousiasterr en meer betrokken zijn, maar dat ook de werkdruk is toegenomen
(Leithwoodd & Menzies, 1998). Zowel de positieve als het negatieve effect
komenn het meest voor bij situaties waarin de leraren de meeste invloed hebbenn gekregen als gevolg van autonomievergroting (professionele controle)
(Leithwoodd & Menzies, 1998). Ander onderzoekt wijst er juist op dat financiëlee en personele autonomievergroting afbreuk kan doen aan de kwaliteit en
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motivatiee van medewerkers, evenals aan de collegialiteit, aangezien leraren
zichh ervan bewust zijn dat bezuinigingen onmiddellijke gevolgen kunnen
hebbenn op het schoolbudget en hun eigen aanstelling (Levacic, 1995, p.29).
Uitt Nederlands onderzoek is gebleken dat in een aantal scholen de cultuur
verandertt als gevolg van decentralisatie van een deel van het nascholingsbudgett in het basisonderwijs (een aspect van autonomievergroting). Deze maatregell heeft als gevolg dat er meer in het team wordt overlegd over nascholing.
Sindss de overheveling van het budget zijn basisscholen bewuster bezig met
hunn nascholing. Een andere ontwikkeling is dat de cursussen die docenten
volgenn meer dan vroeger zijn aangepast aan het algemene schoolbeleid (Karstanjee et al., 1995).
Alss gevolg van de invoering van het Londo-stelsel is kostenbewustzijn van
schoolleiderss en leraren toegenomen, evenals de efficiëntie waarmee scholen
mett hun middelen omgaan(van Esch, 1993). Onderzoek naar lumpsum financieringg in het voortgezet onderwijs wijst eveneens op een toegenomen kostenbewustzijnn (Bergen et al., 1997). Hetzelfde onderzoek wijst tevens op een
rationaliseringg van het beleidsproces in scholen. De ontwikkeling, planning
enn uitvoering van beleid is veranderd doordat scholen meer werken met een
systematischee en langere termijn planning.
Organisatiekwaliteit Organisatiekwaliteit
Voorstanderss van autonomievergroting stellen dat autonomievergroting
bijdraagtt aan de efficiëntie en effectiviteit van het onderwijs. Of in meer
algemenee termen, dat bekostigingsmodellen kwaliteit en efficiëntie stimuleren
(McDaniell & de Vries, 1995). "It is a truth universally acknowledged that a
singlee school in possession of its own decision-making must provide better
qualityy education than a school run by a centralized bureaucracy" (Levacic,
1995,, p.1). Levacic zegt niet voor niets *zou moeten' (must), want er is empirischh nauwelijks tot geen bewijs dat een verbeterde kwaliteit een gevolg is van
autonomievergrotingg en de daarbij verwachtte veranderingen in de organisatie.. Zij geeft aan dat de efficiëntie aan de input-zijde is toegenomen, in die zin
datt schoolleiders nieuwe wegen zoeken (en vinden) om financiële middelen te
gebruikenn en combineren. Middelen worden gebundeld en goedkopere contractenn worden afgesloten, maar de effectiviteit van scholen is niet toegenomen,, aangezien autonomievergroting nauwelijks tot geen invloed heeft gehad
opp het onderwijsleerproces en andere processen die geassocieerd worden met
effectieff onderwijs (Levacic, 1995). Er is nauwelijks op onderzoek gebaseerde
kenniss dat autonomievergroting direct of indirect invloed heeft op leerlingen,
off het nou hun leerresultaten of hun welbevinden betreft (Leithwood &
Menzies,, 1998; Scheerens, 1995). "Resumerend kan worden gesteld dat het
empirischh bewijs voor een positieve samenhang tussen autonomie en kwaliteit
inn de zin van toegevoegde waarde in schoolprestaties nog zeer mager is"
(Scheerens,, 1995, p.111).
Datt autonomievergroting weinig of geen invloed heeft op het onderwijsleerprocess neemt niet weg dat autonomievergroting een school kan faciliteren
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omm haar kwaliteit te verbeteren (Cheng, 1996; Levacic, 1995). "School-based
managementt can be developed as the necessary condition that facilitates
schoolss to pursue dynamic effectiveness on multiple categories of school
effectivenesss in the long run" (Cheng, 1996, p.43). Het gaat hierbij niet zozeer
omm de kwaliteit van het onderwijs, maar om de kwaliteit van de organisatie.
Ookk Scheerens geeft aan dat onderzoeksresultaten er op wijzen dat bestuurlijkee en organisatorische autonomie een gunstige invloed kunnen hebben op
dee kwaliteit van de schoolorganisatie, zoals de motivatie en betrokkenheid
vann leraren en de schoolleider (1995). Dat betekent dat als de gevolgen van
autonomievergrotingg voor de kwaliteit van scholen worden onderzocht, in
eerstee instantie niet naar de verhoging van de leerprestaties gekeken moet
worden,, maar naar de meer secundaire of ondersteunende kwaliteitscriteria.
Organisatiekwaliteitt kan naast een gevolg, ook een voorwaarde zijn voor
autonomievergroting.. Uit onderzoek naar de effectiviteit van SBM en autonomievergrotingg blijkt namelijk dat scholen die de doelen van SBM in sterkeree mate behalen (te weten: meer input van de lokale gemeenschap, meer
autonomie,, grotere flexibiliteit, hogere produktiviteit en accountability)
onderr meer verschillen in de mate van motivatie en de betrokkenheid van
medewerkerss (Gamage et al., 1996). Willen scholen daadwerkelijk in staat zijn
omm adequaat met hun autonomie om te gaan, dan moeten ze eerst responsief
enn doelgericht zijn. Zijn ze dat niet, dan kunnen ze de behoeften van de
omgevingg niet bepalen en weten ze niet hoe de beschikbare middelen optimaall ingezet moeten worden met het oog op de bevrediging van deze behoeftenn (Thomas, 1987). Dit zou betekenen dat alleen scholen die al een hoge
organisatiekwaliteitt hebben hun beleidsruimte benutten en hun organisatie
veranderen. .

1.55 Afsluiting
Autonomievergrotingg van scholen vindt plaats in het kader van veranderingenn in de bestuurlijke verhoudingen, die vorm krijgen in het dereguleringsbeleidd dat het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen voert. De
overheidd treedt gedeeltelijk terug en verschuift onder meer taken en bevoegdhedenn op het terrein van het financieel beleid en personeelsbeleid naar basisscholen.. Door een verandering in het bekostigingsstelsel wordt de beleidsruimtee van basisscholen op een aantal terreinen vergroot.
Dee vraag die in dit onderzoek wordt gesteld is of basisscholen hun beleidsruimtee benutten en tot welke schoolorganisatorische gevolgen dit leidt. Hiertoee wordt in hoofdstuk 2 uitgewerkt op welke wijze het bekostigingsstelsel
voorr het basisonderwijs is gewijzigd, welke beleidsruimte de scholen hebben
gekregenn en in welke mate zij deze beleidsruimte benutten.
Vervolgenss gaat hoofdstuk 3 in op de vraag hoe scholen als organisaties kunnenn reageren op veranderingen in de omgeving, waarna hoofdstuk 4 een
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theoretischee operationalisatie geeft van de mogelijke organisatorische veranderingenn die in paragraaf 1.4 zijn aangestipt. Veranderingen die binnen de
schooll op kunnen treden, zijn veranderingen in de organisatiestructuur, de
organisatiecultuur,, de rol van de schoolleiding en de kwaliteit van scholen. In
hoofdstukk 4 wordt tevens stilgestaan bij andere omgevingskenmerken en
schoolkenmerkenn die invloed kunnen nebben op de samenhang tussen beleidsbenuttingg en veranderingen in de schoolorganisatie. Hoofdstuk 5 werkt
dee onderzoeksopzet uit, waarna in hoofdstuk 6 tot en met 8 verslag wordt
gedaann van het empirische deel van deze studie. In hoofdstuk 9 wordt deze
studiee afgesloten met de conclusies.
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Hoofdstukk 2: Beleidsruimte en beleidsbenutting
Uitt hoofdstuk 1 bleek dat het beleid gericht op autonomievergroting van
scholenn voortkomt uit een nieuwe visie op bestuur en management. Een van
dee beleidsmaatregelen die bij kunnen dragen aan de vergroting van autonomie
vann basisscholen is een verandering in het bekostigingsstelsel. In paragraaf 2.1
wordtt in algemene termen ingegaan op het denken over bekostiging en kenmerkenn van verschillende soorten bekostigingsstelsels. Daarna zal in paragraaf
2.22 meer specifiek worden ingegaan op de vergroting van de beleidsruimte
vann scholen en de beleidsbenutting door scholen, die het gevolg zijn van de
veranderingenn in het bekostigingsstelsel. Uitgewerkt wordt op welke wijze
hett Londo-stelsel, het formatiebudgetsysteem en de decentralisatie van de
nascholingsgeldenn bij dragen aan de vergroting van de personele en financiële
autonomiee van basisscholen.
2.11 Bekostigingsstelsels
2.1.11 Instrumentele benadering van bekostiging
"Inn een bekostigingsstelsel gaat het om het definiëren van de kosten, het
aangevenn van de kostensoorten, het zichtbaar maken van de causale relaties
tussenn de kosten en de kostenveroorzakers, het opstellen van vergoedingsformuless en het vaststellen van de partiële kostprijs (rijksvergoeding) voor de
desbetreffendee school- en gemeentebesturen" (de Graan, 1988, p.4).
Inn het bekostigingsstelsel wordt de relatie tussen de overheid, als de bekostiger
vann het onderwijs, en de bekostigde scholen nader geregeld. Dat gebeurt aan
dee hand van een aantal formules en regels waarmee wordt bepaald hoe hoog
hett bedrag is waar de instelling recht op heeft en op welke manier de overheid
hett geld ter beschikking stelt aan de scholen (Verhoeff, 1992).
Voorr de overheid is het bekostigingsstelsel een belangrijk sturingsinstrument
(McDaniell & de Vries, 1995; in 't Veld et al., 1994). Zo kan de overheid via
regelgevingg vastleggen waaraan de te bekostigen school moet voldoen wil de
schooll in aanmerking komen voor de toekenning van financiële middelen.
Denkk hierbij voor het basisonderwijs aan de bekostigingsvoorwaarden en
deugdelijkheidseisen.. De betekenis die de overheid aan de bekostigingsvoorwaardenn en deugdelijkheidseisen geeft, zoals verwoord in artikel 23 van de
Grondwet,, bepaalt de ruimte die de overheid heeft om invloed uit te oefenen
opp basisscholen. De overheid kan door middel van de bekostiging van scholen
gewenstee ontwikkelingen stimuleren. Zo kan het bekostigingsstelsel gezien
wordenn als instrument tot autonomievergroting van scholen, kostenbeheersingg op landelijk, gemeentelijk en schoolniveau, schaalvergroting van scholen,
bestuurlijkee samenwerking tussen scholen en rendementsverhoging (Verhoeff,, 1990, 1992).
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2.1.22.1.2 Besteding van middelen
Bekostigingsstelselss verschillen in de wijze waarop het uit te keren bedrag
wordtt berekend en de wijze waarop het te vergoeden bedrag wordt uitgekeerd
(Verhoeff,, 1992). Het samenspel tussen de berekening en uitkering van het
bedragg heeft gevolgen voor de besteding van middelen voor scholen 1 . Voor
scholenn maakt het verschil of sprake is van een vergoeding achteraf van het
feitelijkk uitgegeven bedrag of dat vooraf een bedrag wordt uitgekeerd dat is
gebaseerdd op taakstellende normen, ofwel normuitgaven. Bedragen die achteraff worden uitgekeerd zijn meestal geoormerkt. De bestedingsvrijheid is dan
gering.. Als voor de school sprake is van een achterafbetaling van het feitelijke
bedragg (ook wel declaratiefinanciering genoemd) is voor de overheid sprake
vann een open eind financiering. O m de financiering te beheersen zijn nauwkeurigg omschreven criteria nodig. De regelgeving is daardoor impliciet gedetailleerd. .
Alss scholen een vooraf genormeerd bedrag krijgen (ook wel lumpsum financieringg genoemd) is sprake van budgettering. Deze normuitgaven veronderstellenn dat er een relatie is tussen de uit te voeren taken en de benodigde
middelen.. D e normuitgaven worden berekend aan de hand van een aantal
indicatoren.. Naarmate meer rekening wordt gehouden met de specifieke
omstandighedenn van scholen is de berekening en het aantal indicatoren gedetailleerder. .
Inn het algemeen kan gesteld worden dat de sturing vanuit de overheid afneemt
alss het uit te keren bedrag niet is geoormerkt en dat de sturing globaler wordt
alss er minder indicatoren worden gebruikt voor de opstelling van het bedrag
(Verhoeff,, 1992). De beleidsruimte van de scholen neemt in die gevallen toe.
Inn de besteding van middelen is de laatste jaren verandering opgetreden. "De
bestedingg van middelen was vroeger door het centrale gezag strikt voorgeschreven,, nieuwere bekostigingssystemen geven hier een globalere richtlijn en
latenn meer vrijheid voor substitutie en inzetverscheidenheid" (van Wieringen,
1996,, p.33). In paragraaf 2.2 w o r d t verder uitgewerkt op welke wijze het
bekostigingsstelsell is veranderd en welke beleidsruimte scholen daardoor
hebbenn gekregen. Hieronder wordt eerst uitgebreider ingegaan op twee verschillendee bekostigingsmodellen, namelijk declaratiefinanciering en lumpsum
financiering. .

11

Aangezien de verwerving van middelen voor scholen in het basisonderwijs tot op
hedenn grotendeels via de landelijke overheid verloopt (met uitzondering van de
ouderbijdragen,, gemeentelijke bijdragen, bijdragen ter bestrijding van onderwijsachterstandenn en bijdragen vanuit sponsoring) (de Vijlder, 1995), wordt niet ingegaan op
dee diverse modellen aan de hand waarvan de financiering tot stand kan komen, zoals
bijvoorbeeldd McDaniel & de Vries (1995) deze beschrijven.
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2.1.33 Declaratiefinanciering
Kenmerkk van het declaratiestelsel is dat de verwerving en besteding van
middelenn nauw aan elkaar zijn gekoppeld. Een school krijgt middelen voor
rechtmatigg gemaakte kosten.
Inn Nederland hebben bekostigingsstelsels overwegend twee doelstellingen,
namelijkk een zo gelijk mogelijke bekostiging van instellingen en een zo zorgvuldigg mogelijk beheer van de overheidsuitgaven (Karsten et al., 1997). Het
bekostigingsstelsell voor het onderwijs is in Nederland voortgekomen uit de
zeggenschapp die de overheid in de 19e en 20e eeuw geleidelijk heeft verworven
overr de verschillende onderdelen van het schoolsysteem (de Vijlder, 1995). In
dezee beginperiode kan de bekostiging gezien worden als een 'producentensubsidie',, waarbij scholen beheersmatig opgevat worden als 'gedeconcentreerde
rijksdienstenn die een publieke taak uitvoeren' (de Vijlder, 1995, p.261), namelijkk het geven van onderwijs.
O mm de hoogte van de bekostiging te bepalen bestaan alle bekostigingssystemenn uit tenminste drie elementen, namelijk een budgettaire randvoorwaarde,
eenn aantal structuurvergeHjkingen (hoeveelheden/bekostigingsgrondslagen,
prijzen,, vaste voeten en bekostigingsduur) en een verdeelregel (in het Veld et
al.,, 1994). In het begin bepaalde de overheid de hoogte van de bekostiging
voorr het onderwijs door de bedrijfseconomische kenmerken van het onderwijsleerprocess vast te stellen (zoals de lessentabel, het aantal lesuren en het
aantall leerlingen per leraar) (de Vijlder, 1995). De overheid nam de daaruit
voortvloeiendee kosten voor haar rekening.
Dee vrijheid van richting en inrichting vann het onderwijs, gepaard aan een
gelijkee bekostiging van openbaar en bijzonder onderwijs, leidde ertoe dat de
maatstavenn voor bekostiging gedetailleerd werden vastgesteld (in 't Veld et al.,
1994).. Als het bevoegd gezag van een school legitiem had gehandeld, werden
dee gemaakte kosten vergoed door het ministerie van onderwijs. Er was sprake
vann een declaratie-bekostiging. Dit houdt in dat het Rijk alle door een school
gedanee uitgaven, achteraf en op declaratiebasis, moet vergoeden, mits de
schooll deze uitgaven heeft gedaan met inachtneming van de geldende voorschriftenn (Bisschop et al., 1988; inn 't Veld et al., 1994). Scholen hadden de
(financiële)) zekerheid dat zij de gedane uitgaven vergoed zouden krijgen, als
zee binnen de regels hadden gehandeld.
Dee bekostigingsregels hadden een open eind karakter zodat achteraf pas
duidelijkk werd hoe hoog de feitelijke kosten waren. Vanuit de overheid gezien
wass het hierdoor moeilijk om de begroting te beheersen. En voor scholen
bestondenn er weinig prikkels om zuinig met de beschikbare middelen om te
gaan.. Indien de (gedetailleerde) regels werden gevolgd, aanvaardde de overheid
dee financiële consequenties.
Dee declaratiebekostiging was tot in de jaren zeventig nauwelijks omstreden.
"Sindss die tijd is er echter een tendens naar een grotere zelfstandigheid van de
scholenn en instellingen, die ook in de financieringswijze tot uitdrukking dient
tee worden gebracht" (de Vijlder, 1995, p.262). Het declaratiestelsel heeft
namelijkk voor zowel de overheid als voor scholen nadelen. Voor de overheid
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iss de begroting onbeheersbaar als gevolg van de open eind regeling en scholen
hebbenn binnen een declaratiestelsel weinig bestedingsvrijheid en autonomie.
Middelenn die voor de ene kostensoort zijn bestemd, mogen niet aan een
anderee kostensoort worden besteed (in 't Veld et al., 1994). De kostensoorten
zijnn gescheiden door zogenoemde 'schotten'. Het belangrijkste schot is dat
tussenn de personele en materiële middelen.
Vandaarr dat in het regeerakkoord van het kabinet Lubbers in 1986 werd
aangekondigdd dat gestreefd werd naar het stoppen van de open eind regelingenn in de financiering van scholen. Deze werden geleidelijk vervangen door
zogehetenn budgetsystemen, ook wel 'lumpsum' genoemd (in 't Veld et al.,
1994)2. .
2.1.42.1.4 Lumpsum financiering
Lumpsumm is een Engelse term die letterlijk 'een bedrag ineens' betekent (van
Dale,, 1992, 1995). "Lumpsum bekostiging houdt in dat aan een onderwijsinstellingg vooraf een vergoeding wordt toegekend (al dan niet gescheiden voor
personeell en materieel) van waaruit de instelling vervolgens zijn activiteiten
zelff bekostigt" (Interdepartementaal beleidsonderzoek financieringssysteem
basisonderwijs,, 1996, p.ÏÏ). Het betreft dus een vorm van financiering waarbij
scholenn één bedrag krijgen waarvan zij alle door hen gemaakte kosten moeten
betalen.. De verschillende kostenposten van een school zijn hierbij wat betreft
dee financiering niet van elkaar gescheiden. Er zijn geen schotten aangebracht
tussenn de deelbudgetten die een school krijgt. Binnen het aan de school toegekendee bedrag heeft de school een grote bestedingsvrijheid. De school draagt
zelff de voordelen en nadelen (financiële risico's) van het door haar gevoerde
bestedingsbeleid.. Een school kan een lumpsum ontvangen voor een of meerderee deelbudgetten. Volledige lumpsum bekostiging houdt in dat scholen
voorr al hun uitgaven één bedrag ontvangen. Van bekostiging via deelbudgettenn is dan geen sprake meer.
Eenn belangrijk verschil met declaratiebekostiging is dat lumpsum bekostiging
uitgaatt van vooraf genormeerde vergoedingen (in plaats van de werkelijk
gemaaktee kosten) en dat de instellingen vrij zijn de normvergoedingen te
bestedenn aan kostenposten waarvoor de vergoeding niet is berekend (het
bedragg is niet geoormerkt) (Kamen et al., 1997). In het middelbaar beroepsonderwijss en algemeen voortgezet onderwijs zijn ervaringen opgedaan met
lumpsumm financiering, respectievelijk sinds 1992 en 1996. De lumpsum valt in
beidee sectoren uiteen in een personele en materiële vergoedingscomponent,
diee als een totaalbedrag aan de instellingen wordt uitgekeerd. Binnen het
kaderr van landelijke bepalingen, onder andere met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden,, en toezicht door de inspectie hebben de instellingen volledige
bestedingsvrijheid. .

22

Hierdoor groeide ook de aandacht voor het gebruik van 'incentives' als sturingsinstrumentt (in 't Veld et al., 1994).
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Hett ligt voor de hand dat de landelijke bepalingen toenemen en/of dat het
toezichtt door inspectie verandert als het bekostigingsstelsel verandert. De
reguleringg vanuit de overheid krijgt dan een ander karakter. "Thus the movementt from one system to another is accompanied by a change in regulatory
regime"" (Levacic, 1995, p. 12). Levacic onderscheidt drie vormen van reguleringg die belangrijk zijn ten tijde van autonomievergroting (1995): regulering
mett betrekking tot de het gebruik van middelen, ofwel de input (zoals kwalificatiess van leraren, arbeidsvoorwaarden, klasgrootte); regulering met betrekkingg tot de specificatie van het product, ofwel de output (nationaal curriculum,, nationaal examen, kerndoelen of eindtermen, inspectie van de kwaliteit
enn onderwijsstandaarden); en regulering met betrekking tot de structuur van
dede markt (stichting en opheffing van scholen, toelating van leerlingen en
publicatiee van de prestaties van de scholen, bijvoorbeeld via de kwaliteitskaart). .
Uitt de praktijk blijkt vaak dat vermindering van de regulering voor het ge
bruikk van middelen gepaard gaat met een sterker toezicht van de inspectie en
meerr centrale regulering van bijvoorbeeld eindtermen (Levacic, 1995; van
Wieringen,, 1992). De regulering met betrekking tot de output neemt dan toe,
zoalss ook in Nederland het geval is, onder meer blijkend uit ontwikkelingen
alss het Integraal Schooltoezicht door de inspectie van het onderwijs. Een
afnamee van de regulering voor het gebruik van middelen kan ook leiden tot
eenn toenemende regulering met betrekking tot de structuur van de markt.
Ondankss een al jaren durende discussie over onderwerpen als richtingvrije
planningg en richtingvrije stichting van scholen en ondanks het feit dat prestatiess van scholen steeds vaker worden gepubliceerd, lijkt de regulering met
betrekkingg tot de structuur van de markt in Nederland niet echt toe te nemen. .
2.. 1. 5 Beleidsdoelstellingen
Uitt het bovenstaande blijkt dat de redenen van de overheid om de regels van
hett bekostigingsstelsel te veranderen te maken hebben met een vergroting van
dee beheersbaarheid van de begroting van de overheid, een vereenvoudiging
vann procedures, een vergroting van de bestuurlijke en financiële autonomie
vann instellingen en de introductie van andere sturingsmogelijkheden voor de
overheid.. Vandaar dat aan een verandering in het bekostigingsstelsel de volgendee algemene beleidsdoelstellingen worden toegeschreven (Karsten, 1994):
1.. Beheersen van de begroting en afname van de kosten;
2.. Vergroten van de autonomie van scholen, zodat zij hun organisatie zelf
optimaall vorm kunnen geven;
3.. Toename van de kwaliteit van het onderwijs.
Voorr dit onderzoek zijn de tweede en derde beleidsdoelstelling van belang.
Dee specifieke beleidsdoelstellingen van de veranderingen in de diverse deelstelselss van de bekostigingssystematiek voor het basisonderwijs worden in
paragraaff 2.2 besproken. De vraag is of scholen de geboden beleidsruimte
zullenn benutten die ze krijgen als gevolg van de veranderingen in het bekosti22 2

gingsstelsel,, of zij hierdoor hun organisatie veranderen en of de kwaliteit van
hett onderwijs toeneemt.
2.22 Vergroting van de beleidsruimte
Hett bekostigingsstelsel voor het basisonderwijs biedt basisscholen in toenemendee mate beleidsruimte. Het basisonderwijs functioneert onder diverse
deelstelselss voor de bekostiging3. Het grootste deel van de kosten in het onderwijss bestaat uit personele en materiële kosten. Personele kosten betreffen
salariskostenn en alle bijkomende personele lasten. De financiering en bestedingg van de personele kosten is voor het basisonderwijs geregeld in het in
19922 ingevoerde formatiebudgetsysteem (FBS).
Materiëlee kosten betreffen onder meer de kosten van leer- en hulpmiddelen,
hett onderhoud en de schoonmaak van het gebouw, en niet-personele kosten
vann administratie (de Vijlder, 1995). Deze materiële kosten zijn voor het
basisonderwijss geregeld in het in 1985 ingevoerde Londo-stelsel.
Anderee delen van het bekostigingsstelsel zijn het vanaf 1993 stapsgewijs
gedecentraliseerdee budget voor de nascholingsgelden. Daarnaast krijgen
scholenn sinds augustus 1994 een schoolprofielbudget voor de profilering van
dee school. Het is de bedoeling dat de school dit bedrag besteed aan kwaliteitsverbetering,, innovatie en personeelsbeleid ter profilering van de school.
Dee veranderingen in de bekostigingswijze zijn wettelijk gemarkeerd. Gesteld
kann worden dat de nieuwe bekostigingswijze 'onomstreden anders is dan de
declaratiebekostiging,, (van Wieringen, 1995).
2.2.12.2.1 Beleidsruimte en beleidsbenutting binnen het Londo-stelsel
Kenmerken Kenmerken
Hett Londo-stelsel is in 1985 tegelijkertijd met de invoering van de Wet op het
Basisonderwijss (WBO) ingevoerd. Tot die tijd waren de gemeenten verantwoordelijkk voor de allocatie en het beheer van de materiële middelen, voor
zowell het openbaar als bijzonder onderwijs. Tussen verschillende gemeenten
bestondenn grote verschillen in de uitgaven per leerling en de gemeentelijke
begrotingenn werden vaak overschreden. Aangezien dit regelmatig tot conflictenn en rechtszaken leidde met de landelijke overheid ontstond behoefte aan
eenn stelsel met objectieve maatstaven (van Esch et al., 1993; Ritzen, 1987; de
Vijlder,, 1995). Vandaar dat in 1974 de interdepartementale werkgroep regelingg rijksuitkeringen lager onderwijs en kleuteronderwijs werd ingesteld,
onderr voorzitterschap van dhr. G. Londo. Deze commissie, in de wandelgangenn de commissie Londo genoemd, moest voorstellen doen voor een systeem
vann taakstellende normen dat globaal van aard, eenvoudig toepasbaar, kosten33

De technische beschrijving van de deelstelsels voor de bekostiging is gebaseerdd op de
situatiee ten tijde van het survey, dat is uitgevoerd in het voorjaar van 1995.
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dekkend,, sober en doelmatig zou zijn. Na twee tussenrapportages in 1975 en
19800 bracht de commissie in 1985 haar eindadvies uit waarin een nieuw bekostigingsstelsell voor de materiële middelen is uitgewerkt. Dit nieuwe bekostigingsstelsell is op 1 augustus 1985 ingevoerd, tegelijk met de inwerkingtredingg van de Wet op het Basisonderwijs (WBO). Het vergoedingsstelsel is
daarnaa met terugwerkende kracht in de wet- en regelgeving verankerd (wet
vann 2 mei 1986, Stb. 255). Het vergoedingsstelsel voor het basisonderwijs is
verderr uitgewerkt in het bekostigingsbesluit WBO/OWBO, het huisvestingsbesluitt WBO en het bouwbesluit WBO.
Dee kern van het Londo-stelsel is een normatief stelsel dat voor scholen een
beheersinstrumentt is voor het voeren van een eigen beleid en voor de overheidd een instrument om de kosten te beheersen. "Door dit stelsel wordt
enerzijdss een beheersinstrument gegeven aan de school- en gemeentebesturen
voorr het financieel beheer van scholen en anderzijds een instrument voor het
beheersenn van de kosten van het basisonderwijs" (TK 1984-1985, 19054, nr.3,
p.17).. Hierbij moet worden opgemerkt dat vergroting van de beleidsruimte
niett als doel van de invoering van het Londo-stelsel wordt genoemd. Echter,
doordatt de materiële vergoedingen als een lumpsum aan scholen wordt uitbetaaldd is wel sprake van een vergroting van de beleidsruimte.
Dee materiële vergoedingen worden binnen het Londo-stelsel rechtstreeks aan
hett bevoegd gezag van de onderwijsinstellingen uitgekeerd. Dit gebeurt op
basiss van taakstellende normen, vertaald in programma's van eisen, waarmee
wordtt bepaald welke taken in de school moeten worden verricht en welke
geldelijkee vergoeding daarvoor nodig is. De vergoeding wordt geacht kostendekkendd te zijn, mits de systematiek van de werkgroep Londo zou zijn gevolgd.. Aangezien het volgen van de systematiek van de werkgroep Londo een
extraa investering van 189 miljoen gulden op jaarbasis vereiste, heeft de overheidd deze systematiek niet gevolgd (Ritzen, 1987). Voorafgaand aan de invoeringg van het stelsel hebben de Onderwijsraad, de Raad van State en de Raad
voorr Gemeentefinanciering al hun twijfels geuit over de kostendekkendheid
(TK,, 1984-1985, 19054).
Naastt de materiële kosten worden de huisvestingskosten onderscheiden,
evenalss de kosten voor de eerste inrichting van scholen. De verantwoordelijkheidd voor de huisvesting is met ingang van 1 januari 1997 gedecentraliseerd
naarr de gemeenten. Daarnaast hebben de schoolbesturen de verantwoordelijkheidd gekregen voor het onderhoud van de binnenkant van het gebouw.
Ditt betreft het voormalige artikel 74 uit de WBO.
BerekeningBerekening Londo-vergoeding
Dee normatieve kosten vormen de basis van het bekostigingsstelsel van het
basisonderwijss (Geelkerken, 1990). De berekening van de omvang van de
vergoedingg voor de normatieve kosten gebeurt aan de hand van een normatievee onderbouwing via programma's van eisen (PVE's), die in artikel 90 en
922 van de WBO zijn vastgelegd (Geelkerken, 1990; praktijkgids onderwijs,
1991).. In de PVE's wordt precies aangegeven welke zaken bekostigd worden
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enn hoe hoog de vergoeding is. Het uitgangspunt daarbij is "de in normale
omstandighedenn verkerende school". De wijze van financieren is taakstellend:
hett betreft normvergoedingen vooraf. Er wordt exact aangegeven welke
voorzieningenn door het Rijk worden vergoed, wat de hoogte van de rijksvergoedingg voor iedere voorziening is en welke vooronderstellingen daarbij
wordenn gehanteerd. De programma's van eisen zijn in drie hoofdgroepen
ondergebracht,, namelijk:
1.. voorzieningen in de huisvesting (dit zijn onder andere de bouwkosten
vann scholen (de stichtingskosten), de kosten van uitbreiding van de
schoolgebouwenn en de eerste aanschafkosten van meubilair en leermiddelen); ;
2.. andere voorzieningen (dit zijn uitgaven voor onder andere technische en
functieverbeterendee aanpassingen van het schoolgebouw, verbetering en
aanpassingg van het meubilair en de verzekering van herstel- en vervangingswerkzaamhedenn bij schade aan gebouwen in geval van calamiteiten); ;
3.. voorzieningen ten behoeve van de materiële instandhouding (dit zijn
uitgavenn die ieder jaar terugkomen of posten die eens in de vijf of tien
jaarr tot uitgaven leiden).
Dee financiering van de onder 1 en 2 vallende programma's van eisen loopt via
dee gemeenten, die dan handelen in medebewind. Medebewindstaken zijn
takenn die via wetgeving aan de gemeente zijn opgedragen. De gemeente is
verplichtt deze taken op zicht te nemen, onder de in de wet genoemde voorwaarden.. In praktijk betekent dit dat de gemeente, naast de verantwoordelijkheidd voor het openbaar onderwijs, voor een aantal taken geacht wordt de
openbaree en bijzondere scholen gelijk te behandelen. De financiële middelen
voorr voorzieningen in de huisvesting en de andere voorzieningen worden
naarr behoefte verdeeld over de basisscholen in de betreffende gemeenten.
Dee onder 3 vallende programma's van eisen worden rechtstreeks aan de
bevoegdee gezagsorganen van de basisscholen uitgekeerd op lumpsum basis. Er
geldenn geen voorschriften voor de bestedingswijze. Men dient zelf zorg te
dragenn voor reservering om grotere uitgaven te kunnen doen, die een langere
cycluss hebben. Scholen en hun bestuur kunnen hierdoor hun eigen prioriteitenn stellen. Het bestuur van de scholen kan bij de besteding van het Londobudgett afwijken van de wijze waarop de rijksvergoeding in de programma's
vann eisen is onderbouwd.
Allee drie de vergoedingsstromen bestaan uit een aantal programma's van
eisen.. Per PVE wordt een hoeveelheidsaspect (inhoudelijk het van rijkswege
verantwoordd geachte niveau van de materiële voorziening) vermenigvuldigd
mett een prijsaspect (noodzakelijk geachte bedragen om dat voorzieningenniveauu te realiseren), waardoor de omvang van de rijksvergoeding voor de
betreffendee component wordt vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden
mett de verschillende situaties waarin de school verkeert (zoals toestand
schoolgebouw,, aantal leerlingen en regionale verschillen). Zo worden scholen
mett een gebouw van oudere datum gecompenseerd voor de hogere kosten
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vann onderhoud die zij hebben. Dit betekent dat, als het Londo-stelsel goed
werkt,, er geen verband mag zijn tussen het rondkomen met de Londovergoedingg en de ouderdom van het gebouw. Uit een onderzoek naar de
wijzee waarop scholen omgaan met de Londo-vergoeding blijkt dat er inderdaadd geen verband is tussen de leeftijd van het schoolgebouw en de mate
waarinn de school rondkomt met de Londo-vergoeding (van Esch et al., 1993).
Dee overheid kan de programma's van eisen jaarlijks aanpassen. In de wet is
vastgelegdd dat de minister van onderwijs jaarlijks voor 1 augustus de voorlopigee programma's van eisen en de daarbij horende vergoedingen vast moet
stellen.. De minister wordt hierbij geadviseerd door de adviesgroep vergoedingsstelsell primair onderwijs. De eerste jaren is het aantal indicatoren toegenomen,, vooral de indicatoren van bouwtechnische aard. Eén van de belangrijkstee indicatoren is het aantal vierkante meter vloeroppervlakte van een
schoolgebouw.. Deze indicator keert in de meeste PVE's terug en bepaalt
ongeveerr 65% van de totale vergoeding voor materiële instandhouding en de
anderee voorzieningen (Algemene Rekenkamer, 1991). Nadat het aantal indicatorenn de eerste jaren is toegenomen, is het Londo-stelsel daarna herhaaldelijkk vereenvoudigd (Centrale Financiën Instellingen, 1997). De onbeheersbaarheidd en onvoorspelbaarheid van het systeem was toegenomen vanwege
hett grote aantal indicatoren. De feitelijke kosten voor scholen weken ernstig
aff van de geraamde bedragen. "Het voorschieten en vervolgens weer afrekenenn van de normvergoedingen zorgden voor een hoge administratieve en
informatielast.. Het gedetailleerde niveau van de vergoedingsbasis zorgde voor
meerr bewerkingen dan het systeem aankon en door de systematiek waren de
budgettairee uitkomsten niet goed te ramen, wat voor het departement een
omvangrijkk beheersingsvraagstuk creëerde" (de Vijlder, 1995, p.266). Hierdoorr heeft de overheid te maken met een nabetalingsproblematiek.
Hett aantal indicatoren waarmee de hoogte van het aan de school toe te kennenn bedrag wordt bepaald is ondertussen verminderd en de programma's van
eisenn voor de vergoedingen zijn zoveel mogelijk samengevoegd. Dit heeft als
resultaatt dat een beperkter aantal berekeningen nodig is. Bij het doorrekenen
enn vaststellen van de aangepaste programma's van eisen wordt rekening
gehoudenn met de effecten op schoolniveau.
Bestedingsvrijheid Bestedingsvrijheid
Bestedingsvrijheidd houdt in dat scholen zelf bepalen hoeveel, wanneer en
waartoee ze hun geld inzetten. Dit impliceert dat scholen de mogelijkheid
hebbenn om te schuiven met middelen, om middelen te reserveren (fondsen te
vormen)) en om eigen prioriteiten vast te stellen. Het biedt scholen de mogelijkheidd om op lange en korte termijn een eigen beleid te voeren. De Londovergoedingenn en het reserveren van bedragen hierbinnen, evenals het schuivenn met bedragen, dienen hiertoe als instrument.
Watt betreft de bestedingsvrijheid gaat het in dit onderzoek om de voorzieningenn ten behoeve van de materiële instandhouding, aangezien dit het enige
Londo-budgett is dat direct van het Rijk naar de scholen loopt. Bij de bespre26 6

kingg van de opbouw van de Londo-vergoeding is al aangegeven dat de financieringg van de voorzieningen in de huisvesting en de zogenoemde andere
voorzieningenn via de gemeente lopen.
Voorr de besteding van het budget voor de materiële voorzieningen geldt dat
scholenn zelf bepalen aan welke kostensoort ze het besteden. Zij hoeven het
niett te besteden aan de kostensoort waarvoor de vergoeding geldt. De andere
tweee voorzieningen worden pas aan scholen toegekend als er behoefte aan is.
Dee scholen en hun besturen hebben dus meer bestedingsvrijheid voor de
voorzieningenn ten behoeve van de materiële instandhouding. "Zij hoeven de
toegekendee bedragen niet te besteden aan de kostensoort waarvoor de vergoedingg geldt. Zij kunnen schuiven met bepaalde posten" (van Esch et al.,
1993,p.l24). .
Dee materiële voorzieningen ten behoeve van de instandhouding bestaan uit
tweee soorten PVE's:
de gebouw-afhankelijke (preventief onderhoud, tuinonderhoud, elektriciteit,, verwarming, waterverbruik, schoonmaak/onderhoud, overige publiekrechtelijkee heffingen),
niet-gebouw-afhankelijke kosten (medezeggenschapsraad, onderhoud,
vervangingg en vernieuwing van onderwijsleerpakket en meubilair, kosten
vann administratie, beheer en bestuur, WA-verzekering en overige voorzieningenn ter verzekering van de goede gang van het onderwijs zoals culturele
vorming). .
Binnenn de vergoedingsstroom 'andere voorzieningen' hebben scholen ook
nogg enige bestedingsvrijheid. Deze vergoedingsstroom kent de posten: technischh onderhoud, technische en functieverbeterende aanpassingen, en vervangingg en aanpassing meubilair (van Esch et al., 1993; Polder & Gijtenbeek,
1995;; Tweede Kamer 1984-1985, nr. 19054).
Kostendekkendheid Kostendekkendheid
Eenn ander punt waarop scholen kunnen verschillen als het gaat om de werkingg van het Londo-stelsel, is de kostendekkendheid van de vergoeding voor
dee afzonderlijke scholen.
Inn 't Veld et al. (1994) merken terecht op dat vragen of een budget in staat
steltt "om taken naar behoren uit te voeren" in laatste instantie altijd subjectieff beantwoord worden. Er wordt namelijk geen vergelijking gemaakt met
anderee momenten in de tijd of met andere scholen. Uit onderzoek blijkt dat
scholenn op belangrijke onderdelen van de materiële vergoeding niet uitkomen
mett de Londo-vergoeding (van Esch et al., 1993). Meestal vullen scholen de
gatenn in de begroting met overschotten op andere kostenposten of ze teren in
opp reserves.
BeleidsbenuttingBeleidsbenutting Londo
Hett Londo-stelsel maakt al veel langer onderdeel uit van het huidige bekostigingsstelsell dan het formatiebudgetsysteem dat in paragraaf 2.2.3 wordt besproken.. Verwacht kan worden dat het Londo-stelsel al veel meer is ingebur27 7

gerdd en dat de beleidsruimte die geboden wordt frequenter en in sterkere mate
wordtt benut.
Zoalss gezegd is de enige beleidsruimte die het Londo-stelsel scholen biedt de
bestedingsvrijheid.. Dit kan worden onderverdeeld in schuiven met middelen
tussenn kostenposten en het aanleggen van reserves/fondsvorming, al dan niet
mett het oog op het voeren van een eigen beleid.
O mm een goed beeld te krijgen van de werking van het Londo-stelsel in de
praktijkk is het echter onvoldoende om alleen te weten hoeveel scholen gebruikk maken van de bestedingsvrijheid en in welke mate zij dat doen. Belangrijkk punt waarop scholen namelijk kunnen verschillen is de kostendekkendheidd van het stelsel. Voor sommige scholen is het stelsel de laatste jaren wel
kostendekkendd gebleken en voor andere niet. Gebleken is dat, wil het stelsel
kostendekkendd zijn, het van belang is dat de directie inzicht heeft in Londo
(kenniss van de hoogte en opbouw van de vergoedingen) en dat de inkomsten
enn uitgaven inzichtelijk zijn voor het hele team, aangezien dit kan leiden tot
kostenbewustzijnn en een voorzichtiger bestedingsgedrag (van Esch et al.,
1993). .
Daarnaastt blijkt het met betrekking tot de kostendekkendheid van belang dat
scholenn efficiënt met de beschikbare middelen omgaan. Dit is deels een kwestiee van vooruitzien en het afstemmen van de reserveringen op de plannen van
dee toekomst. Hierbinnen vallen ook aspecten als kostenbeheersing, voorzichtigerr besteden, het rondkomen met vergoedingen en het voeren van beleid
omm rond te komen, jaarlijks vaststellen van de besteding van het budget, 'in
zijnn totaliteit' gaan reserveren (wat inhoudt dat als het schoolteam bijvoorbeeldd meer middelen aan het onderwijsleerpakket wil besteden dan Londo
voorschrijft,, er op andere posten wordt bezuinigd).
Hett zicht op de financiële gang van zaken verkrijgen scholen op verschillende
mameren,, onder meer door het krijgen van financiële overzichten (een computeruitdraai)) van de externe administratie (95%) en een financiële jaarrekeningg achteraf (95%). Slechts weinig scholen blijken op geen enkele manier
zichtt te hebben op de financiële gang van zaken van hun school. Openbare
scholenn krijgen minder vaak dan bijzondere scholen een overzicht van hun
financiëlee situatie (van Esch et al., 1993). Tevens geeft twee derde van de
scholenn te kennen dat het zicht op het uitgavenpatroon enige invloed heeft
gehadd op hun bestedingsgedrag. Het bestedingsbedrag is op deze scholen
voorzichtigerr geworden.
Ietss meer dan de helft van de scholen heeft een of meerdere jaren te maken
gehadd met tekorten (58%). Deze worden in iets meer dan de helft van de
gevallenn aangevuld uit de reserves (53%). Ook komt het voor dat het tekort in
minderingg wordt gebracht op de beschikbare materiële middelen voor het
volgendee jaar (26%). Het laatste komt voornamelijk in het openbaar onderwijss voor (van Esch et al., 1993). Scholen komen niet uit met de beschikbare
bedragenn voor schoonmaak gebouw, verwarming, elektriciteit, preventief
onderhoudd en onderwijsleerpakket/meubilair.
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O mm zo goed mogelijk rond te k o m e n met de beschikbare middelen voert de
schooll voor de diverse kostenposten een beleid dat is gericht op besparingen
enn rondkomen 4 . Veel activiteiten zijn erop gericht o m het gedrag en de attitudee van leraren en leerlingen te veranderen (van Esch et al., 1993). D e meest
voorkomendee activiteit is dat de schoolleiding de leraren stimuleert o m zuinig
mett energie en elektriciteit o m te gaan en om zelf spullen en gemaakte troep
opp te ruimen/schoon te maken. Vervolgens probeert het team de attitude en
hett gedrag van leerlingen te veranderen (stimuleren o m deuren en ramen te
sluiten,, o m lichten uit te doen en o m gemaakte troep op te ruimen). O o k
wordenn diverse maatregelen genomen zoals het gebruik van schakelklokken,
hett isoleren van muren, de aanschaf van thermostaatknoppen en dergelijke.
Mett betrekking tot de uitgaven v o o r onderwijsleerpakket/meubilair voeren
scholenn een beleid dat met name is gericht op fondsvorming (82,7%), het
bijhoudenn van een administratie (wanneer is welke methode aangeschaft)
(78,5%)) en het bezuinigen op tal van manieren (meer dan 60%) (van Esch et
al.,, 1993).
Uitt het onderzoek van Polder en Gijtenbeek (1995) blijkt dat 8% van de
katholiekee basisscholen geheel niet reserveert binnen het Londo-budget. D e
scholenn die wel reserveren doen dit gemiddeld op 5 verschillende posten. D e
postenn waarop voornamelijk gereserveerd wordt zijn technisch onderhoud
(78%),, onderhoud en vervanging onderwijsleerpakketten (86%) en preventief
onderhoudd (69%). Overwegingen bij het reserveren zijn in 44,3% van de
gevallenn van beheersmatige en in 45,8% van onderwijskundige aard. In 32,3%
vann de gevallen lagen er zowel beheersmatige als onderwijskundige overwegingenn aan het reserveren ten grondslag. In 42,3% van de gevallen lagen er
nochh beheersmatige noch onderwijskundige overwegingen aan het reserveren
tenn grondslag (Polder & Gijtenbeek, 1995). Uit het onderzoek van van Esch
ett al. (1993) blijkt tenslotte dat scholen die optimaal met het Londo-stelsel
omgaann het stelsel flexibeler, geolieder, vrijer, leuker en inzichtelijker vinden
dann andere (gemiddelde) scholen.
2.2.22.2.2 Beleidsruimte en beleidsbenutting binnen het formatielmdgetsysteem
D ee verzelfstandiging in het basisonderwijs is met name op gang gekomen naar
aanleidingg van de nota T)e school op weg naar 2000* uit 1988. "Hoewel in de
notaa zelf niet werd gesproken over het formatiebudgetsysteem (FBS), vormde
hett document wel een impuls in die richting" (de Vijlder, 1995).

44

Van Esch et al. (1993) hebben het in dit verband over beleidsbenutting. Volgens hen
kann men stellen dat scholen de beleidsruimte van het Londo-stelsel optimaal benutten
alss zij maatregelen treffen om te voldoen aan de veronderstellingen van het Londostelsel.. Zij verstaan hieronder het aantal beleidsmaatregelen dat een school neemt om
mett de Londo-vergoedingen uit te komen. Overigens vinden zij geen steun voor de
verwachtingg dat scholen die de beleidsruimte optimaal benutten gemakkelijker (minder
moeilijk)) met de Londo-vergoeding uitkomen.
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Kenmerken Kenmerken
Hett Formatiebudgetsysteem (FBS) regelt de wijze waarop de bekostiging van
dee formatie en de arbeidsvoorwaarden van het personeel in het basisonderwijs
vormm krijgt en is vanaf 1 augustus 1992 feitelijk in werking getreden. Aan het
FBSS zijn twee hoofdlijnennotities voorafgegaan (ministerie van O & W, 1988,
1990b),, uitgewerkt in diverse wet- en regelgeving, waaronder formatiebesluiten,, bekostigingsbesluiten en het rechtspositiebesluit onderwijspersoneel (Stb.
110,, 1985 in verband met het RPBO;; Stb. 113, 27-02-1992 in verband met de
invoeringg van het FBS; TK 1990-1991, 22157, nr. 1-3). Tussen de overheid en
dee personeels- en besturenorganisaties is in 1990 een onderhandelaarsakkoord
bereiktt over de hoofdlijnen van het formatiebudgetsysteem. "Kernpunt van
hett FBS is dat aan de bevoegde gezagsorganen van de scholen een budget aan
formatierekeneenhedenn wordt toegekend waarmee bevoegde gezagsorganen
mett een grote mate van vrijheid een personeelsformatie kunnen vaststellen
waarvann de kosten op declaratiebasis worden vergoed. Daardoor biedt het
FBSS de scholen meer mogelijkheden voor een eigen personeels- en organisatiebeleidd [... ] Een bijkomend oogmerk is voorts het leveren van een bijdrage
aann een grotere beheersing van de personeelsuitgaven in het onderwijs" (TK,
1990-1991,, 22157, nr.3, p.2).
Inn het formatiebudgetsysteem wordt het formatiebudget niet toegekend in de
vormm van arbeidsplaatsen of leraarslessen, maar in de vorm van formatierekeneenhedenn (fre's). Dit is een algemene, voor alle functies bruikbare omrekeneenheid.. Formatierekeneenheden kennen drie verbruiksmogelijkheden,
namelijkk het vaststellen van de formatie, het overdragen naar een andere
school,, of het verzilveren (TK, 1990-1991, 22157, nr.3). Verzilveren betekent
omzettingg in de tegenwaarde in geld.
Dezee drie verbruiksmogelijkheden biedt het bevoegd gezag de mogelijkheid
omm bij de vaststelling van de formatie een eigen invulling te kiezen. Functies
mett een hogere maximumschaal 'kosten' meer formatierekeneenheden dan
functiess met een lagere maximumschaal.
Hett aantal formatierekeneenheden waar een school recht op heeft is genormeerd.. De feitelijke uitgaven blijven vergoed op declaratiebasis (v. O jen et al.,
1992;; Verhoeff, 1992). "Het FBS blijft dus binnen de huidige declaratiebekostigingssystematiek.. Alleen de subsidievoorwaarden die antwoord geven op de
vraagg welke personele uitgaven voor bekostiging in aanmerking komen,
wordenn globaler en bevatten een duidelijker grens" (v. Ojen et al., 1992, p.34).
Hoewell nog steeds sprake is van een declaratiestelsel is het aantal formatierekeneenhedenn (fre's) dat de school ontvangt gelimiteerd. Scholen hebben recht
opp een aantal formatieplaatsen, gebaseerd op het aantal leerlingen, en de
kostenn van deze formatieplaatsen declareren de scholen bij de overheid. De
feitelijkee kosten hiervan worden vergoed. Er is geen sprake van een landelijke
gemiddeldee vergoeding per formatieplaats.
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Hett systeem kent een lichte onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid voor
hett ministerie (als gevolg van wisselingen in het leerlingenaantal), dus er is
nogg steeds sprake van een semi open-eind karakter.
Parallell aan de invoering van het FBS is een aantal andere onderwerpen
geregeld,, waaronder de bestuursaanstelling. In de beginperiode van het FBS
hadd een schoolbestuur slechts onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid
omm over te gaan tot bestuursaanstellingen. In principe had personeel een
schoolspecifiekee aanstelling (Korver, 1994). Eind 1994 is de bestuursaanstellingg ingevoerd. Personeel is sindsdien aangesteld bij een bepaald bestuur, niet
bijj een bepaalde school. Daarnaast heeft de invoering van het FBS geleid tot
dee aanpassing van de Wet Medezeggenschap in het Onderwijs (WMO). De
positiee van het personeel en de ouders is hiertoe in de nieuwe WMO (1992)
versterkt. .
Eenn laatste ontwikkeling die wordt genoemd is de oprichting van het Vervangingsfondss en Participatiefonds ten behoeve van respectievelijk de ziekte- en
wachtgeldd uitkeringen. Deze fondsen, die in 1998 zijn samengevoegd, zijn
opgerichtt met het oog op de toegenomen verantwoordelijkheden die scholen
enn besturen hebben gekregen als gevolg van de veranderingen in het bekostigingsstelsel.. Het idee hierachter is dat de individuele scholen en relatief kleine
besturenn de toegenomen financiële risico's niet zelfstandig kunnen dragen. De
fondsenn kennen een gedifferentieerde premieheffing. Scholen die een relatief
beperktt beroep doen op de fondsen hoeven minder premie af te dragen. Deze
systematiekk dient als prikkel om zo min mogelijk gebruik te maken van de
fondsen. .
BerekeningBerekening formatiebudget
Hett formatiebudget bevat minimaal de formatie, uitgedrukt in fre's, die nodig
iss voor de vervulling van de reguliere taken van de school. De formatie voor
hett vervullen van de reguliere taken bestaat uit een basisformatie (inclusief
gewichtengeld)) die wordt berekend aan de hand van het aantal gewogen
leerlingenn op een teldatum van het voorafgaande schooljaar, de formatie voor
vakonderwijs,, de formatie voor schoolleiding, een frictie-opslag (in verband
mett rechtspositionele aanspraken van personeel bij vermindering van de
formatie),, een opslag vanwege herbezetting in verband met arbeidsduurverkorting,, en een opslag ten behoeve van schoolspecifiek formatie- en personeelsbeleid. .
Daarnaastt wordt in voorkomende gevallen formatie voor speciale doeleinden
(Onderwijss in Eigen Taal en Cultuur) en aanvullende formatie gegeven. Het
formatiebudgett kan ook worden verhoogd indien het aantal leerlingen gedurendee het schooljaar toeneemt. In dat geval moet uiterlijk op 1 april het
gewogenn aantal leerlingen zodanig toegenomen zijn dat de basisformatie 0,6
formatieplaatss hoger zou zijn. In dat geval wordt de basisformatie opnieuw
berekendd en aangepast.
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Beleidsruimte Beleidsruimte
Eenn van de doelen van het FBS is de scholen een grotere beleidsvrijheid te
gevenn met betrekking tot de inrichting van het onderwijs en de besteding van
dee beschikbare personele middelen (formatie- en personeelsbeleid). "In hoofdlijnenn zal het FBS leiden tot vergroting van de autonomie voor schoolbesturen,, waardoor het voor de scholen mogelijk wordt invulling te geven aan een
eigenn personeels- en organisatiebeleid" (TK, 1990-1991, 22157, nr.3, p.5). Het
FBSS biedt scholen ruimere bevoegdheden bij de formatievaststelUng en de
aanwendingg van middelen (de Vijlder, 1995). Uit onderzoek van van Ojen et
al.. (1992), de Hoofdlijnennotitie FBS, onderzoek van Buist et al. (1995), de
Raamovereenkomstt FBS en een publicatie van de Vijlder (1995) blijkt dat het
FBSS scholen diverse nieuwe mogelijkheden kan bieden.
Eenn van de mogelijkheden van het FBS is het afwijken van de normatieve
onderbouwing.. De normformatie wordt berekend op basis van het aantal
gewogenn leerlingen. Afwijken van de normatieve onderbouwing kan gebeurenn door verzilvering van rekeneenheden, schuiven met rekeneenheden en
doorr overdracht van rekeneenheden (Buist, 1995; van Ojen et al., 1992; de
Vijlder,, 1995).
Daarnaastt biedt het FBS scholen de mogelijkheid zelf de opbouw en inzet van
dee formatie te bepalen. "Elke school kan zelf haar personele samenstelling, die
onderr meer bestaat uit directie, leraren, conciërges, administratief personeel
enn remedial teachers, bepalen. Daarbij moet er rekening mee worden gehoudenn dat het salaris van het personeel geregeld is via een koppeling vanfunctie
enen salarisschaal" (de Vijlder, 1995, p.264).
Eenn manier om gebruik te maken van deze vrijheid is het aanstellen van nietdeclarabell personeel. Aanstelling van niet-declarabel personeel was weliswaar
all mogelijk onder het oude bekostigingssysteem, maar de kosten hiervan
moestenn dan uit andere middelen worden betaald dan uit de rijksvergoedmgen
(vann Ojen et al., 1992, p.48). Het FBS biedt hiertoe meer mogelijkheden.
Doorr middel van verzilvering ontstaan er namelijk meer mogelijkheden voor
dee financiering van niet declarabel personeel (van Ojen et al., 1992). Het
aanstellenn van ondersteunend (niet-onderwijzend) personeel is hier een vorm
van.. Ook wordt het hierdoor eenvoudiger om voor een korte periode personeell in te huren.
Tenn tweede lijkt het erop dat het FBS het, met betrekking tot de opbouw en
inzett van de formatie, mogelijk maakt om als gevolgg van de invoering van een
lesgebondenn weektaak op jaarbasis, de onderwijsplanning anders op te zetten,
waardoorr een evenwichtiger taakbelasting over het schooljaar kan worden
verkregen.. Men zou immers meer dan voorheen kunnen variëren in de toekenningg van lessen en andere taken. Het is echter zo dat de regels voorafgaandd aan de invoering van het FBS al de mogelijkheid boden tot het vaststellenn van een rooster op jaarbasis evenals de mogelijkheid lesuren langer of
korterr dan 50 minuten te laten duren (van Ojen et al., 1992).
Hett FBS biedt scholen wel meer beleidsruimte voor het voeren een eigen
(personeels)beleid.. Het FBS dient voor scholen een stimulans te zijn om meer
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personeelsbeleidd te voeren. Zo is het mogelijk met de verzilverde gelden een
gratificatie-- en toelagebeleid op te zetten. Verder valt bij het voeren van een
personeelsbeleidd te denken aan taak- en functiedifferentiatie, hanteren van
eigenn promotiecriteria, beloningsdifferentiatie, voeren van loopbaanbeleid en
'jobb rotation' (wordt vergemakkelijkt als gevolg van de bestuursaanstelling),
ontwikkelingg van het personeel (nascholing e.d.), invoering van functionerings-- en/of beoordelingsgesprekken (van Ojen, 1992; Buist et al., 1995). Om
dee mogelijkheid om een eigen personeelsbeleid te voeren te vergroten krijgen
scholenn sinds 1994 tevens een schoolprofielbudget. Het schoolprofielbudget is
tevenss bedoeld om innovatie en kwaliteitsverbetering te stimuleren. Het
schoolprofielbudgett is geïntroduceerd als reactie op het advies van de commissiee Toekomst Leraarschap waarin onder meer wordt geadviseerd meer
aandachtt te besteden aan de versterking van het management van scholen
(Ministeriee van O & W, 1993).
BeleidsbenuttingBeleidsbenutting FBS
Uitt onderzoek blijkt dat scholen nog niet veel gebruik maken van de nieuwe
mogelijkhedenn die hen geboden worden (Buist et al., 1995; Polder & Gijtenbeek,, 1995). Hoewel 75% van de scholen voor primair onderwijs rekeneenhedenn verzilvert, doen zij dit vrijwel allemaal in heel geringe mate (slechts 1 a 2
%).. Daarnaast doen weinig scholen aan taakdifferentiatie (7%), functiedifferentiatiee (3%) en beloningsdifferentiatie (3%). Wel voert 30% van de scholen
eenn taakverdelingsbeleid. Een aantal andere mogelijkheden die het FBS biedt
enn die redeÜjk veel worden gebruikt zijn het voeren van een eigen taakverdelingsbeleidd (30%), het voeren van een eigen personeelsbeleid (49%), het voeren
vann meer algemeen beleid a.g.v. de invoering van het FBS (35%) en het houdenn van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken (45%). Het gaat hierbij
inn feite om mogelijkheden die al voor de invoering van het FBS in meer of
minderee mate aanwezig waren. Dit kan er op wijzen dat scholen meer gebruikk maken van mogelijkheden die ze al langere tijd hebben of die in het
verlengdee liggen van wat de scholen voorheen al deden.
Hett blijkt dat het benutten van mogelijkheden van het FBS op personeelsgebiedd samenhangt met het benutten van mogelijkheden op financieel gebied.
Scholenn die afwijken van de normatieve onderbouwing van het formatiebudgett hebben gemiddeld genomen meer veranderingen doorgevoerd op personeelsgebiedd (Buist et al., 1995, p.65).
Uitt ander onderzoek blijkt dat specifieke beleidsoverwegingen van katholieke
basisscholen,, die een rol hebben gespeeld bij de inzet van de formatie (en dus
tevenss bij het besluit om te verzilveren) zowel beheersmatig (19,9% van de
scholen)) als onderwijskundig van aard (43,5% van de scholen) kunnen zijn.
Voorr 13,4% van de scholen was er sprake van zowel onderwijskundige als
beheersmatigee overwegingen tegelijkertijd. Bij 50% van de scholen hebben
geenn specifieke overwegingen meegespeeld bij het opstellen van het formatieplann in 1993/1994. Genoemde onderwijskundige overwegingen zijn onder
meerr de groepsindeling (44,4%), formatie voor remedial teaching of interne
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begeleidingg (16,7% en 14,4%) en het creëren van nieuwe functies en uitbreidingg van de formatie voor directietaken (5,6%) (Polder & Gijtenbeek, 1995).
2.2.32.2.3 Beleidsruimte en beleidsbenutting binnen de decentralisatie van nascholingsgelden lingsgelden
Kenmerken Kenmerken
Opp 1 augustus 1993 is een nieuwe bekostigingssystematiek voor de nascholing
vann kracht geworden (Staatsblad 405, 07-07-*93). Dit gebeurde na een vijf jaar
durendee discussie, die zijn aanvang vindt in de verschijning van de nota 'Nascholingg in het primair en het voortgezet onderwijs' (TK, 1989-1990, 21318 en
TK,, 1991-1992, 22726).
Dee nieuwe systematiek houdt voor basisscholen in dat ze de beschikking
krijgenn over een eigen nascholingsbudget. "Kern van de voorstellen die zijn
neergelegdd in de beleidsnotitie, is dat de nascholing van onderwijspersoneel in
hett primair en voortgezet onderwijs niet meer bekostigd wordt via de zogenaamdee 'aanbodzijde', dat wil zeggen de lerarenopleidingen, maar via de
Vraagzijde',, dat wil zeggen de bevoegde gezagsorganen van scholen voor
primairr en voortgezet onderwijs" (TK, 1991-1992, 22726, nr.3, p.1).
Dee bedoeling hiervan is dat scholen niet meer afhankelijk zijn van het nascholingsaanbodd van de nascholingsinstellingen en zelf kunnen bepalen aan welke
nascholingg zij behoefte hebben. De bekostiging wordt verschoven van de
aanbiederr naar de afnemer. De verwachting is dat de afstemming van vraag en
aanbodd van nascholing zo beter tot stand zal komen.
Basisscholenn krijgen per formatieplaats een geoormerkt bedrag dat is bestemd
voorr nascholing, waarmee zij nascholing kunnen kopen die past bij de eigen
behoeftenn van de school en de medewerkers. Het is wettelijk vastgesteld dat
scholenn hun nascholingsbudget alleen mogen besteden aan nascholing. De
hoogtee van het bedrag wordt jaarlijks per Algemene Maatregel van Bestuur
vastgesteld.. Scholen zijn verplicht de besteding van de toegekende nascholingsvergoedingg achteraf te verantwoorden. Zij hebben hierbij het recht om
hunn nascholingsbudget voor een periode van drie jaar op te sparen. Geld dat
naa drie jaar nog niet is opgemaakt moet worden teruggestort aan het Rijk .
Dee systematiek kent een invoeringsperiode van vier jaar, die is ingegaan op 1
augustuss 1993. Het budget dat voorheen direct naar hogescholen werd overgemaaktt zal in deze vier jaar stapsgewijs (25%, 50%, 75%, 100%) worden toegevoegdd aan het budget dat basisscholen ontvangen.
Tott augustus 1997 kenden de scholen de verplichting om 80% van hun nascholingsbudgett te besteden bij de huidige nascholingsinstellingen (verbonden
aann de lerarenopleidingen). Het gaat daarbij de eerste jaren om een geoormerktt bedrag. Wel waren scholen in deze beginperiode vrij om te bepalen bij
welkee lerarenopleidingen zij hun nascholingsbudget besteden. De overige 20%
mochtenn zij naar eigen inzicht besteden bij Landelijke Pedagogische Centra,
schoolbegeleidingsdienstenn en particuliere bureaus. Sinds 1 augustus 1997 zijn
scholenn geheel vrij om te beslissen bij welke instellingen zij hun nascho34 4

lingsbudgett besteden. Scholen zijn wel wettelijk verplicht om jaarlijks een
nascholingsplann op te stellen5, waarin wordt aangegeven welke nascholing
wordtt gevolgd en welke kosten dit met zich meebrengt. Een dergelijk plan
zouu ondersteunend aan het personeelsbeleid moeten werken. "Met een nascholingsplann krijgen de bevoegde gezagsorganen derhalve, binnen het kader
vann de eigen verantwoordelijkheid voor het personeelsbeleid en de kwaliteit
vann het onderwijs, een passend instrument om aan deskundigheidsbevorderingg van het onderwijspersoneel gestalte te geven" (TK, 1991-1192, 22726,
nr.3,, p.5).
Beleidsruimte Beleidsruimte
Uitt bovenstaande is duidelijk geworden dat de decentralisatie van de nascholingsgeldenn ingegeven is door de discrepantie tussen het nascholingsaanbod
vann de nascholingsinstellingen en de behoefte van scholen. Daarnaast wordt
decentralisatiee van de nascholingsgelden gezien als instrument voor scholen
omm hun personeelsbeleid vorm te geven. Hoewel nergens in de Wet of de
Memoriee van Toelichting is aangegeven dat het doel van de decentralisatie
vann de nascholingsgelden de vergroting van de autonomie van scholen is, past
dee beleidsmaatregel wel binnen het streven naar de autonomievergroting van
scholen.. Het doel van de decentralisatie van de nascholingsgelden is de nascholingsvraagg van scholen en het nascholingsaanbod van de instellingen
beterr op elkaar aan te laten sluiten, waarbij het accent komt te liggen op de
eigenn behoefte van scholen. In de Memorie van Toelichting staat dat de bevoegdee gezagsorganen "in staat worden gesteld, binnen het kader van de eigen
verantwoordelijkheidd voor het personeelsbeleid en de kwaliteit van het onderwijs,, een doelmatig en effectief nascholingsbeleid te voeren" (TK, 19911992,, 22726, nr.3, p. 10).
Scholenn hebben de mogelijkheid gekregen om de nascholing op de eigen
situatiee af te stemmen (de Vijlder, 1995). Verwacht wordt dat scholen zelf hun
nascholingsbehoeftee gaan formuleren, een nascholingsplan opstellen en zelf
opp een kritische wijze (op basis van een prijs/kwaliteitsverhouding) bepalen
bijj welke instelling zij nascholing gaan kopen. "Voor het ministerie betekent
hett wetsvoorstel dat het zich afstandelijk zal opstellen met betrekking tot de
inhoudelijkee programmering van nascholing. Dit betekent dat bevoegde
gezagsorganenn van scholen voor primair en voortgezet onderwijs via een
geoormerktt nascholingsbudget en een nascholingsplan in staat worden gesteld
eenn eigen nascholingsbeleid te voeren" (TK, 1991-1992, 22726, nr.3, p.11).
Scholenn wordt de mogelijkheid geboden om:
zelf te bepalen bij welke nascholingsinstelling zij nascholing kopen;
te variëren binnen de reguliere nascholingsinstellingen (Pabo's);
gebruik te maken van het aanbod van andere (al dan niet particuliere)
instellingen; ;
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Vanaf 1998 zijn scholen dit niet meer verplicht. Het nascholingsbeleid van de school
staatt dan geformuleerd in het schoolplan.
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het aanbod (financieel en inhoudelijk) te vergelijken;
het nascholingsbudget te sparen voor een periode van drie jaar.
Indirectt betekent dit tevens dat scholen de kans krijgen hun nascholingsbeleid
beterr af te stemmen op het andere beleid van de school, zoals het onderwijsbeleidd en personeelsbeleid.
Hett belang van een goed nascholingsplan en een goed nascholingsbeleid op
schoolniveauu neemt hierdoor toe. Door toedoen van de decentralisatie van de
nascholingsgeldenn kan verandering intreden in de wijze waarop wordt overlegdd over nascholing, de redenen die bij de besluitvorming over te volgen
nascholingg een rol spelen, de wijze waarop scholen omgaan met het nascholingsaanbod,, de soort nascholingsactiviteiten waaraan men deelneemt, de
motievenn hiervoor en in het nascholingsbeleid dat scholen voeren (Karstanje
ett al, 1995).
BeleidsbenuttingBeleidsbenutting nascholing
Onderzoekk dat tot dusver is uitgevoerd is voornamelijk gericht op veranderingenn in het nascholingsbeleid op scholen (Karstanje et al., 1995) en in minderee mate op de beleidsbenutting door scholen. Over de benutting van de
beleidsruimtee zijn slechts enkele resultaten bekend, die niet allemaal empirischrisch zijn geverifieerd.
Dee eerste jaren na de decentralisatie van een deel van de nascholingsgelden
blekenn scholen massaal gebruik te maken van de mogelijkheid om het geld te
sparenn (Raaijmakers, 1997; Karstanje et al., 1995). Hoewel dit spaargedrag
voorr nascholingsinstellingen nadelig is, aangezien zij hierdoor (tijdelijk)
minderr naschoUngsinkomsten krijgen, kan het sparen van de nascholingsmiddelenn door de basisscholen een positief teken zijn. Het zou kunnen betekenenn dat scholen eerst een goed nascholingsplan willen maken dat aansluit
bijj het schoolbeleid, voordat ze hun middelen besteden (Raaijmakers, 1997).
Somss is echter ook sprake van het niet willen besteden van de nascholingsmiddelen,, vanwege ergernis bij de basisscholen over de verplichte winkelneringg bij de lerarenopleidingen (Raaijmakers, 1997).
Dee laatste jaren zijn steeds meer scholen een nascholingsplan gaan maken. In
19977 had 58% van de scholen een nascholingsplan tegen 31% in 1995 en 15%
inn 1993 (Raaijmakers, 1997; Karstanje et al., 1995). Hierbij dient opgemerkt te
wordenn dat de kwaliteit van deze plannen nogal eens te wensen overlaat.
Somss is alleen sprake van een overzicht van de te volgen cursussen en de
bijbehorendee kosten (Raaijmakers, 1997).
O pp de basisscholen vindt in vergelijking tot de periode voorafgaand aan de
decentralisatiee van de nascholingsgelden vaker overleg plaats over het volgen
vann naschohngsactiviteiten. Dit overleg vindt tevens vaker plaats tijdens
teamvergaderingen,, in plaats van bilateraal. Leraren willen de laatste jaren
meerr betrokken worden bij het opstellen van het nascholingsplan (Karstanje
ett al., 1995). De redenen om nascholing te volgen zijn nauwelijks veranderd.
Err is iets vaker sprake van redenen die voortkomen uit een (onderwijskundige)) behoefte die leeft binnen de school versus een individuele behoefte
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vann een leraar. Verder is vaker (maar niet significant) sprake van het volgen
vann nascholing vanwege de ontwikkeling van teamvaardigheden en managementt vaardigheden (Karstanje et al., 1995). Dit lijkt er op te wijzen dat scholenn gebruik maken van de mogelijkheid om het nascholingsbeleid af te stemmenn op het algemene schoolbeleid en het belang van de school. In welke mate
ditt gebeurt is echter niet bekend.
Dee gedeeltelijke decentralisatie van de nascholingsgelden is niet alleen bedoeld
omm het nascholingsbeleid van scholen te veranderen en verbeteren. Ook de
verbeteringg van de afstemming van nascholingsvraag en -aanbod is een doel.
Hett blijkt dat basisscholen de laatste jaren vaker gebruik zijn gaan maken van
hett aanbod van andere nascholingsinstellingen dan de "eigen" Pabo in de
buurt.. Redenen hiervoor hebben onder meer betrekking op de breedte en
bruikbaarheidd van het aanbod en op de werkwijze (Karstanje, et al., 1995).
Tochh wordt aan het evalueren van nascholingsactiviteiten en aan het meten
vann de effecten hiervan nog weinig aandacht besteed (Raaijmakers, 1997).
2.2.42.2.4 Ontwikkeling naar lumpsum financiering
Mett de invoering van de bovengenoemde onderdelen van het bekostigingsstelsell lijkt de ontwikkeling van het bekostigingssysteem niet afgerond. Ook
voorr het basisonderwijs is overwogen lumpsum bekostiging in te voeren.
Hieroverr zijn afspraken gemaakt in het zogeheten Schevenings Beraad, een
bestuurlijkk overleg tussen het ministerie van OC&W en de koepelorganisaties,, waarbij de toekomstige inrichting van het primair en voortgezet onderwijss centraal stond. Afgesproken is dat de overheid met aanzienlijk minder
voorschriftenn gaat werken, waardoor scholen zelfstandiger kunnen gaan
opererenn (Richtinggevende Uitspraken Schevenings Beraad, 1994). Om de
dereguleringg mogelijk te maken is onder andere afgesproken om te kijken in
hoeverree de vorming van arbeidsvoorwaarden kan worden gedecentraliseerd
naarr de scholen, in samenhang met de invoering van lumpsum bekostiging. In
hoofdlijnenn berust de invoering van lumpsum bekostiging op twee doelstellingen: :
vergroting van de beleids- en bestedingsvrijheid van scholen en schoolbesturenn (autonomievergroting);
verbetering van de begrotingsbeheersing voor de rijksoverheid.
Randvoorwaardenn hierbij zijn dat scholen (dan wel besturen) zelf eventuele
negatievee herverdeeleffecten op moeten vangen en dat lumpsum bekostiging
doelmatigheidswinstt oplevert, onder handhaving van de huidige kwaliteit van
hett onderwijs (Interdepartementaal beleidsonderzoek financieringsyssteem
basisonderwijs,, 1996).
Inn aansluiting op het Schevenings Beraad, dat in 1993 en 1994 is gevoerd, zijn
diversee werkgroepen aan het werk gegaan, waarvan er een zijn aandacht
richtterichtte op de toekomstige ontwikkeling van het bekostigingstelsel voor het
primairr onderwijs. Een interdepartmentale werkgroep heeft een onderzoek
verrichtt naar mogelijke bekostigingssystemen in het basisonderwijs. De
probleemstellingg van dit onderzoek is op welke wijze lumpsum bekostiging
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inn het basisonderwijs kan worden ingevoerd, zodat er acceptabele herverdeeleffectenn zijn ten opzichte van de huidige bekostiging (Interdepartementaal
beleidsonderzoekk financieringsyssteem basisonderwijs, 1996). Volgens de
interdepartementalee werkgroep kan met lumpsum bekostiging een aantal
problemenn worden doorbroken: beperking van regelgeving, vermindering
vann beheerslasten, doelmatiger aanwending van de middelen, en betere ramingenn van de uitgaven. H e t onderzoek van de werkgroep heeft zich sterk
gerichtt op de herverdeeleffecten (op school- en bestuursniveau) van verschillendee bekostigingsvarianten.
D ee bekostigingsvariant die in het Schevenings Beraad is voorgesteld, door de
werkgroepp de 'Scheveningen-variant' genoemd, kent relatief geringe herverdeeleffecten.. H e t belangrijkste verschil ten opzichte van de huidige bekostigingssystematiekk is dat de huidige declaratiesystematiek, waarbij de werkelijke
salarisuitgavenn worden vergoed, wordt vervangen door een "voorcalculatorischee uitdeling op basis van een genormeerde gemiddelde personele last". De
declaratiebekostigingg die n u nog bestaat binnen het FBS wordt afgeschaft. Een
tweedee belangrijk verschil is dat de schotten tussen de budgetten voor personeell en materieel worden afgeschaft (ontschotting). De werkgroep ziet deze
Scheveningen-variantt als een 'ingroei-variant' aangezien binnen deze variant
alleenn de prijscomponent wordt genormeerd en niet de volumecomponent.
Aangezienn onder andere de groeiregeling 6 blijft bestaan, blijft het open-eind
karakterr en daarmee de budgettaire onbeheersbaarheid van de onderwijsbegrotingg bestaan. De andere varianten die de werkgroep heeft onderzocht
normerenn zowel de prijscomponent als de volumecomponent (die wordt
vereenvoudigd).. De herverdeeleffecten van deze varianten zijn voor individuelee scholen echter beduidend groter. De enige mogelijkheid die de werkgroep
ziett o m deze herverdeeleffecten op te vangen is bestuurlijke samenwerking of
schaalvergroting,, terwijl in het schooljaar 1993-1994 ruim 60% van de besturenn één school heeft (Interdepartementaal beleidsonderzoek financieringsyssteemm basisonderwijs, 1996). Bestuurlijke krachtenbundeling is bij voorbaat
nodigg als gevolg van (negatieve) herverdeeleffecten, nog los van de toenemendee financiële verantwoordelijkheid voor instellingen, de bijbehorende risico's
enn het aanleggen van een financiële buffer. "Bij doorrekening van de onderzochtt varianten bij deze organisatorische eenheden, bleek dat met het oog op
dee optredende herverdeeleffecten een bestuurlijke schaal die overeenkomst de
WSNS-verbandenn (gemiddeld 10 scholen en 2000 leerlingen; indien rekening
gehoudenn wordt met denominatie) de minimale schaal is warbij vereenvoudigdee lumpsum bekostiging gerealiseerd zou kunnen worden. Bestuurlijke
schaalvergrotingg of samenwerking dient derhalve gestimuleerd te worden"
(Interdepartementaall beleidsonderzoek financieringsyssteem basisonderwijs,
1996,, p.VHI).
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Uit de beschrijving van het FBS is al gebleken dat de basisformatie in de loop van
hett jaar kan worden aangepast als het gewogen aantal leerlingen tot 1 april zodanig is
toegenomenn dat de basisformatie 0,6 fte hoger zou zijn.
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Beginn 1997 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd dat het
kabinett voorlopig afziet van lumpsum bekostiging in het primair onderwijs
(TK,, 1996-1997a + b) omdat de herverdeeleffecten bij de bestuurlijke schaal
vann dat moment te groot zijn voor een te groot aantal besturen. Besloten is
omm in 2001 opnieuw te bekijken of lumpsum bekostiging voor het primair
onderwijss haalbaar is. Tot die tijd krijgen besturen een stimuleringsbijdrage
vann de overheid ter bevordering van bestuurlijke schaalvergroting. Besturen
kunnenn vanaf 1 augustus 1997 tot en met het schooljaar 2000/2001 jaarlijks
maximaall 150.000 gulden krijgen vanuit de regeling 'stimuleringsbijdrage
bestuurlijkee krachtenbundeling primair onderwijs', indien ze een minimale
bestuurlijkee schaal hebben van 2000 leerlingen, 10 scholen of 80 formatieplaatsen. .
2.33 Afsluiting
Sindss het eind van de jaren tachtig heeft de overheid de verschillende deelstelselss waaronder het basisonderwijs wordt bekostigd veranderd.
Inn dit hoofdstuk is ingegaan op de veranderingen in drie deelstelsels van de
bekostigingssytematiekk voor het basisonderwijs: het Londo-stelsel voor de
materiëlee vergoedingen, het formatiebudgetsysteem voor de personele vergoedingen,, en de decentralisatie van de nascholingsgelden. De doelstellingen
enn kenmerken van deze drie deelstelsels zijn uitgebreid besproken. Voor de
verschillendee wijzigingen in het bekostigingsstelsel is een algemene doelstellingg te herleiden, namelijk de vergroting van de beleidsruimte van scholen.
Voorr de verschillende deelstelsel is aangegeven op welke wijze ze bij kunnen
dragenn aan een vergroting van de beleidsruimte voor basisscholen.
Dee vraag is nu hoe vanuit een organisatietheoretisch invalshoek wordt ingeschatt hoe scholen zullen reageren op de veranderingen in de bekostigingssystematiek.. In hoofdstuk 1 is aangegeven dat autonomievergroting, en dus ook
eenn verandering in het bekostigingsstelsel als instrument waarmee de autonomiee van scholen wordt vergroot, een structurele verandering is, waarvan
niett zeker is of deze geïmplementeerd wordt en of deze het beoogde effect
sorteert.. In het volgende hoofdstuk wordt vanuit diverse organisatietheorieën
ingeschatt op welke wijze scholen kunnen reageren op autonomievergroting
enn de verandering in de bekostigingssystematiek.
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Hoofdstukk 3: De school als organisatie
Inn hoofdstuk 2 is uitgewerkt op welke terreinen en op welke wijze de beleidsruimtee van scholen is gewijzigd als gevolg van de wijzigingen in het bekostigingsstelsel.. Uit hoofdstuk 1 is gebleken dat autonomievergroting van scholen
kann leiden tot veranderingen in de mate van beleidsbenutting, in de structuur
vann scholen (de besluitvormingsverdeling en de rol van de schoolleider), in de
cultuurr van scholen en in de kwaliteit van scholen.
Dee vraag is nu hoe vanuit een organisatietheoretisch invalshoek ingeschat kan
wordenn op welke wijze scholen zullen reageren op de veranderingen in de
bekostigingssystematiek.. Hiertoe wordt in dit hoofdstuk in paragraaf 3.1 eerst
kortt de ontwikkeling van de organisatietheorieën geschetst. In paragraaf 3.2
wordtt ingegaan op een aantal organisatietheorieën. Paragraaf 3.3 gaat in het
verlengdee van deze organisatietheorieën in op verandering van schoolorganisaties,, in het licht van autonomievergroting en beleidsbenutting. Vanuit de
besprokenn organisatietheorieën wordt ingeschat of scholen hun beleidsruimte
zullenn benutten en of de organisatie van scholen zal veranderen.
3.11 Organisatietheorie in ontwikkeling
OntwikkelingOntwikkeling in theorievorming
Eenn organisatie kan worden beschouwd als een samenwerkende groep mensenn die meer of minder bewust bepaalde doelen nastreeft in een duurzaam
verbandd (Veen, 1980; Lammers, 1979). De basiselementen van een organisatie
zijnn door de tijd heen redelijk constant gebleven (Shafritz & Ott, 1992).
"Organizationss (or their important constituencies) have purposes (which may
bee explicit or implicit), attract participants, acquire and allocate resources to
accomplishh goals, use some form of structure to divide and coordinate activities,, and rely on certain members to lead or manage others" (Shafritz & Ott,
1992,, p.2).
Shafritzz en Ott (1992) classificeren de verschillende organisatietheorieën op
historischee wijze, waarbij zij duidelijk maken dat theorieën op elkaar voortbouwen.. Theorieën zouden naast elkaar gehanteerd moeten worden. Dit is
ookk het uitgangspunt van Willower (1982) die stelt dat elke theorie zijn eigen
accentenn legt en zijn eigen omissies heeft. There is no doubt that a multiplicityy of theories and methods is needed in educational administration' (Willower,, 1982, p. 105).
IndelingenIndelingen in theorieën
Dee klassieke organisatiekunde (rond 1900) met grondleggers als Fayol, Weber
enn Taylor wordt gezien als het eerste herkenbare stadium in de ontwikkeling
vann de organisatietheorie, gevolgd door de neo-klassieke theorie met de humann relations benadering (de Leeuw, 1988). Quinn et al. (1996) onderscheiden
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eenn vierdeling in de organisatietheorie die zij in een historische lijn plaatsen.
Dee eerste groep theorieën behoort tot de rationele-doeltheorieën (in de periodee 1900-1915), gevolgd door het interne procesmodel (rond 1920, maar pas
rondd 1930 gesystematiseerd), de 'human relations-benadering' (1926-1950), en
dee open systeembenadering (1951-1975).
Pröpperr (1993) en Shafritz en Ott (1992) geven uitgebreidere indelingen.
Beidee indelingen onderscheiden groepen als de klassieke en neoklassieke
organisatietheoriee (voorlopers van de moderne organisatietheorie en grondleggerss van de moderne organisatietheorie); theorieën die de mens in de organisatiee centraal stellen; theorieën die processen in de organisatie benadrukken;
dee institutionele school en systeembenadering; de actiebenadering; de contingentiebenadering;; en tenslotte de netwerkbenadering.
Hoewell deze indelingen (deels) andere accenten leggen laat de ontwikkeling
vann de organisatietheorie een toenemende aandacht zien voor de relatie tussen
organisatiee en omgeving. Het 'contingente' karakter van organisaties wordt
gaandewegg steeds meer benadrukt. De institutionele school (vanaf eind jaren
veertig)) en de open-systeembenadering zien organisaties voor het eerst als een
openn systeem. Voor die tijd werden organisaties als gesloten systemen gezien
enn was er nauwelijks tot geen oog voor de omgeving van organisaties.
BestuderingBestudering van schoolorganisaties
Dee vraag is nu met behulp van welke organisatietheorieën scholen bestudeerd
kunnenn worden. Diverse organisatietheorieën kunnen van belang zijn voor
dee bestudering van schoolorganisaties, namelijk de bureaucratietheorieën,
waaronderr de theorie van de machinebureaucratie en de school als professionelee bureaucratie, de sociale systeemtheorieën, die menselijke relaties centraal
stellen,, en de open systeemtheorieën, waaronder ook de contingentiebenaderingg (Marx, 1991).
Voorr dit onderzoek ligt het accent op die organisatietheorieën die de relatie
tussenn de organisatie en de omgeving benadrukken, aangezien de samenhang
tussenn een omgevingsverandering, in de vorm van een gewijzigd bekostigingsstelsel,, en de veranderingen binnen schoolorganisaties wordt onderzocht.
Hiertoee wordt in paragraaf 3.2.1 eerst in algemene termen ingegaan op de
openn systeemtheorie, die het belang van de omgeving voor organisaties benadrukt. .
Daarnaa wordt in paragraaf 3.2.2 de contingentietheorie besproken, die meer
inhoudelijkk ingaat op de relatie tussen de omgeving en de organisatie. Uitgangspuntt binnen de contingentietheorie is dat er niet één beste organisatiestructuurr is. De meest optimale organisatievorm is afhankelijk van het type
omgevingg waarin de organisatie verkeert. Dit wordt onder meer uitgewerkt
aann de hand van de vijf organisatietypes die Mintzberg onderscheidt (1979).
Waarr in paragraaf 3.2.2 de wisselwerking tussen verschillende omgevingstypes
enn verschillende organisatietypes centraal staat, ligt het accent in paragraaf
3.2.33 op een specifiek deel van de omgeving, namelijk de institutionele omge-
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ving.. De institutionele omgeving is voor non-profit organisaties als scholen
heell belangrijk (van der Krogt & Vroom, 1995).
Paragraaff 3.2.4 bespreekt vervolgens één organisatietype meer uitgebreid,
namelijkk de professionele bureaucratie, aangezien scholen vaak worden vergelekenn met dit organisatietype (Bergen et al., 1997; Marx, 1984; Mintzberg,
1979,, 1983; van Vilsteren, 1984).
Inn paragraaf 3.3 wordt vervolgens uitgewerkt wat vanuit bovengenoemde
organisatietheorieënn gezegd kan worden over organisatieverandering in het
algemeenn en de relatie tussen autonomievergroting en organisatieverandering
inn het bijzonder.
3.22 schoolorganisaties en hun omgeving

3.2.13.2.1 Open systeemtheorie
Eenn organisatie wordt binnen de open systeemtheorie gezien als een open
systeemm dat invoer omzet in uitvoer, waarbij de relatie met de omgeving
cruciaall is (Katz & Kahn, 1966). "The beauty of open system theory is that it
nicelyy incorporates the sound and valuable characteristics of bureaucratic
theoryy and social systems theory while setting aside their natural tendencies
towardd closed system and static properties" (Hanson & Brown, 1977, p.75).
Dee school als een open systeem heeft een input die bestaat uit mensen, materiaal,, beperkingen en verwachtingen, een throughput in de vorm van het
onderwijsleerproces,, het beloningssysteem en socialisatie, een output die
bestaatt uit diploma's, gedragsveranderingen en relaties, en een feedback en
vernieuwingsproces,vernieuwingsproces, dat wil zeggen informatie ten behoeve van beslu
enn financiële middelen om de cyclus opnieuw te beginnen (Hanson & Brown,
1977;; de Leeuw, 1982). Als er geen stabiliteit is in de herhaling van activiteiten,, dan is geen sprake van een organisatie (Katz & Kahn, 1966). Zonder
invoerr vanuit de omgeving, zoals menselijke inzet of informatie, houdt de
organisatiee op te bestaan. Elk systeem heeft de tendens om haar structuur en,
vervolgenss haar vermogen te presteren, te verliezen.
Verderr is het productieproces, de 'throughput' van belang. De ingevoerde
energiee (input) wordt getransformeerd (throughput) in een output. De cyclus
gaatt steeds door. "The homeostatic principle does not apply literally to the
functioningg of all complex living systems, in that in counteracting entropy
theyy move toward growth and expansion" (Katz & Kahn, 1966, p.23). Dit
leidtt tot groei van organisaties. Hierdoor worden zij complexer, of met anderee woorden, er ontstaat meer 'differentiation' en 'elaboration'.
Dee systeemtheorie is gericht op de samenhang binnen 'een systeem' en kijkt
naarr het gedrag van een organisatie als geheel, en niet naar het gedrag van
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individuelee personen 1 . Voor het begrijpen van organisaties is het onvoldoende
dee rationele doelen van de leiders te bepalen (Katz & Kahn, 1966).
Inn het algemeen kan gesteld worden dat een organisatie vanuit de systeemtheoriee gezien wordt als een open sociaal-economisch-technisch systeem in een
complexee omgeving. Levende systemen, of ze nu biologisch of sociaal zijn,
zijnn afhankelijk van h u n externe omgeving en zijn open systemen. "Social
organizationss are flagrantly open systems in that the input of energies and the
conversionn of output into further energie input consists of transactions betweenn the organization and its environment" (Katz & Kahn, 1966, p. 16/17).
D ee organisatie is een zelfstandige entiteit met eigen behoeften en wensen.
D o o rr aanpassing en via interactie met de omgeving probeert de organisatie
dezee behoeften en wensen te realiseren (Pröpper, 1993).
D ee aanpassing van de organisatie gebeurt deels via de verwerking van informatiee (als input), is selectief en kent beperkingen. "An organization can
respondd only t o a limited number of tensions emerging from the environmentt (external o r internal): therefore, it will erect a buffering device t o screen
(e.g.,, reject, delay, prioritize) those issues that trigger the problemsolving
process"" (Hanson & Brown, 1977, p.87). Organisaties coderen informatie
voordatt ze erop reageren.
Voortss worden organisaties binnen de open systeemtheorie gezien als een
verzamelingg van subsystemen zoals het productie subsysteem, het ondersteunendee subsysteem, het onderhouds subsysteem, het aanpassende subsysteem
enn het management subsysteem (Katz & Kahn, 1966). Als de invloed van
processenn in het ene subsysteem op de processen in het andere subsysteem
beperkt,, zwak, onregelmatig en onbelangrijk zijn, is sprake van een losjes
gekoppeldee organisatie (Weick, 1976. 1982). Gebeurtenissen in het ene subsysteemm kunnen volkomen los staan van gebeurtenissen in het andere subsysteem.. "By definition, a loosely coupled system is more elusive, less tangible,
harderr to grasp, and harder to administer. The loose structure preserves novel
solutions,, facilitates local accomodations, and meets professional needs for
autonomy"" (Weick, 1982, p.675). Een losse koppeling tussen een schoolleider
enn leraren houdt in dat weinig (belangrijke) interesses in beider werelden
overeenn komen en dat ze een andere betekenis geven aan gebeurtenissen
(Weick,, 1976).
N uu in algemene termen duidelijk is geworden wat het belang van de omgevingg voor een organisatie is, hoe organisaties op de omgeving reageren en hoe
organisatiess complexer kunnen worden als ze groeien, is het de vraag welke
11

Kritiek hierop is dat de systeemtheorie menselijke eigenschappen toekent aan een
socialee constructie (réfficatie). De systeembenadering zou te weinig aandacht besteden
aann de motivatie en persoonlijke beleving van de individuen binnen de organisatie.
Ditt pleit ervoor naast de structuur van een organisatie ook de organisatiecultuur te
onderzoeken. .
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organisatietypess bij welke omgevingstypes zouden passen. De contingentietheoriee werkt deze vraag verder uit.
3.2.23.2.2 Contingentietheorie
Dee contingentietheorie is afgeleid van de open systeembenadering (Hanson &
Brown,, 1977; Shafritz & Ott, 1992). De naam 'contingentietheorie' doet
vermoedenn dat sprake is van één allesomvattende theorie. Dat is niet het
geval.. Er zijn varianten binnen de contingentiebenadering (de Leeuw, 1988;
Marx,, 1984). De contingentiebenadering gaat er net als de opensysteembenaderingg van uit dat een organisatie bestaat uit een aantal onderling
verbondenn elementen die in relatie staan met de omgeving. "Onder de term
contingentietheoriee worden nu al die benaderingen geschaard die de optimale
structuurr afhankelijk (contingent) stellen van een aantal factoren: organisatieomgeving,, organisatietechnologie, organisatiedoelen (strategie) en soms ook
factorenn als eigenschappen van de organisatieleden, grootte en ouderdom" (de
Leeuw,, 1988, p.179).
Dee contingentietheorie stelt dat op voorhand niet te zeggen is wat voor alle
situatiess de best passende structuur of wijze van leiding geven is. De beste
structuurr en wijze van leiding geven is situatie afhankelijk. Organisaties zijn
niett identiek. De kenmerken van de omgeving van de organisatie en de specifiekee techniek die de organisatie gebruikt, zijn van invloed op de structuur en
dee activiteiten van de organisatie (Keuning & Eppink, 1996; van der Krogt &
Vroom,, 1995; Pröpper, 1993). "Standard patterns of organization and administrationn are not appropriate in the face of all types of environmental demandss and needs" (Hanson & Brown, 1977, p.73). De situatie van de organisatiee (contingenties) wordt bepaald door centrale onderdelen uit de interne en
externee omgeving van de organisatie. Deze stellen specifieke eisen aan de
organisatiestructuurr en kunnen als beperking werken. Beperkingen zijn
bijvoorbeeldd het budget, politieke overwegingen, beleid en werknemersrelaties. .
Dee externe situationele factoren staan buiten de systeemgrenzen van de organisatie,, maar hebben er wel invloed op. Het betreft onder meer regelgeving
vann de overheid en de bevolkingssamenstelling van het voedingsgebied. Het
gaatt om factoren waar de school weinig invloed op heeft.
Internee situationele factoren, ofwel interne contingenties, bevinden zich
binnenn de systeemgrenzen van de organisatie. Marx noemt het onderwijsaanbodd als een van de belangrijkste interne contingenties. Het gaat daarbij om de
produktietechnologiee (1984). Andere interne contingenties zijn de cultuur van
eenn organisatie (Marx, 1984), de strategie van een organisatie en de leeftijd en
groottee van de organisatie (Brentjes-Horsten, 1996; Mintzberg, 1979; Scheerens,, 1993).
Dee contingentietheorie benadrukt dat wanneer condities in de omgeving van
dee organisatie turbulent worden (bijvoorbeeld politieke, economische of
socialee condities), de interne structuur van de organisatie gewijzigd moet
wordenn met het oog op de ontwikkeling van een geschikte 'response capabili44 4

t y \\ "Thus, the contingency perspective stresses that the school requires
variabilityy in organizational response capabilities to cope with changing
environmentall needs and demands" (Hanson & Brown, 1977, p.72). Dit
betekentt tegelijkertijd dat als de omgeving van scholen in rust zou zijn en als
dee interne structuur van de school daarbij aansluit, dat dan sprake is van een
'optimaal'' georganiseerde schoolorganisatie.
Mett name Lawrence en Lorsch vroegen meer aandacht voor de relatie tussen
dee organisatie en omgeving. H e t gaat daarbij niet alleen om de inhoud van die
relatie,, maar ook o m een gedragsmatige diagnose (Lawrence & Lorsch, 1969).
Uitgangspuntt bij hun werk was dat de kenmerken van een organisatieeenheidd op enige wijze overeen zouden moeten k o m e n met die van het omgevingssegment,, wil de relatie tussen organisatie en omgeving gezond zijn. Dit
uitgangspuntt leidt tot twee principes. Het eerste principe is dat verschillende
soortenn organisaties nodig zijn o m met verschillende markt- en technologischee condities o m te gaan. "We have seen that whether we view the environmentall transaction primarily as a problem of information exchange o r as one
off bargaining and problem-solving, we are pointed toward a matching of
organizationall traits and orientations with environmental features" (p.29).
Hett tweede principe is dat organisaties die in een onzekere en turbulente
omgevingg staan, een hoger niveau van interne differentiatie moeten bereiken
(Lawrencee & Lorsch, 1969). Als de omgeving snel verandert en dynamisch is,
neemtt de behoefte aan informatie toe. Dit stelt evenals een omgeving waarin
veell onderhandeld moet worden eisen aan de interne structuur. Dergelijke
organisatiess zijn platter, hebben veel contactpunten met de omgeving, kennen
weinigg formele regels en hebben een netwerk van informatie en contacten.
Hett leiderschap is interpersoonlijk gericht in plaats van taakgericht.
Hett onderscheid dat Lawrence en Lorsch maken tussen de twee extreme
omgevingstypess en bijpassende organisatietypes, lijkt nauw aan te sluiten bij
dee organische en mechanische organisatietypes die Burns en Stalker onderscheiden 22 (1961). Burns en Stalker (1961) hebben de empirie gebruikt voor het
makenn van een functionele specificatie van de arbeidsorganisatie, de taak die
dee organisatie uitvoert en de condities waaronder dit gebeurt. Zij onderscheidenn twee organisatietypes, namelijk organisch en mechanisch. Beide soort
organisatiess representeren een polariteit, geen dichotoom. Een organisatie kan
eenn managementsysteem hebben dat beide typen bevat.
22

Hoewel dit onderscheid geen deel uitmaakt van de contingentietheorie, behandel ik
hethet hier omdat het inhoudelijk aansluit bij de ideeën van Lawrence en Lorsch en het
nodigg is voor een goed begrip van de school als professionele bureaucratie, in de
volgendee paragraaf.
Volgenss Shafritz en Ott (1992) zijn Lawrence en Lorsch en Burns en Stalker moderne
structuralisten.. Ondanks het feit dat ze oog hebben voor de omgeving (organisatie als
openn systeem) zien ze organisaties als rationele instellingen (Shafritz & Ott, p.201203).. Shafritz en Ott plaatsen Lawrence en Lorsch tevens binnen de systeem- en
contingentiebenadering. .
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Mechanischee organisaties zijn doordrongen van het tweeledige principe van
definiëringg en afhankelijkheid. De rechten, plichten en technische methoden
v a nn elke functionele rol zijn precies gedefinieerd. D e hiërarchische structuur
v a nn controle, autoriteit en communicatie maakt dat interactie tussen personen
m e tt name verticaal is. D e nadruk ligt op loyaliteit en gehoorzaamheid. Een
anderr kenmerk is dat individuele werknemers in h u n eentje werken, ze zijn
functioneell geïsoleerd. H e t werk staat los van het doel van de organisatie als
geheel.. Er is een gespecialiseerde differentiatie in functionele taken waarin de
problemenn en taken die de organisatie moet uitvoeren uit elkaar zijn gerafeld
inn kleinere eenheden.
Organischee arbeidsorganisaties gedijen in een situatie met veranderende
omstandigheden 33 en vormen een geheel. Mensen werken samen aan het
bereikenn van de doelen van de organisatie, dit in tegenstelling tot functionele
isolatie.. Vandaar dat taken continu aangepast en geherdefinieerd worden, in
interactiee met anderen. Organische organisaties kennen een netwerkstructuurr van controle, autoriteit e n communicatie. Niet alleen de hoogste
leidinggevendee weet alles. Communicatie is lateraal in plaats van verticaal en
iss gebaseerd op advies en informatie, in plaats van op instructie en besluiten.
H o e w e ll organische organisaties niet op dezelfde manier hiërarchisch zijn als
mechanischee organisaties, zijn ze wel gelaagd. Ze zijn gelaagd op basis van
expertisee en geschiktheid. Tegelijkertijd worden in sterkere mate gedeelde
waardenn en doelen ontwikkeld, ofwel geïnstitutionaliseerd, en is de betrokkenheidd bij de organisatie in organische organisaties sterker. Hierdoor is het
m i n d e rr goed mogelijk de formele e n informele organisaties van elkaar te
onderscheiden.. D e geïnstitutionaliseerde waarden vervangen voor een deel de
formelee structuur.
Verschillendee stromingen binnen d e contingentiebenadering benadrukken
verschillendee factoren die een rol k u n n e n spelen bij de relatie tussen de omgevingg en organisatiestructuur. Zo stellen Pfeffer en Salancik dat de hulpb r o n n e nn waar organisaties afhankelijk van zijn een belangrijke contingentiefactorr vormen. De mate waarin een organisatie afhankelijk is van een externe
actorr hangt onder meer af van de belangrijkheid van de hulpbron voor de
organisatie,, de beschikbaarheid en het gebruik van de hulpbron en de vraag of
err alternatieve aanbieders zijn van de betreffende hulpbron (Pröpper, 1993).
D ee afhankelijkheid van hulpbronnen uit de omgeving zorgt er voor dat de
uitkomstenn van een organisatie in mindere mate door het handelen van
individuelee personen en door interne processsen worden bepaald en in meerderee mate door de context van de organisatie 4 . Dit wil niet zeggen dat de
33

Dit is vergelijkbaar met dat wat Lawrence en Lorsch 'onzekerheid' noemen.
Hulpbronnen vormen een van de machtsbases (Mintzberg, 1983). Een organisatie is
afhankelijkk van de participanten die een machtsbasis hebben en dus invloed uitoefenen.. Dat is voor een organisatie een bron van onzekerheid. Volgens Mintzberg geldt
datt met name voor drie machtsbases, namelijk hulpbronnen, technische vaardigheden
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invloedd van de omgeving op de organisatie deterministisch is. De invloed van
dee omgeving is niet direct en ook niet alles bepalend en hangt mede af van de
organisatiee zelf.
Mintzbergg onderscheidt vijf organisatie-onderdelen5: de uitvoerende staf
(operatingg core), het management (bestaande uit de strategische top en de
middenlijn-managers),, de ondersteunende staf en tenslotte de technische
structuur.. Al naar gelang de soort organisatie en omgeving speelt een van deze
vijff organisatie-onderdelen een dominante rol speelt. Zo ontstaan vijf typen
organisaties,, ook wel organisatie-configuraties genoemd, die elk gekenmerkt
wordenn door een ander coördinatie-mechanisme (van der Krogt & Vroom,
1995;; Mintzberg, 1979; Pröpper, 1993; van Zonneveld, 1993).
Mintzbergg stelt dat binnen een veranderende organisatie de wijze van coördinatiee verandert, zeker als sprake is van groei. Meestal vindt de coördinatie
binnenn een (kleine, beginnende) organisatie in eerste instantie plaats via
wederzijdsee aanpassing, daarna via directe controle, parallel aan de ontwikkelingg van het management van een organisatie. Vervolgens ontstaat een vorm
vann standaardisatie, parallel aan de ontwikkeling van een technische staf
(Mintzberg,, 1979). "We end up with an organization that consists of a core of
operators,, who do the basic work of producing the products and services, and
ann administrative component of managers and analysts, who take some of the
responsibilityy for coordinating their work" (p. 19). Dat zou betekenen dat een
organisatiee altijd eindigt met een scheiding tussen de uitvoerende staf en de
administratievee component.
Dee organisatietypes die Mintzberg onderscheidt zijn de eenvoudige structuur
(strategischee top staat centraal, het coördinatiemechanisme is directe supervisie),, de machinebureaucratie (technische staf staat centraal, standaardisatie van
werkprocessenn is het coördinatiemechanisme), professionele bureaucratie
(uitvoerderss staan centraal, coördinatie gebeurt via standaardisatie van bekwaamheden),, divisiestructuur (middenlijn management vervult sleutelrol,
standaardisatiee van output is het belangrijkste coördinatiemechanisme) en
tenslottee de adhocratie (ondersteunende staf staat centraal, wederzijdse aanpassingg is het coördinatiemechanisme).
Scholenn zijn te typeren als een professionele bureaucratie, het organisatietype
waarbijj de uitvoerders, ofwel de leraren, centraal staan en de coördinatie
plaatsvindtt door standaardisatie van bekwaamheden, via de lerarenopleiding.
Voordatt dit organisatietype verder wordt uitgewerkt in paragraaf 3.2.4 wordt
inn paragraaf 3.2.3 ingegaan op de institutionele omgeving van organisaties.
3,2.33,2.3 Institutionele omgeving
Dee institutionele theorie heeft, net als de open systeemtheorie, als uitgangspuntt dat organisaties zich aanpassen aan de omgeving om te overleven. 'Profit'' organisaties worden afgerekend op hun output. Organisaties die opereren
enn een kennisbasis.
Vergelijk met de subsystemen binnen de open systeemtheorie.
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inn een marktsituatie verkrijgen hun legitimiteit door voldoende diensten en
produktenn te blijven verkopen. 'Non-profit' organisaties zoals scholen, verkrijgenn h u n legitimatie d o o r de institutionele omgeving waarbinnen ze zich
bevinden 6 .. De institutionele omgeving is dus vooral van belang voor organisatiess die niet in een marktsituatie opereren (van der Krogt & Vroom, 1995).
Selznickk is een van de grondleggers van de institutionele theorie. Hij ziet de
structuurr van een organisatie als een geheel, "an adaptive 'organism' reacting
t oo influences u p o n it from an external environment" (1948, p.28). Aanpassing
aann de omgeving gebeurt deels met verzet. De omgeving wordt vanuit de
organisatiee gedefinieerd in termen van beperkingen, betrokkenheid en spanning.. Selznick heeft met n a m e oog voor de aanpassing van de organisatie
onderr invloed van de interne en externe omgeving, zover dit betrekking heeft
o pp het proces van institutionalisering van de organisatie (Pröpper, 1993).
H e tt proces van aanpassing aan de institutionele omgeving heet institutionaliseren.. De institutionele omgeving van organisaties oefent hierbij een sociale
enn culturele druk uit op organisaties om ervoor te zorgen dat deze organisatiess aan bepaalde waarden gaan voldoen. Een organisatie zal met het oog op
haarr legitimiteit en het verkrijgen van middelen reageren op deze druk.
Pröpperr verwoordt het proces van institutionalisering als volgt: "Een organisatiee is het technische ontwerp zoals dat achter een bureau tot stand komt;
eenn institutie is de organisatie zoals zij zich ontwikkelt wanneer zij in de
praktijkk functioneert en is ingebed in een omgeving die bepaalde waarden in
dee organisatie brengt" (Pröpper, 1993, p.179). Dit gebeurt onder invloed van
dee sociale en culturele omgeving. D e organisatie doet dat uit zelfverdediging,
o mm te overleven. Aanpassing van een organisatie aan haar omgeving kan
gebeurenn via coöptatie. D i t is het incorporeren van nieuwe elementen uit de
institutionelee omgeving in de leidinggevende structuur of in het beleid van
eenn organisatie met als doel de organisatie veilig te stellen. Coöptatie laat zien
datt er een spanning bestaat tussen de formele structuur van een organisatie en
dee omgeving.
Alss organisaties onder invloed van de institutionele omgeving organisatieelementenn van de omgeving overnemen, wordt gesproken van institutionele
isomorfie.. De organisaties gaan dan in toenemende mate op elkaar lijken.
E rr zijn drie mechanismen waardoor verandering in de institutionele isomorfie
plaatsvindtt (DiMaggio & Powell, 1991):
afgedwongen isomorfie, vanwege politieke invloed, dat wil zeggen dat de
legitimiteitt van de organisatie niet ter discussie mag staan;
aanpassingsgerichte isomorfie, als antwoord op onzekerheid;
normatieve isomorfie, voortkomend uit professionalisering.
66

Het netwerk van scholen waarin een schoolorganisatie zich bevindt maakt deel uit
vann de institutionele omgeving. "De institutionele oriëntatie verbreedt met name de
organisatiekundigee benadering. Ze gaat een stap verder dan de inter organisatorische
benaderingg en richt haar aandacht op gehele sectoren van de maatschappij zoals de
onderwijssector"" (van Wieringen, 1996, p.112).
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Dee sector waar scholen deel van uitmaken vormt een belangrijk deel van de
omgevingg die invloed heeft op de structuur en uiteindelijke resultaten van de
afzonderlijkee schoolorganisaties.
Alss gevolg van institutionele isomorfie weerspiegelt de formele structuur van
scholenn de ideeën vanuit de institutionele omgeving, dit in tegenstelling tot de
marktgerichtee isomorfie. Zij voldoet eerder aan de eisen van de institutionele
omgeving,, dan aan de eisen van de markt, te weten kwaliteit en efficiëntie.
3.2.43.2.4 Professionele bureaucratie
Schoolorganisatiess worden vaak vergeleken met het organisatiemodel van de
professionelee bureaucratie (Bergen et al-, 1997; Marx, 1984; Mintzberg, 1979,
1983;; van Vilsteren, 1984). Aangezien het uitvoerende werk in scholen overwegendd professioneel van aard is, is het voor een schoolleider niet mogelijk
om,, zoals in een machine bureaucratie, op hiërarchische wijze te beheersen
watt er in de klaslokalen gebeurt. "De professionele variant van de bureaucratietheoriee percipieert de werkelijkheid vanuit de veronderstelling, dat uitvoerendenn binnen bepaalde grenzen zelfstandig bepalen hoe zij hun werk aanpakken:: zij zijn, zoals dat heet, relatief autonoom. De hierop gebaseerde
organisatietheoriee is voor vele scholen van veel belang, omdat docenten ten
opzichtt van de schoolleiding over een niet geringe mate van autonomie (kunnen)) beschikken" (Marx, 1991, p.37).
Dee oorsprong van het organisatietype van de professionele bureaucratie kan
zowell worden gevonden in de configuratie-types van Mintzberg, als in het
onderscheidd tussen mechanische en organische organisatietypen van Burns en
Stalkerr en in het interacting spheres model van Hanson (van Vilsteren, 1984).
Eenn overzicht van de verschillende oorsprongen van het organisatiemodel van
dee professionele bureaucratie, de daarbij gebruikte terminologie en uitgangspunten,, staat in tabel 3.1.
Tabell 3.1: Oorsprong van de professionele bureaucratie
Uitgangspunt t
Bron n
Burnss & Stalker (1961) onderscheiden Err is sprake van een polariteit tussen beide
hethet organische en mechanische organi-organisatietypes,, in plaats van een dichtomie.
Organisatiess hebben kenmerken van beide
satietype. .
Weickk stelt dat beide terreinen (professioneel
Eénn van de organisatietypes die
Mintzbergg (1979) onderscheidt is de enn bureaucratisch) onderling los gekoppeld
professionelee bureaucratie, een organi- zijn. .
satiee met een professioneel en bureaucratischh terrein.
Hansonn (1985) werkt in het interac- Ookk tussen deze terreinen is sprake van een
tingg spheres model uit dat scholen een lossee koppeling (Weick).
onderwijsdomeinn en een beheersdomeinn hebben en een derde onderhandelingsdomein. .
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Err zijn organisaties met een zwakke
Zwakk gestructureerde (organische) organisastructureringg en organisaties met een tiess zijn los gekoppeld.
sterkee structurering (Scheerens, 1993;
Ax,, 1993a).

Zoalss in de paragraaf over de contingentietheorie besproken is, hebben mechanischee organisaties een nogal rigide structuur en zijn ze vooral geschikt
v o o rr het bereiken van doelen in een tamelijk stabiele en enkelvoudige omgeving.. Het mechanische organisatietype past bij bedrijven met een standaardproductiee en met personeel dat relatief laag geschoold is (Marx, 1984; van
Vilsteren,, 1984). Organische organisaties hebben vloeiender overgangen
tussenn de verschillende taken en functies en passen goed in een omgeving die
snell verandert. Een school heeft zowel organische als mechanische kenmerken. .
H e tt model van de professionele bureaucratie gaat er van uit dat organisaties
eenn duale structuur hebben: een onderwijskundig (professioneel) en een
beheersmatigg (bureaucratisch) onderdeel. Binnen de afzonderlijke onderdelen
bestaatt een zekere mate van autonomie en beslissingsvrijheid (Hughes, 1985;
vann Vilsteren, 1984). Er is sprake van een spanningsverhouding tussen het
professionelee en bureaucratische deel. H e t gedrag van de leden van de organisatiee wordt gereguleerd door professionaliteit en bureaucratie, zoals het lesrooster,, vergaderingen, taakverdeling en het schoolreglement. Het professionelee gebied is gericht op de primaire processen, namelijk het onderwijsleerproces.. Leraren spelen hier de belangrijkste rol 7 . D e schoolleider is binnen dit
domeinn van oudsher een 'primus inter pares'. Binnen dit onderwijsdomein
hebbenn de professionals, de leraren, speelruimte voor niet gestandaardiseerde
productiewijzen.. H e t realiseren van samenwerking binnen een professionele
bureaucratiee is niet eenvoudig (Marx, 1984; van Vilsteren, 1984).
Inn het bureaucratische gebied staan de secundaire processen centraal, zoals de
formatie,, exploitatie en administratie. D e secundaire processen zijn gericht op
hett creëren van voorwaarden voor het goed laten verlopen van het onderwijs.
D ee schoolleider domineert binnen dit terrein. Hij staat aan het hoofd van een
hiërarchischee structuur. Schoolleiders hebben moeite met h u n rol binnen dit
domein.. Schoolleiders worden meestal benoemd vanwege h u n kwaliteiten als
leerkracht,, niet omdat ze een goede manager zijn (Hughes, 1985; Imants,
1996). .
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Leerkrachten zijn zelf te typeren als semi-professioneel. Wat betreft hun opleiding
enn attitude ten opzichte van supervisie en beoordelingen komen zij overeen met
professionelee werkers. Ten aanzien van met name de cliëntrelatie en de beroepscode
komenn zij in mindere mate overeen met professionals, dit (mede) als gevolg van de
wettelijkee regelgeving die dit reguleert (Sleegers, 1991; van Vilsteren, 1984).
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Eenn school heeft de kenmerken van een bureaucratie als gevolg van de externee regelgeving en besluitvorming waar zij mee te maken heeft en als gevolg
vann haar eigen interne bureaucratie.
Dee professionele bureaucratie kent volgens van Vilsteren (1984) de volgende
kenmerken: :
Er werken hooggeschoolde en gespecialiseerde professionals. Zij beheren
enn controleren in hoge mate hun eigen werk.
De functies zijn taakgericht en gespecialiseerd en krijgen vorm volgens de
beroepscodee van de professionals.
De organisatiestructuur is horizontaal (plat)8.
De professionals hebben een directe relatie met de cliënten (ouders en
leerlingen). .
Bijj de bespreking van de open systeemtheorie en de specifieke invulling
hiervann voor scholen, is de losse koppeling tussen subsystemen genoemd. De
termm 'losse koppeling' wordt ook gebruikt om de professionele bureaucratie te
typeren,, waar het onderwijskundige en beheersmatige terrein (twee subsystemenn die onderscheiden kunnen worden) losjes gekoppeld zijn.
Daarnaastt kan een losse koppeling in een organisatie ook betrekking hebben op
dee organisatiegraad en de mate van structurering van de organisatie. Organische
organisatiess heten dan zwak gestructureerd en dus losjes gekoppeld te zijn.
Mechanischee organisaties zijn sterk gestructureerd en stevig gekoppeld.
Hoewell scholen over het algemeen platte organisaties zijn met een lage organisatiegraad,, kunnen ze niet zonder meer getypeerd worden als losjes gekoppeld,
inn de zin van zwak gestructureerd, ofwel organisch. Weick (1982) geeft namelijk
aann dat scholen ook stevig gekoppelde aspecten hebben. Deze komen overeen
mett onderdelen uit het bureaucratisch, beheersmatige terrein. Meer in het
algemeenn gezegd "The rule of thumb would be that a tight coupling in one part
off the system can occur only if there is loose coupling in another part of the
system"" (Weick, 1976, p. 10). Dit betekent dat scholen zowel mechanische
(bureaucratische)) als organische (professionele) kenmerken hebben. Het is
dann ook niet voor niets dat diverse onderzoekers aangeven dat scholen beter
begrepenn kunnen worden als een combinatie tussen los en sterk gekoppeld.
Err is een continuüm dat loopt van losjes gekoppeld naar stevig gekoppeld
(Fennell,, 1994; Witziers, 1992). In feite zeggen Burns en Stalker (1961) hetzelfdee wanneer zij aangeven dat de lijn organische-mechanische een continuumm weerspiegelt, en organisaties kenmerken van beide kunnen hebben.
Hett professionele aspect van scholen wordt vaak benadrukt. Het bureaucratischee aspect van scholen wordt juist onderschat, terwijl juist de bestuurlijke
omgevingg van scholen bureaucratisering oplegt door middel van wet- en
regelgeving.. Het bureaucratische aspect van scholen neemt toe. Dit zwakt de
88

Als een organisatie, die getypeerd kan worden als een professionele bureaucratie,
groeit,, dan staat het management verantwoordelijkheden af aan de lagere organisatieniveauss (Mintzberg, 1979). Hierdoor wordt de organisatie minder plat.
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kenmerkenn van de school als losjes gekoppeld systeem af (Witziers, 1992).
Hett losjes gekoppeld zijn van scholen houdt dan in dat nadruk wordt gelegd
opp het organische, professionele terrein van het onderwijs. Dus niet dat de
subsystemenn losjes zijn gekoppeld.
3.2.53.2.5 Scholen als organisaties
Inn dit onderzoek worden schoolorganisaties gezien als open systemen met een
eigenn waarneming en interpretatie van de omgeving. Ze zijn geïnstitutionaliseerdd in de omgeving i.p.v. in de markt, hebben meerdere belanghebbenden
enn dus een complexe omgeving en diverse interne en externe contingentiefactorenn werken in op de organisatie. Daarnaast hebben scholen een professioneell (onderwijs) domein en een bureaucratisch (beheer) domein, dat gekenmerktt wordt door een combinatie van losse en stevige koppeling, binnen en
tussenn de domeinen. Scholen hebben verschillende kenmerken die aansluiten
bijj de professionele bureaucratie en zullen in dit onderzoek dan ook als professionelee bureaucratieën worden beschouwd.
Vanuitt dit perspectief op schoolorganisaties wordt in de volgende paragrafen
ingegaann op de verandering van schoolorganisaties in het algemeen en de
relatiee tussen autonomievergroting en organisatieverandering in het bijzonder.. Zoals in hoofdstuk 1 is uitgewerkt wordt autonomievergroting hierbij
gezienn als benutting van de beleidsruimte, ofwel beleidsbenutting.
3.33 Schoolorganisatie, beleidsbenutting en organisatieverandering
3.3.13.3.1 Schoolorganisatie en organisatieverandering
Nadatt in deze paragraaf eerst in meer algemene termen wordt ingegaan op
organisatieverandering,, wordt daarna voor de in de vorige paragraaf besprokenn organisatietheorieën aangegeven hoe scholen kunnen reageren op veranderingenn in de omgeving.
Organisatieverandering Organisatieverandering
Beschouwingenn over organisatieverandering gaan veelal over gerichte, planmatigee organisatieverandering (Kluytmans & Stijnen, 1993; Sopar, 1981; van
Zonneveld,, 1993)9. Dergelijke beschouwingen hebben het karakter van handboekenn die zijn gericht op de inhoud van de verandering, namelijk de doelsituatiee die wordt beoogd, het 'wat' én het proces van verandering, hoe te
interveniëren.. Er is weinig bekend over de aangrijpingspunten voor verandering,ring, 'het waarom' van veranderingen, de prikkel om een andere doelsituatie
tee willen bereiken (Sopar, 1981; van Zonneveld, 1993). Ofwel, er is weinig
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Het gaat in dit onderzoek om die veranderingen die anderen ook wel 'ontwikkeling'
noemenn (zie bijvoorbeeld Kluytmans & Stijnen, 1993), waarbij een organisatie wezenlijkk verandert, bijvoorbeeld wat betreft haar structuur of cultuur.
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theoretischee kennis voor handen over de vraag waarom de behoefte aan
veranderingg wordt ontwikkeld10.
Veranderingg binnen organisaties kent twee bronnen, namelijk de omgeving
enn de leden van de organisatie (van der Krogt & Vroom, 1995). Veranderingenn in de omgeving, zoals een verandering in de subsidievoorwaarden, toegenomenn concurrentie of veranderende verwachtingen van ouders, kunnen
voorr organisaties een prikkel zijn om te veranderen, zoals ook bij de besprekingg van de verschillende organisatietheorieën is gebleken. De aanleiding
hiervoorr is dat organisaties, al dan niet geëxpliciteerd, de verhouding met de
omgevingg willen optimaliseren (Sopar, 1981).
Ookk Kluytmans en Stijnen (1993) geven aan dat iedere verandering, naast een
inhoudsdimensiee en een procesdimensie, een contextuele dimensie heeft. "De
contextuelee dimensie wordt gevormd door relevante omgevingssegmenten
vann een schoolorganisatie. Deze is er vaak de oorzaak van dat bepaalde problematiekenn op enig moment relevant zijn, bijvoorbeeld schaalvergroting,
basisvormingg en het formatiebudgetsysteem, terwijl andere nauwelijks aandachtt krijgen" (Kluytmans & Stijnen, 1993, p.152).
Eenn verandering in de omgeving is echter geen waarborg voor veranderingen
inn de organisatie. Wil een organisatie veranderen, dan moet in ieder geval een
deell van de leden van een organisatie de motivatie hebben om te veranderen,
doordatt zij beperkingen die zij ervaren willen opheffen of doordat zij de
mogelijkhedenn beter willen benutten (van der Krogt & Vroom, 1995). Kenmerkenn van de leden van een organisatie die een rol spelen zijn kennis, inzicht,, opvattingen en houdingen. Daarnaast zijn er een aantal barrières bij
veranderingen,, namelijk conservatisme, beperkte middelen, zoals tijd, geld en
capaciteit,, de omvang van de verwachtingen van de omgeving, zoals de hoeveelheidd en diversiteit en de capaciteiten van het management (Davies et al.,
1990). .
RitueleRituele aanpassing
Uitt de institutionaliseringstheorie blijkt dat een organisatie, zodra deze is
geïnstitutionaliseerd,, een interesse kent in zelfbehoud en stabiliteit. Zij zal
dann minder maakbaar zijn (Pröpper, 1993). De kenmerken die de omgeving
hadd in de periode waarin de organisatie zich institutionaliseerde, zijn bepalend
voorr de manier waarop de organisatie vorm krijgt. Mensen in de organisatie
wordenn gesocialiseerd, waardoor waarden en normen binnen de organisatie
veiligg worden gesteld. Een eenmaal bestaande machtsverdeling wordt bijvoorbeeldd vaak gelegitimeerd met een verwijzing naar de oorspronkelijke
waarde.. Op deze wijze worden belangen gevestigd en tradities in het leven
geroepen. .
Institutionaliseringg van scholen kan ertoe leiden dat scholen zich ritueel
aanpassenn aan veranderingen in de omgeving (Hooge, 1998; Selznick, 1948).
Eenn organisatie past zich in zoverre aan de omgeving aan als nodig is, nameDatt wat Lewin "unfreezing" noemt.
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lijkk voor het behouden van de legitimatie en overleving. Z o zullen scholen
zichh aan moeten passen als de overheid een wettelijke regeling verandert,
zoalss bijvoorbeeld de invoering van het schoolplan of de kerndoelen. Scholen
passenn zich aan de maatschappelijke normen en waarden aan. Tegelijkertijd
willenn ze dat het onderwijsleerproces goed blijft verlopen.
Alss professionele bureaucratieën h u n legitimiteit krijgen vanuit de institutionelee omgeving (in plaats van de marktomgeving) kunnen ze hun formele
structuurr (het bureaucratische deel van de organisatie) symbolisch aanpassen
aann deze eisen, terwijl het onderwijsleerproces (het professionele deel van de
organisatie)) van de omgeving afgeschermd wordt. Zo zegt Mintzberg dat
organisatiess met onzekerheid omgaan door de uitvoerende staf af te schermen
vann de omgeving, zo dat continuïteit mogelijk is in het uitvoerende werk 11 .
O pp deze wijze kunnen scholen het onderwijs laten verlopen via hun eigen
inzichtt en idee van efficiëntie. De institutionele legitimering wordt belangrijkerr gevonden dan de markt conforme eisen van efficiëntie en goede resultaten.. "Dense sets of regulations, multiple constituencies, and unforeseen readerss of t h e files in search of conceivably litigious issues - all of these force
administratorss to be more concerned with documentation than with tangible
results"" (Weick, 1982, p.673).
Ontkoppeling Ontkoppeling
Alss binnen scholen het ene (bureaucratische) subsysteem wel verandert en het
anderee (professionele) subsysteem niet, kan sprake zijn van een ontkoppeling
vann de formele structuur en de activiteiten gericht op het onderwijsleerproces.
D ee organisatie past zich ogenschijnlijk aan (bureaucratisch, symbolisch), maar
inn de uitvoering van het werk (het primaire proces) verandert niets. Dit leidt
tott een versterking dan wel instandhouding van de kenmerken van de professionelee bureaucratie en de kloof tussen het onderwijsterrein en beheersmatige
terrein 12 .. In het onderwijskundige domein verrichten de leraren op grond van
h u nn professionaliteit met een zekere mate van vrijheid activiteiten gericht op
hett onderwijsleerproces. In het beheersmatige domein zorgt de schoolleiding
voorr aanpassing van de formele organisatiestructuur aan de institutionele
omgeving,, zodat de leraren in het onderwijskundige domein op hun eigen
manierr het onderwijsleerproces vorm kunnen blijven geven. Vandaar dat
veranderingenn van buitenaf in het onderwijs vaak eindigen met een symboli111

Mintzberg maakt hierbij gebruik van het werk van Thompson. Shafritz en Ott
(1992)) schrijven over het werk van Thompson: "James D. Thompson's Organizations
inin Action (1967) seeks to close the gap between open and closed systems theory bij
suggestingg that organizations deal with the uncertainty of their environments by
creatingg specific elements designed to cope with the outside world while other elementss are able to focus on the rational nature of technical operations" (p. 18).
1212
Binnen de institutionele theorie is sprake van een ontkoppeling ('decoupling^
tussenn beide terreinen. Binnen de theorie van de professionele bureaucratie is het
uitgangspuntt dat er al sprake is van een losse koppeling.
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schee acceptatie door scholen, terwijl er onderwijskundig niet veel verandert
(Lagerweijj & Haak, 1996; van Vüsteren, 1984; Willower, 1982). Dit werkt als
eenn rem op het invoeren van (opgelegde) veranderingen, waardoor aanpassing
aann de omgeving oppervlakkig is. "De feitelijke gang van zaken op operationeel-structureell niveau blijft als het ware onberoerd door de externe regelgeving"" (Ax, 1993b, p. 103).
Voorr de implementatie van veranderingen in scholen die betrekking hebben
opp beleidsbenutting lijkt het belangrijk of de schoolleiding naast de administratievee taken die beleidsbenutting met zich meebrengt nog tijd en aandacht
heeftt voor het onderwijskundig leiderschap en voor de uitvoerende staf van
leraren.. Als dat niet het geval is ontstaat er een (grotere) kloof tussen de
schoolleiderr en leraren (het bureaucratische en professionele terrein), zeker
aangezienaangezien leraren over het algemeen een geringe kennis van en interesse voor
financieell en personeelsbeleid hebben. "Financial management is unlikely to
bee within the expertise of classroom teachers" (Levacic, 1995, p.29).
Binnenn de school kan weerstand bestaan tegen de veranderingen die beleidsbenuttingg behelst. De schoolleiding krijgt als gevolg van autonomievergroting
enn beleidsbenutting weliswaar belangrijke sturingsmogelijkheden in handen,
maarr binnen de eigen organisatie kan verzet en gebrek aan medewerking
bestaan.. "De lagere echelons binnen een onderwijsorganisatie kunnen het
onderwijsmanagementt op een zelfde wijze van repliek dienen als de hogere
echelonss de rijksoverheid: schijnbaar loyale maar tot niets leidende volgzaamheid"" (McDaniel & de Vries, 1995, p.25). Dit impliceert dat organisaties
niett op dezelfde wijze met autonomievergroting omgaan en niet op dezelfde
wijzee zullen veranderen.
InterpretatieInterpretatie van de omgeving
Dee contingentiebenadering stelt dat de wijze waarop een organisatie reageert
opp de omgeving ook wordt bepaald door de wijze waarop de organisatie de
omgevingg waarneemt en interpreteert. Waarneming en interpretatie van de
omgevingg gebeurt met name door de strategische top (het bovenste deel van
hett management). Het management heeft een directe relatie met de omgeving
enn formuleert het strategisch beleid. Mintzberg benadrukt dat het managementt de omgeving interpreteert. Dit impliceert dat de omgeving geen rechtstreeksee invloed heeft op de organisatie. Organisaties hebben in zekere mate
hett vermogen om zelf te definiëren wat ze als relevante omgevingsdimensies
zienn (Scheerens, 1993). Vandaar dat het voor het bepalen van de invloed van
dee omgeving op de schoolorganisatie, van belang is om naar de gepercipieerde
omgevingg te kijken (van der Krogt, 1993). Organisaties screenen een probleemm en een verwachting vanuit de omgeving voordat ze het proberen op te
lossen.. Dit werkt als een buffer. "Buffering out (screening) tension was not an
accidentall or haphazard activity, but a conscious effort on the part of both
administratorss and teachers to be selective in the number and kind of issues
thatt activated the problem-solving cycle. To do otherwise would have choked

55 5

thee school with an overload of petty, impractical, at times improper, and.
frequentlyy impossible petitions for change" (Hanson & Brown, 1977, p. 79).
Ditt idee komt tevens terug in de stroming die scholen ziet als een autopoietischh systeem. Autopoiësis is Grieks voor 'zichzelf makend'. De theorie komt
oorspronkelijkk uit de neurobiologie, maar wordt ook toegepast op organisaties.. De kern is dat de perceptie die personen binnen de organisatie van de
omgevingg hebben, bepalend is voor de invloed van de omgeving (Pröpper,
1993;; van Twist & Schaap, 1991; Schaap & van Twist, 1992). Verandering van
organisatiess vindt in die zin plaats dat de belevingswereld van de mensen
(actoren)) binnen de organisatie verandert. In hun dagelijkse interactie met
elkaarr en met hun omgeving wordt hun perceptie van de situatie en worden
hunn doelen geactualiseerd.
3.3.23.3.2 Beleidsbenutting en organisatieverandering
Dee algemene uitgangspunten van de open systeemtheorie, die gezien kan
wordenn als de moedertheorie, zijn dat er sprake is van een organisatie als er
stabiliteitt is in de herhaling van activiteiten; dat een organisatie een zelfstandigee entiteit is met eigen wensen en behoeften die ze probeertt te realiseren door
interactiee met en aanpassing aan de omgeving; en dat een organisatie bestaat
uitt subsystemen.
Vanuitt deze algemene uitgangspunten is in tabel 3.2 uitgewerkt wat vanuit de
institutionelee theorie, de contingentietheorie en het organisatietype van de
professionelee bureaucratie gezegd kan worden over organisatieverandering.
Verderr wordt aangegeven wat dit zou kunnen betekenen voor de manier
waaropp scholen omgaan met autonomievergroting.
Tabell 3.2: Overzicht van de organisatietheorieën en de verwachtingen
tenn aanzien van organisatieverandering en autonomievergroting
Institutionalisering g

Uitgangspunten n
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Contingentiee theorie

Professionele e
bureaucratie e
-- non-profit organisaties -- strategische top
-- een organisatie
heeftt twee subsysinterpreteertt de
passenn zich aan de
temen:: een professiinstitutionelee omgeving omgeving g
-- kenmerken van een oneell (onderwijs) en
aann ter legitimering
organisatiee eenheid
(zelfbehoud) )
bureaucratisch h
moetenn overeenkomen (beheer)) subsysteem
-- organisaties streven
mett die van het
naarr stabiliteit
-- er is een losse
omgevingssegment:: er koppelingg tussen het
iss niet één beste
professionelee en
organisatievorm m
bureaucratische e
-- bij een onzekere en terrein n
turbulentee omgeving -- binnen het profesiss een hoger niveau
sionelee terrein
vann interne differenti- heersenn de leraren,
atiee nodig
binnenn het bureau-- middelen kunnen een cratischee de school-

Professionele e
bureaucratie e
belangrijkee contingen- leiding g
tiefactorr zijn
-- een van organisatietypess van Mintzberg is
dee professionele
bureaucratie e
-bij verandering gaan -- door losse koppe-- rituele verandering
Organisatie-scholenn zoeken naar lingg tussen het
(vanwegee interesse in
verandering g
zelfbehoudd en stabiliteit) eenn nieuwe optimale professionelee en
bureaucratische e
structuur r
-- verandering kan
subsysteemm is
-- de strategische top
ontkoppelingg van
gedeeltehjkee aanpasformelee structuur en het kann de uitvoerende
singg mogelijk
staff afschermen bij
onderwijss in de klas
-- de schoolleiding
onzekerheid d
versterkenn (beheer
versuss onderwijs)
-- door eigen interpre- kann de leraren
tatiee van veranderin- afschermenn bij
genn ontstaat filtering onzekerheid d
-- verandering kan
(zelfreferentie) )
ontkoppelingg van
formelee structuur en
hett onderwijs in de
klass versterken
(beheerr versus
onderwijs) )
-- in klas verandert
-- scholen zullen in
-- scholen gaan zoveel
Autonomie e
niets,, geen invloed
mogelijkk op oude voet sterke(re)) mate
vergrotingg en
verschillenn a.g.v. eigen opp onderwijsleerbeleidsbenutting g verder r
proces s
interpretatiee van
autonomiee vergroting -- schoolleider richt
zichh meer op beheer
-- meer interne diffe(administratieve e
rentiatiee binnen
scholenn a.g.v. vergro- zaken),, waardoor
klooff met leraren
tingg autonomie en
beleidsbenuttingg (meer groterr wordt
turbulentee en onzekeree omgeving)
-- gedeeltehjke aanpas11 sing is mogelijk
Institutionalisering g

Contingentiee theorie

3.44 Afsluiting
Schoolorganisatiess worden in dit onderzoek gezien als open systemen. Dit
betekentt dat ze afhankelijk zijn van de omgeving waarin ze zich bevinden.
Verschillendee interne en externe contingentiefactoren kunnen daarbij een rol
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spelen.. Verder wordt aangesloten bij het idee dat de meest optimale organisatievormm afhankelijk is van het type omgeving waarin de organisatie zich
bevindt. .
Hett organisatietype waarmee scholen kunnen worden getypeerd is de professionelee bureaucratie. Voorts is voor 'non-profit' organisaties, zoals scholen, de
institutionelee omgeving belangrijk. Doordat scholen zijn geïnstitutionaliseerd
hebbenn ze een interesse in zelfbehoud. Als zich dan veranderingen voordoen
inn de omgeving van scholen, zoals de veranderingen in het bekostigingsstelsel
enn de vergroting van de autonomie van scholen, is het mogelijk dat een
schooll zich ritueel aanpast. Dat houdt in dat alleen de formele structuur (het
bureaucratischee deel) van de organisatie wordt aangepast aan de veranderde
eisenn die de omgeving stelt.
Ditt kan betekenen dat scholen zich slechts gedeeltelijk aanpassen aan de
veranderingenn in het bekostigingsstelsel en de vergroting van de beleidsruimte.. Doordat scholen een professioneel en bureaucratisch subsysteem hebben is
hett namelijk mogelijk dat de schoolleiding, ofwel de strategische top van de
organisatie,, de leraren afschermt van veranderingen. De veranderingen in het
bekostigingsstelsell worden dan opgevangen door het bureaucratische deel van
dee organisatie, en de leraren in de klas merken er weinig of niets van. Het ligt
daarbijj in de lijn van de verwachting dat de ontkoppeling tussen het onderwijsterreinn en het beheersmatige terrein van de school toeneemt, met eventueell gevolgen voor de beleidsvoering van scholen.
Inn hoofdstuk 1 en 2 is geconstateerd dat de schoolleider als gevolg van de
autonomievergrotingg van scholen meer managementtaken krijgt en dat de
beheers-- en beleidslast voor de schoolleider toeneemt. Hierdoor kan hij verderr weg komen te staan van het team. Ook kan dit leiden tot een verandering
inn de organisatiestructuur en cultuur van scholen, in die zin dat de besluitvormingsverdelingg en de taakverdeling toe nemen en dat scholen meer ruimte
krijgenn hun eigen visie op onderwijs uit te werken.
Voordatt onderzocht kan worden of bovengenoemde schoolorganisatorische
veranderingenn optreden als gevolg van autonomievergroting, worden deze
begrippenn in hoofdstuk 4 eerst verder theoretisch uitgewerkt.
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Hoofdstukk 4: De organisatie van de school
Uitt hoofdstuk 3 is gebleken hoe in dit onderzoek wordt aangekeken tegen de
schooll als organisatie. Dit hoofdstuk biedt een theoretische uitwerking van
diee aspecten van de organisatie van de school die van belang zijn voor de
relatiee tussen beleidsbenutting en organisatieverandering.
Organisatiess bestaan uit een aantal deelaspecten, namelijk de structuur, de
cultuur,, de technologie van het primaire proces, de kwalificatie van het personeell en de strategie ten opzichte van de omgeving (Scheerens, 1993; van
Wieringen,, 1993). Onderzoek naar autonomievergroting, zoals dat in hoofdstukk 1 is besproken, biedt vooralsnog alleen aanwijzingen dat van deze deelaspectenn alleen de structuur en cultuur van organisaties veranderen als gevolg
vann autonomievergroting. Daarnaast kan autonomievergroting gevolgen
hebbenn voor de organisatiekwaltieit. Dit wordt bevestigd door de bespreking
vann de organisatietheorieën in hoofdstuk 3. Daaruit blijkt de verwachting dat
autonomievergrotingg gevolgen heeft voor de interne differentiatie binnen de
schooll (de organisatiestructuur van scholen) en de afstand tussen de schoolleidingg en de leraren13.
Dee begrippen structuur en cultuur worden respectievelijk in paragraaf 4.1 en
4.22 verder uitgewerkt. In paragraaf 4.3 staat vervolgens de theoretische operationalisatiee van het begrip organisatiekwaliteit centraal. Tot slot wordt in
paragraaff 4.4 ingegaan op omgevingskenmerken en schoolkenmerken die
evenalss de veranderingen in de bekostigingssystematiek invloed kunnen
hebbenn op veranderingen in schoolorganisaties.
4.11 Organisatiestructuur
Structuurr is "het geheel van betrekkingen en posities dat kenmerkend is voor
eenn bepaalde groepering" (van Doorn & Lammers, 1962). Bij structuur gaat

11

Het ligt niet in de lijn van de verwachtingen dat autonomievergroting van schoolorganisatiess gevolgen heeft voor de werkwijze en instrumenten ten behoeve van het
onderwijsleerprocess in de klas (de onderwijstechnologie) of in de kennis en vaardighedenn van werknemers, die nodig zijn om het doel van de organisatie te verwezenlijkenn (kwalificaties). De kwalificaties van leraren worden in Nederland landelijk
geregeldd (standaardisatie binnen de opleidingen en vastgelegd in het beroepsprofiel en
dee bekwaamheidseisen). Hoewel het in principe mogelijk is dat basisscholen aanvullendee eisen stellen aan de kwalificatie van leraren, zijn hier nog geen aanwijzingen
voorr en gezien de geringe beleidsbenutting met betrekking tot het nascholingsbeleid
enn het tekort aan leraren ligt het niet voor de hand dat scholen dit in de nabije toekomstt zullen gaan doen.
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hett om een zekere mate van abstractie. Ook wordt uitgegaan van een zeker
regelmaatt en stabiliteit (Ax, 1993a), ook wel duurzaamheid genoemd. Structuurr wordt ook wel omschreven als de manier waarop een organisatie is
opgebouwdd en de wijze waarop verhoudingen en betrekkingen tussen mensen
inn een organisatie min of meer geregeld verlopen. De structuur van een organisatiee heeft in elk geval betrekking op de verdeling van taken, bevoegdheden
enn verantwoordelijkheden in een organisatie (van der Krogt & Vroom, 1995;
Mintzberg,, 1979).
4.1.14.1.1 Formele en informele structuur
Err is een onderscheid tussen een formele en informele organisatiestructuur
(Ax,, 1993a; Pröpper, 1993). De formele structuur is de officiële en bewust
gecreëerdee regulering van de verhoudingen binnen de organisatie. De informelee structuur is het resultaat van gegroeide verhoudingen, ook wel de feitelijkee structuur genoemd (Ax, 1993a).
Selznickk (1948) is als eerste ingegaan op het ontstaan van de informele structuurr in een organisatie. Hij stelt dat personen binnen de formele structuur
vann organisaties beschouwd worden als functioneel. De formele structuur gaat
uitt van de rollen die mensen vervullen. Aangezien mensen niet alleen vanuit
eenn functionele rol willen worden beschouwd is een volledige gerichtheid op
dee geformuleerde (en dus formele) doelen van een organisatie te eenzijdig.
"Thee whole individual raises new problems for the organization, partly
becausee of the needs of his own personality, partly because he brings with
himm a set of established habits as well, perhaps, as commitments to special
groupss outside of the organization" (Selznick, 1948, p.26).
Doorr de eigen inbreng van personen treden er binnen de organisatie afwijkingenn op van de formele structuur. Deze afwijkingen kunnen geïnstitutionaliseerdd worden, zodat ongeschreven regels en informele aspecten tot de structuurr van de organisatie gaan behoren, zonder deel uit te maken van de formelee structuur. Kenmerken van individuele medewerkers worden dan getransformeerdd tot een structureel (en daardoor blijvend) aspect van de formele
organisatie.. Dit nieuwe structurele aspect wordt wel de informele organisatiestructuurr genoemd. Deze bestaat zoals gezegd uit geïnstitutionaliseerde regels
enn 'modes of formal cooperation' (Selznick, 1948, p.28). De wisselwerking
tussenn formele en informele aspecten vormt de structuur van een organisatie.
Allee organisaties hebben een formeel en informeel element (Selznick, 1948).
4.1.24.1.2 Uitwerking structuurbegrip
ElementenElementen van een organisatiestructuur
Binnenn de organisatiekunde is veel geschreven over de onderdelen die deel
uitmakenn van de structuur van organisaties en de centrale elementen hierbinnen. .
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Vrijwell alle organisatietheorieën stellen dat de structuur van een organisatie
ergg belangrijk is (Pröpper, 1993). Er zijn echter verschillende opvattingen van
hett structuurbegrip in een organisatie (Keuning & Eppink, 1996; de Leeuw
1986;; Mintzberg, 1979, 1983; Veen 1980). Diverse begrippenindelingen wordenn geacht het structuurbegrip te dekken. Sommige indelingen hebben een
heuristiekee functie, echter, de conceptuele uitwerking is vaak niet sterk.
Wanneerr de gehanteerde dimensies worden geoperationaliseerd blijkt er
overlapp tussen de dimensies te ontstaan.
Ongeachtt de organisatietheoretische stroming, kan gesteld worden dat binnen
dee organisatiekunde de verdeling van taken en de coördinatie hiervan centraal
staann (Keuning & Eppink, 1996; de Leeuw, 1988; Mintzberg, 1979). De internee arbeidsverdeling (taakverdeling) en de coördinatie staan dan aan de basis
vann de organisatiestructuur. Soms wordt de verdeling van beslissingsbevoegdhedenn hieraan toegevoegd (Keuning & Eppink, 1996).
Bijj Mintzberg mondt dit zoals in hoofdstuk 3 gezien uit in een vijftal organisatietypes.. Bij Keuning en Eppink, die niet zozeer gericht zijn op verschillendee type organisaties, leidt dit tot het uitgangspunt dat alle organisaties te
makenn krijgen met drie soorten problemen: externe afstemming, interne
afstemmingg en structurering. Hun benadering is gericht op het beheer van
organisaties.. De externe afstemming heeft betrekking op de problematiek van
dee afstemming van een organisatie op partijen en organisaties in het omringendd maatschappelijk systeem. Dit omvat het bepalen van doelstellingen en
hett bepalen van beleidslijnen. De interne afstemming 'heeft betrekking op de
problematiekk van afstemming tussen de organisatie en de individuele organisatieleden,, tussen componenten onderling (organisatieleden - technologie) en
groepenn onderling' (Keuning & Eppink, 1996). De structurering van een
organisatiee heeft betrekking op het ontwerpen van een raamwerk, waarbinnenn middelen kunnen worden afgestemd op de te bereiken doelstellingen. Dit
raamwerkk wordt ook wel organisatiestructuur genoemd en bestaat uit een
aantall elementen: de interne arbeidsverdeling, het toewijzen van beslissingsbevoegdhedenn en het inbouwen van coördinatievoorzieningen. Hierbij moet
zowell rekening gehouden worden met de beschikbare mensen en middelen,
alss met de gekozen strategische taakstelling van de organisatie ten opzichte
vann de buitenwereld.
Samenvattendd kan gesteld worden dat de overeenkomst tussen de verschillendee organisatietheoretische benaderingen is dat het ontwerpen van een organisatiestructuurr uit twee benaderingen bestaat om met de complexiteit van de
taakk van organisaties om te gaan, namelijk ten eerste het splitsen van het
besluitvormingsprocess door het delegeren van bevoegdheden en ten tweede
hett verdelen van taken zodat deze efficiënt door individuen en werkgroepen
uitgevoerdd kunnen worden (Sadler, 1995).
Ditt wil niet zeggen dat daarmee het structuurbegrip afdoende is besproken.
Veenn (1980) komt bijvoorbeeld tot een uitgebreidere, meer heuristieke indelingg van zes dimensies van het structuurbegrip die representatief geacht kan
wordenn voor de uiteenlopende opvattingen, namelijk:
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centralisatie (van besluitvorming): de verdeling van bevoegdheden over de
hiërarchiee van de organisatie;
formalisatie (van gedragsvoorschriften, bevoegdheden en procedures): in
welkee mate worden activiteiten op schrift gesteld;
standaardisatie (van werkzaamheden en procedures): aanwezigheid van
regels; ;
configuratie (het aantal hiërarchische niveaus, span-of-control e t c ) : de
uiterlijkee v o r m van de opbouw van de organisatie;
specialisatie (van functies en taken): de soort en het aantal specialistische
functiess in de organisatie;
afhankelijkheid (van de delen van de organisaties als het gaat o m hun
taakvervulling). .
Dezee dimensies bepalen de onderlinge verhoudingen tussen personen en
groepenn binnen een instelling.
Vann der Krogt en V r o o m sluiten grotendeels aan bij deze indeling (1995,
p .. 123-124). Een afzonderlijk structuurbegrip bij hen is 'grootte'. Als structuur
echterr gezien wordt als een samenspel van relaties tussen elementen, dan is
groottee geen structuurbegrip. Vandaar dat 'grootte' in dit onderzoek geen
onderdeell uitmaakt van de organisatiestructuur van de school. H e t begrip
'grootte'' maakt onderdeel uit van de schoolkenmerken die afzonderlijk wordenn besproken in paragraaf 4.4.5.
OrganisatiestructuurOrganisatiestructuur in dit onderzoek
H e tt is voor dit onderzoek van belang een indeling in structuurkenmerken te
hanterenn die de structuur van een basisschool goed beschrijft en die tegelijkertijdd zinvol is gezien de vraagstelling van het onderzoek. O p basis van bovenstaandee theoretische beschouwing en op basis van de inzichten die tot op
hedenn zijn op gedaan met autonomievergroting (met name uitgewerkt in
paragraaff 1.4)14, wordt hier uitgegaan van onderstaande indeling van organisatiestructuur: :
configuratie: de opbouw van de school;
centralisatie: deelname van diverse geledingen aan het besluitvormingsproces 15 ; ;
taakverdeling: delegeren van diverse taken.

Alleenn voor verandering van taakverdeling en centralisatie bestaat enig bewijs dat er
veranderingg in optreedt als gevolg van autonomievergroting en beleidsbenutting (zie
hoofdstukk 1). Configuratie is eveneens meegenomen omdat verwacht wordt dat dit,
inn samenhang met schoolgrootte, invloed heeft op de mate van beleidsbenutting en de
matee van (structuurverandering van scholen.
33
Veen noemt dit centralisatie. Imants (1996) en ook literatuur uit Angelsaksische landen
gebruiktt de term participatie (participation).

62 2

Taakverdelingg wordt ook wel interne arbeidsverdeling of specialisatie genoemd.. Hierbij moet opgemerkt worden dat taakverdeling in de verticale
dimensiee van organisaties ook gezien kan worden als een decentralisatie
kwestie,, het delegeren van macht. Hier wordt de voorkeur gegeven aan de
termm taakverdeling, omdat deze term ook binnen scholen wordt gebruikt.
Vann specialisatie in de zin dat een of meer werknemers zich toeleggen op een
bepaaldd onderdeel van het werk is in basisscholen slechts in geringe mate
sprake.. Het betreft dan alleen zaken als interne begeleiding/remedial teaching
enn in een enkel geval informatie- en communicatietechnologie, dit terwijl
binnenn scholen een breed scala aan andere, veelal kleinere, taken bestaat die
samenn een belangrijk deel uitmaken van de werkzaamheden die in een school
wordenn verricht.
Inn tegenstelling tot Veen worden de begrippen standaardisatie, formalisatie en
afhankelijkheidd in dit onderzoek achterwege gelaten bij het bepalen van de
organisatiestructuur.. In het onderstaande wordt eerst uitgelegd waarom deze
variabelenn achterwege zijn gelaten. Daarna wordt ingegaan op de variabelen
diee wel zijn opgenomen in de structuurindeüng.
Structuurkenmerkenn die in dit onderzoek zijn opgenomen zijn dus centralisatiee in besluitvorming, taakverdeling (taakuitvoering) en configuratie. Besloten
iss om, net als Imants (1996), onderscheid te maken tussen centralisatie en
taakverdelingg omdat het voor scholen een wezenlijk verschil uitmaakt of een
bepaaldee actor betrokken is bij het nemen van besluiten of bij het uitvoeren
vann taken. Het een hangt niet per sé met het ander samen. Ook Keuning en
Eppinkk (1996) en Sadler (1995) maken onderscheid tussen besluitvorming en
taakverdeling. .
ManagementManagement en organisatie
Dee keuze voor bovengenoemde structuurkenmerken betekent verder dat het
managementt niet wordt gezien als afzonderlijke variabele. Management en
organisatiee zijn twee begrippen die nauw met elkaar samenhangen, aangezien
eenn belangrijk onderdeel van het management het vormgeven van de structuurr van een organisatie is en het organiseren van uitvoerende activiteiten
(Keuningg & Eppink, 1996; de Leeuw, 1988). Keuning en Eppink (1996) stellen
datt het management de belangrijkste rol speelt bij de twee hoofdproblemen
vann een organisatie. Het management draagt bij het ontwerp van een passende
organisatiestructuurr en bij de aanpassing van de organisatie aan de omgeving
zorgg voor zowel het interne als het externe afstemmingsprobleem van een
organisatie. .
Uitt diverse organisatietheorieën blijkt dat het management een belangrijke rol
speeltt bij de aanpassing van de organisatie aan de omgeving (Pröpper, 1993).
Dee schoolleiding geeft sturing aan processen in de school. De wijze waarop de
schoolleidingg dat doet verschilt, iets dat gedeeltelijk toegeschreven kan wordenn aan persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, ervaring, opleidingsniveau en
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motivatie),, organisatiekenmerken (kansen en belemmeringen die daar liggen)
enn de context (Ebmeier & Hart, 1992; Hughes, 1985; Imants, 1996). De rol
v a nn de schoolleiding is dus niet binnen alle scholen hetzelfde.
Daarnaastt wordt de laatste jaren steeds duidelijker dat leiderschap en managementt niet gebonden zijn aan een functie (Imants, 1996; Pounder et al.,
1995).. H e t is niet altijd eenvoudig o m de persoon aan te wijzen die een specifiekee managementtaak vervult 16 . In dit onderzoek wordt de rol van de schoolleiderr bepaald aan de hand van de structuurkenmerken centralisatie in besluitvormingg en de taakverdeling.
BovenschoolsBovenschools management
Financiëlee en personele autonomievergroting hebben gevolgen gehad voor de
bestuurlijkee verhoudingen (van Wieringen, 1995). Mede als gevolg van autonomievergrotingg is zowel institutionele als bestuurlijke schaalvergroting in
hett onderwijs versneld. Er is steeds vaker sprake van een vorm van bovenschoolsee samenwerking tussen scholen van hetzelfde bestuur. Hierdoor
verandertt de bestuurlijke, dan wel bovenschoole organisatiestructuur 17 .
Inn de praktijk komen verschillende bovenschoolse organisatiemodellen v o o r .
V a nn den Heuvel (1996) onderscheidt vier hoofdmodellen aan de hand waarv a nn bestuur en management binnen grotere besturen georganiseerd k u n n e n
worden,, namelijk het bovenschoolse managementteam, de bovenschoolse
directie,, een bestuursbureau met een eigen directeur, en een bestuur met voor
elkee school een eigen schoolcommissie. Deze modellen kunnen deels naast
elkaarr bestaan.
H e tt verschil tussen een bovenschools managementteam en een bovenschoolse
directiee is dat bij de bovenschoolse directie de directie een stafbureau heeft,
terwijll bij het bovenschoolse managementteam het stafbureau direct aan het
bestuurr is gekoppeld. Dit stafbureau heeft dan een adviserende functie aan het
bovenschoolsee managementteam (van den Heuvel, 1996). Een bovenschoolse
directiee heeft meer invloed dan een bovenschools managementteam.
H o e w e ll er zoals gezien diverse (nieuwe) organisatiemodellen mogelijk zijn, is
m e tt de bovenschoolse directie in opmars (van Agten & van Seeters, 1996).
Voorloperss van de bovenschoolse directie zijn het managementteam en de
regiodirecteur,, die naast algemene taken voor een groep scholen, directeur
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Overigens neemt dit niet weg dat in het basisonderwijs de schoolleider nog steeds de
centralee (en vaak enige) figuur is waar het gaat om management en leiderschap. Dat
zall ook blijken uit de gevalsstudies, zie hoofdstuk 8.
55
In de beginfase van dit onderzoek en ten tijde van de uitvoering van het survey
(voorjaarr 1995) was nog nauwelijks sprake van bestuurlijke schaalvergroting en een
bovenschoolss management. Ten tijde van de gevalsstudies, begin 1997, was het bovenschoolss management, als dan niet geformaliseerd, al een vaker voorkomend
verschijnsel. .
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blijvenn van een eigen school. Hierbij is alleen sprake van taakdifferentiatie
(vann Agten & van Seeters, 1996). Zodra een aantal scholen structureel één
directeurr of een gezamenlijke directie hebben, is sprake van een bovenschoolsee directie of een centraal management, wanneer het alle scholen van een
bestuurr betreft. Dan krijgen de afzonderlijke scholen een locatieleider of
teamleider.. In dat geval is niet alleen sprake van taakdifferentiatie, maar ook
vann functiedifferentiatie.
Gezienn de hierboven geschetste ontwikkeling in bestuurlijke schaalvergroting
enn bovenschoolse samenwerking is het belangrijk om bij het bepalen van
veranderingenn in de besluitvorming en taakverdeling ook de rol van het
bevoegdd gezag te onderzoeken.
4.1.34.1.3 Centralisatie van besluitvorming
Besluitvormingsterreinen Besluitvormingsterreinen
Centralisatiee betreft de verdeling van bevoegdheden over de hiërarchie van de
organisatie.. De vraag is wie welke besluiten neemt. Besluitvormingsverdehng
krijgtt in het kader van autonomievergroting van scholen opnieuw veel belangstelling.. Als het gaat om beleidsvoering en besluitvorming worden
meestall in ieder geval één of meerdere domeinen met betrekking tot het
primairee proces (onderwijs) en het secundaire proces (beheer) onderscheiden
(Baccharachh et al., 1990; Hanson, 1985; Rice & Schneider, 1994). Naast besluitvormingg op het onderwijs en beheersmatige domein kan een derde besluitvormingsdomeinn worden toegevoegd. Dit derde domein wordt wel de
'contestedd zone' genoemd (Hanson, 1985). Hanson noemt dit drie domeinen
modell het Interacting Spheres Model. Binnen het derde domein ontmoeten
schoolleidingg en team elkaar en strijden om de macht om besluiten te nemen.
Hett gaat hierbij om onderwerpen die zowel het onderwijskundige als het
beheersmatigee besluitvormingsdomein betreffen. Hierbinnen vindt een koppelingg plaats tussen het onderwijs en beheersmatige domein. "Within this
'contestedd sphere', administrators and teachers at times shared the responsibilityy and work, but at times they competed for decisional advantage through
thee use of numerous stratagems" (Hanson & Brown, 1977, p.84). Meestal
komtt men in dit terrein tot overeenstemming door informele onderhandeling.. Hanson en Brown geven aan dat "The informal negotiation process
betweenn teachers and managers is necessary to establish a working bridge
betweenn the rational, programmed, standardized environment of administrationn and the creative, flexible, spontaneous environment of teaching-learning"
(1977,, p.88). Dit betekent dat informele onderhandeling nodig is om de kloof
tee dichten tussen het professionele en bureaucratische domein binnen de
organisatie. .
Onderr besluitvormingsverdeling wordt in dit onderzoek verstaan wie de
belangrijkstee geleding is binnen de school als het gaat om het nemen van
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zowell strategische (beheer) als operationele besluiten (onderwijs). De "contestedd zone" wordt in navolging van Hooge (1998) niet onderscheiden, aangezienn niet bij voorbaat duidelijk is welke besluitvormingsdomeinen hierbinnen
vallen.. Het in kaart brengen van de besluitvormingsverdeling maakt vanzelf
zichtbaarr over welke onderwerpen schoolleider en team gezamenlijk besluiten. .
O mm een goed beeld te krijgen van de algehele centralisatie binnen de afzonderlijkee scholen, wordt de centralisatie bepaald op verschillende domeinen.
Hett heeft weinig zin om bijvoorbeeld van een school de centralisatie vast te
stellenn op het domein 'aanname van personeel', terwijl niets bekend is over de
centralisatiee op het domein van bijvoorbeeld 'de wijze waarop les wordt
gegeven'.. De centralisatie op verschillende domeinen kunnen sterk van elkaar
verschillen.. Vandaar dat de scores op de verschillende besluitvormingsdomeinenn worden geclusterd. Bacharach formuleert dit als volgt: 'This multidomainn approach has the dual advantage of examining aggregated decisions
withoutt losing the richness of analyzing specific decisions and assuring greater
comparabilityy of results across different occupational and organizational
types'' (Bacharach et al., 1990, p.129). In dit onderzoek wordt voor het formulerenn van besluitvormingsdoraeinen aangesloten bij de indeling van Bacharach
ett al. (1990).
FeitelijkFeitelijk en wenselijk
Dee verwachtingen en behoeften van leraren om mee te besluiten verschillen
sterkk tussen leraren en tussen besluitvormingsdomeinen (Sackney & Dibski,
1994).. Vandaar dat in sommige onderzoeken onderscheid wordt gemaakt
tussenn feitelijke en wenselijke centralisatie (Bacharach et al. 1990; Lawson,
1992;; Rice & Schneider, 1994). Het is voor ondergeschikten effectief om aan
besluitvormingg deel te nemen als ze een persoonlijk belang hebben bij het
besluitt en als zij kennis hebben over het te nemen besluit. "If neither of these
twoo conditions are present, then the decision is said to be inside the 'zone of
acceptance'"" (Levacic, 1995, p.79). De bereidheid van leraren om te participerenn is afhankelijk van het besluitvormingsterrein (Imants, 1996). Het blijkt
datt leraren hogere verwachtingen en wensen hebben om deel te nemen aan
besluitvormingg als het gaat om instructie (in de klas). Ze hebben beduidend
minderr behoefte om mee te beslissen als het gaat om administratieve, bestuurlijkee en management-besluiten (Sackney & Dibski, 1994). Daarnaast is geblekenn dat leraren moeite hebben met het nemen van verantwoordelijkheid voor
besluitvormingg wanneer deze betrekking heeft op het beoordelen van collega'ss en als zij zich onzeker voelen over de rugdekking die zij van de schoolleiderr krijgen wanneer er iets mis gaat (Imants, 1996, p.91). "Empowerment
wouldd probably mean less control for many teachers over their daily in-class
activities"" (Willower, 1991, p.311).
Inn dit onderzoek wordt alleen gekeken naar de feitelijke centralisatie van
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besluitvormingg (de daadwerkelijke betrokkenheid van verschillende actoren
bijj de besluitvorming), omdat het voor de vraagstelling niet relevant is om
informatiee te hebben over de verwachtingen van de diverse actoren met
betrekkingg tot hun invloed op de besluitvorming. Dit wordt pas relevant als
hett gaat om de satisfactie van de betreffende actoren, iets dat hier niet het
gevall is.
Inn dit onderzoek worden de volgende actoren onderscheiden: de schoolleiding,, het bevoegd gezag/schoolbestuur en het team. De rol van de MR en de
ouderss wordt niet onderzocht, hoewel het mogelijk is dat de MR meer invloedd krijgt als scholen meer beleidsruimte krijgen. Uit onderzoek blijkt
echterr dat de invloed van zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding
slechtss in geringe mate is toegenomen (Smit & Claessen, 1995).
4.1.44.1.4 Taakverdeling
Anderr onderdeel van de organisatiestructuur betreft de taakverdeling binnen
dee school. Voor dit begrip worden dezelfde actoren onderscheiden als voor
participatiee in de besluitvorming, namelijk bevoegd gezag, schoolleiding en
team. .
Uitt onderzoek blijkt dat zich tussen directeuren en adjuncten geen eenduidig
patroonn van taakdifferentiatie aftekent (Imants, 1996; Stoel, 1994). Het takenpakkett van de schoolleider is op veel scholen nauwelijks uitgekristalliseerd,, aldus Stoel. Over het algemeen wordt binnen basisscholen een beperkt
aantall taken gedelegeerd (Imants, 1996; Stoel, 1994). Wel is sinds het FBS
binnenn een aantal scholen meer sprake van taakdifferentiatie (Buist et al.,
1995).. Verwacht kan worden dat institutionele schaalvergroting leidt tot een
toenamee in taakverdeling, maar vooralsnog is tussen factoren als de aanwezigheidd van een conciërge of schoolgrootte enerzijds en de taakinvulling van
schoolleiderss anderzijds, geen samenhang gevonden (Imants, 1996).
Err is al eerder opgemerkt dat leraren net als schoolleiders, taken hebben die
betrekkingg hebben op leiderschap (Imants, 1996). In het voortgezet onderwijs
iss duidelijk sprake van stafvorming in de school. Negen van de tien scholen in
hett voortgezet onderwijs heeft middenmanagers aangesteld voor de coördinatiee van de leerlingenbegeleiding en/of de vakontwikkeling (Rijkschroeff,
1995).. Het betreft dan zowel staf- als lijnfuncties. In het basisonderwijs is
meestall sprake van staffuncties, ofwel taakdifferentiatie in plaats van functiedifferentiatiee (van Agten & van Seeters, 1996). In Engeland worden leraren
diee dergelijke taken uitvoeren *teacher leader' of 'science coordinator' genoemd.. Formele taakcomponenten van de 'teacher leader' zijn het geven van
hulp-- en informatiebron voor collega's en schoolleiding, het plannen en
leidenn van staf- en curriculumontwikkeling, en het leggen van een verbinding
tussenn leraren en schoolleiding binnen en tussen schoolgebouwen. De functie
krijgtt gestalte naast de volledige verantwoordelijkheid voor de eigen klas. De
feitelijkee taakuitvoering van de leraar met leidinggevende taken is (Imants,
1996;; Rijkschroeff, 1995):
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bijwonen van vergaderingen over het onderwijsprogramma;
deelnemen aan besluitvormingsprocessen in de school;
ontwikkelen van curricula en informatiematerialen op diverse niveaus;
plannen van stafontwikkelingsactiviteiten;
overleg met leraren, schoolleiding en andere coördinatoren;
als klankbord dienen van de schoolleiding;
stimuleren van collegiale uitwisseling en intervisie.
Eenn taakverdeling die in het Nederlandse basisonderwijs vaak op treedt is die
vann 'interne begeleider' of 'remedial teacher'. Vandaar dat deze 'taken' deel uit
zullenn maken van de operationalisatie van taakverdeling.
Uitt onderzoek blijkt dat in basisscholen vrij weinig taken (17% van de taken)
wordenn gedelegeerd (Stoel, 1994). Schoolleiders vinden het moeilijk om taken
tee delegeren naar teamleden. Dat komt deels door de omvang van het team.
Hierdoorr is er weinig ruimte om taken te delegeren (Levacic, 1995). Daarnaastt zijn leraren vaak autonoom ten opzicht van elkaar en de school. Ze
voelenn zich daarbij niet verantwoordelijk voor de hele school (beperkte
professionaliteit).. Als ze wel taken krijgen toegewezen, dan verandert hun
professionaliteitt (zie hiervoor ook paragraaf 4.2, over de organisatiecultuur
vann scholen).
4.1.4.1.55 Configuratie en mate van structurering
Dee configuratie verwijst naar de uiterlijke vorm van de opbouw van de organisatie,, weergegeven in het aantal hiërarchische niveaus, span-of-control e.d.
Dee meeste basisscholen zijn op dezelfde manier opgebouwd. Ze onderscheidenn acht jaargroepen en hebben, naast het leraren-team, een schoolleiding die
meestall uit een of twee mensen bestaat. Een deel van de scholen onderscheidt
bouwgroepen.. Daarnaast heeft een deel van de scholen een ondersteunende
staf.. Basisscholen kenmerken zich dus door een lage mate van configuratie,
mett andere woorden, ze hebben een eenvoudige opbouw. Dat is niet verwonderlijk,, aangezien basisscholen over het algemeen relatief kleine organisatiess zijn. Het is mogelijk dat de configuratie complexer wordt als scholen
groterr worden18, of als ze fuseren.
Aann de hand van de dimensies van de organisatiestructuur (de structuurparameters)) kan bepaald worden in welke mate een organisatie gestructureerd is
tenn opzichte van andere organisaties (het gaat om een relatieve maat). Een
hogee score op de dimensies houdt in dit onderzoek in dat scholen een sterke
matee van centralisatie hebben (besluitvorming wordt op een hoog niveau
genomen,, door het schoolbestuur), een geringe taakverdeling en een hoge
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Dit kan tevens gevolgen hebben voor de centralisatie van besluitvorming en de
taakverdeling. .
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matee van configuratie. Dit komt overeen met sterk gereguleerde verhoudingenn (vergelijkbaar met het mechanische organisatietype), terwijl een lage score
hett organische organisatietype weerspiegelt (Ax, 1993a). Voor deze laatste
organisatiess wordt ook wel de term 'loosely coupled' gebruikt (Weick, 1982,
ziee ook hoofdstuk 3).
4.22 Organisatiecultuur
Schoolorganisatiess hebben naast een organisatiestructuur een organisatiecultuur.. "Het begrip organisatiecultuur is sterk verwant aan de ontdekking van
dee zogenoemde informele organisatie" (Scheerens, 1993, p.22). Koene zegt dat
zowell de discussie over de informele organisatie als de discussie over het
process van institutionahsering van organisaties een belangrijke en vroegtijdige
bijdragee hebben geleverd aan ons begrip van het verschijnsel organisatiecultuurr (Koene, 1996).
Inn paragraaf 4.1.1 is op deze informele organisatie ingegaan. De ontdekking
vann de informele organisatie heeft zijn weerslag gehad op het ontstaan van de
zogehetenn human relations benadering binnen organisatie-onderzoek, maar
dee organisatiecultuur is pas echt belangrijk geworden in de organisatiekunde
inn het begin van de jaren tachtig (Shafritz & On, 1992). Het idee is dat het
functionerenn en het gedrag van organisaties niet begrepen kan worden als
geenn rekening wordt gehouden met de cultuur en 'individual traits' (Schein,
1996).. Een organisatie krijgt pas betekenis en samenhang door een geheel van
internn consistente waarden, normen en opvattingen over hetgeen een organisatiee moet doen en de wijze waarop dat gedaan en beoordeeld moet worden
(Brentjens-Horsten,, 1996, p.28). Dit wordt gezien als de cultuur van een
organisatie. .
4.2,14.2,1 Definities van cultuur
Hett begrip organisatiecultuur is een complex geheel waar veel definities geen
inkleuringg van geven (van der Krogt & Vroom, 1995; Schippers, 1993). Veel
definitiess van cultuur zijn algemeen en abstract. De ziel van de cultuur wordt
bijvoorbeeldd aangeduid als de samenhang van waarden, mythen, helden,
symbolenn en rituelen (Schipper, 1993). Koene (1996) geeft aan dat hierdoor
weinigg kwantitatief empirisch onderzoek is gedaan naar organisatiecultuur.
Imantss (1993) ziet cultuur als 'het resultaat van interacties tussen de waarden,
waarnemingenn en gedragingen van leerkrachten én schoolleiders' (p.61).
Hofstedee noemt cultuur een collectieve geprogrammeerdheid van de geest,
overigenss zonder dat dit onveranderlijkheid impliceert (1984). Cultuur werkt
inn principe stabiliserend, maar is niet statisch. Organisatieleden ontwerpen
iederee keer een nieuwe cultuur, wanneer ze ernaar handelen en ook wanneer
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zee er niet naar handelen. Cultuur is geen eigenschap van individuele mensen,
maarr van een collectief. Het is een collectieve identiteit, ook wel een consensuss van percepties genoemd. Zij wordt overgedragen met behulp van socialisatiee (van der Krogt & V r o o m , 1995).
Ditt idee van socialisatie sluit aan bij Schein (1996) die zegt dat normen en
waardenn die mensen vanuit h u n opleiding en hun beroepsgroep krijgen, een
doorslaggevendee invloed hebben op hoe organisaties functioneren. Dit maakt
datt cultuur een van de meest krachtige en stabiele elementen is van een organisatie:: wil je een organisatie veranderen, dan moet je eerst de 'cultuur' van de
beroepsgroepp veranderen (Schein, 1996). In dit onderzoek wordt aangesloten
bijj de veel gebruikte definitie van organisatiecultuur die Schein geeft. Cultuur
iss 'the set of shared, taken- for-granted implicit assumptions that a group
holdss and that determines h o w it perceives, thinks about, and reacts to its
variouss environments' (Schein 1996, p.236).
4.2.24.2.2 Elementen van cultuur
Cultuurr bestaat uit een aantal elementen: het gedrag, de waarden die het
gedragg leiden en assumpties, die aan het gedrag ten grondslag liggen (Schein,
1984).. De waarden en met name de assumpties zijn van belang en kunnen
gezienn worden als de ziel van de cultuur. Het belang van het gedrag zelf moet
echterr niet onderschat worden. Hiermee wordt namelijk toegang verkregen
tott de onderliggende waarden en assumpties. Dit gedrag zijn de indicatoren
v o o rr de schoolcultuur (Schein, 1984). Deze worden ook wel organisatieklimaatt genoemd, dat gezien kan worden als de waargenomen werksfeer, het
resultaatt van de onderliggende mechanismen, ofwel het resultaat van de
cultuurr (Koene, 1996). Er bestaat een analytisch onderscheid tussen organisatiecultuurr en organisatieklimaat, maar gezien de beperkingen van kwantitatief
empirischh onderzoek wordt zowel organisatieklimaat als organisatiecultuur
bepaaldd aan de hand van gedrag van mensen ('attitudional information of
people*)) (Koene, 1996, p.18). Dat is onderzoekstechnisch gezien het meest
eenvoudig.. Gedragspatronen in scholen kunnen gezien worden als een aggregatiee van het gedrag van individuele leraren (Bakkenes, 1996). Het zijn deze
gedragspatronenn die centraal staan in dit onderzoek 19 .
Vann der Krogt en V r o o m (1995) maken een vergelijkbaar onderscheid. Zij
onderscheidenn de collectieve wijzen van denken en percipiëren en de collectievee wijzen van handelen. D e handelingen en gedragingen zijn makkelijker
waarneembaar.. Hierbij gaat het o.a. o m symbolen zoals rituelen, gebruiken,
uitdrukkingen,, jargon en slogans en het typische gedrag binnen het normale
functionerenn in de organisatie 20 . Het is moeilijk om hierbij het culturele

Uitgaann van gedragskenmerken sluit aan bij de systeembenadering, aangezien deze
organisatiebenaderingg gericht is op het organisatiegedrag (zie hoofdstuk 3).
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Van der Krogt en Vroom (1995) noemen dit 'eigenaardigheden'.
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aspectt van het functionele aspect te onderscheiden (van der Krogt & Vroom,
1995).. Het feit bijvoorbeeld dat medewerkers binnen een organisatie vergaderenn is niet per definitie interessant voor het bepalen van de cultuur van die
organisatie,, behalve als sprake is van een 'vergadercultuur', maar de gang van
zakenn tijdens een vergadering kan wel informatie opleveren over de organisatiecultuur. .
4.2.34.2.3 Kenmerken van het handelen
Dee vraag is nu welke gedragskenmerken interessant zijn als het gaat om
collectievee handelingen of gedragingen van organisaties in het algemeen en
vann scholen in het bijzonder. O p basis van empirisch onderzoek kunnen
diversee kenmerken van organisatiecultuur worden onderscheiden. In het
meestee onderzoek waarin de cultuur van (schoolorganisaties onderzocht
wordt,, wordt meestal niet uitgegaan van een empirisch onderbouwde indeHofstedee et al. (1993) hebben geprobeerd het begrip cultuur empirisch te
onderzoeken.. Zij hebben dit in eerste instantie gedaan op het niveau van de
organisatie.. In tweede instantie zijn ze dezelfde data gaan analyseren op het
niveauu van de individuele respondent. Dat heeft geresulteerd in twaalf dimensies,, waarvan er zes betrekking hebben op de persoonlijke waarden van de
individuelee respondenten en de andere zes op de perceptie die de respondentenn hebben van het gedrag van de organisatie zelf. Deze twaalf dimensies
zijnn verschillend van de dimensies die eerder gevonden werden aan de hand
vann de analyses op organisatieniveau 21 .
Dezee resultaten impliceren dat onderscheid gemaakt kan worden in twee
groepenn kenmerken, namelijk de waarden van de respondent en de gedragingenn van de organisatie, ofwel de 'practices' 22 .
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De eenheid van analyse is bepalend voor de resultaten van onderzoek naar organisatiecultuurr en -klimaat (Glick, 1985; Hofstede et al., 1993; Schein; 1996). De vraag is of
dee organisatie de juiste eenheid van analyse is (Schein, 1996). Oplossing kan zijn om
inn dergelijk onderzoek enerzijds het psychologisch klimaat te onderzoeken en anderzijdss het organisatieklimaat (Glick, 1985), iets wat Hofstede et al. eigenlijk in praktijk
hebbenn gedaan (1993). Koene zegt hier echter over dat de organisatiecultuur het
productt is van sociale interactie en op die manier weer invloed heeft op de individuele
perceptiess (1996). Dit zou betekenen dat organisatiecultuur wel op het organisatieniveauu gemeten moet worden en niet op het individuele niveau.
100
Deze (empirische) conclusie kan ook afgeleid worden uit de redenering van Schipperss (1993). Hij zegt dat ook begrippen als 'efficiënt' en 'sterk' niet cultuur neutraal
zijn,, ondanks het feit dat ze geen echte inhoudelijke norm bieden. Ze bieden een
normm op meta niveau. Dit geeft volgens Schippers aan hoe belangrijk persoonlijke
waardenn van de respondent zijn als het gaat om een oordeel en omschrijving van de
cultuur. .
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Daarnaastt kunnen determinanten worden onderscheiden die de individuele
waardenn en perceptie van de gedragingen beïnvloeden. Determinanten van de
waardenn en de perceptie van respondenten zijn schoolgrootte, geslacht en de
positiee van de respondent (Hofstede et al., 1993; Koene, 1996).
Dee zes waarden die in het onderzoek van Hofstede worden onderscheiden
zijn:: persoonlijk behoefte om te presteren; de behoefte aan een stimulerende/ondersteunendee (supportive) omgeving; 'machismo'; 'workaholism'; vervreemdingg (alienation;) en 'authoritarianism'.
Dee zes gedragingen van de organisatie (percepties van de 'practices') zijn:
professionaliteit;
afstand tot het management;
vertrouwen in collega's;
ordelijkheid;
vijandigheid;
integratie (Hofstede et al., 1993).
Hett gaat dus in totaal om twaalf subvariabelen. De vraag is welke gedragingen
diee Hofstede et al. onderscheiden bepalend zijn voor onderzoek naar de
cultuurr van schoolorganisaties. Onderzoek naar schoolcultuur kan daar een
antwoordd op geven.
4.2.44.2.4 Kenmerken van de cultuur van schoolorganisaties
Zoalss gezegd bij de bespreking van het organisatietype van de professionele
bureaucratiee (paragraaf 3.2.4) hebben professionele beroepsgroepen vaak een
eigenn cultuur, waarin elementen zijn opgenomen die betrekking hebben op
dee uitoefening van hun beroep (van der Krogt & Vroom, 1995; Schein, 1996).
Opvattingenn die mensen krijgen vanuit hun opleiding of vanuit hun beroepsgroepp hebben een doorslaggevende invloed op hoe organisaties functioneren.
Eenn voorbeeld hiervan is de autonomie van werken. Binnen organisaties,
zoalss scholen, die veel professionals in dienst hebben die contact hebben met
klantenn is veelal een professionele (sub)cultuur te onderscheiden. De cultuur
vann professionele beroepsgroepen heeft een aantal kenmerken (van der Krogt
&& Vroom, 1995; Weiss, 1990):
Autonomie. Leraren verwachten zelf controle uit te kunnen oefenen over
hunn werk in de klas en ze weigeren begeleid, gecontroleerd en beoordeeld
tee worden door niet-professionals. De leraar (professional) heeft de relevantee kennis en vaardigheden. Anderen moeten de leraar zijn gang laten
gaann en op zijn oordeel afgaan. Ook Scheerens (1993) zegt dat leerkrachten
sterkk autonoom zijn. Dit komt doordat de kwalificatie van leerkrachten de
belangrijkstee peiler van de organisatie vormt. De werkzaamheden van lerarenn in de klas zijn tamelijk complex. Een schoolleider kan van buitenaf
niett sturen wat in de klas gebeurt. Vandaar dat scholen geen machine bureaucratiee zijn (deze organisatievorm kent een standaardisering van procedures),, maar een professionele bureaucratie (Mintzberg, 1979).
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Professioneel. Leraren zijn ingebed in een (professionele) beroepsgroep
buitenn bun school. De belangen van de leerlingen of van de school staan
altijdd voorop en geven richting aan het gedrag van de leerkracht23.
Dezee kenmerken zijn typerend voor medewerkers van professionele organisaties.. Professionaliteit en autonomie van leraren lijken met elkaar verbonden
tee zijn. Professionaliteit wordt veelal gezien als de attitudes van leraren ten
opzichtee van hun werk, en de kennis en vaardigheden van de leraren (Peters,
1997)) 2 \ De autonomie van leraren kan gezien worden als zo'n attitude ten
opzichtee van het werk.
Onderzoekk naar schoolcultuur en onderwijsverandering gaat uit van een
collegialee versus een geïsoleerde cultuur (Bakkenes, 1996; Imants, 1993). In de
collegialee cultuur staat professionele communicatie centraal. Leraren overleggenn regelmatig met elkaar, werken samen en doelen worden binnen de school
gedeeld.. Dit wordt in verband gebracht met succesvolle implementatie van
vernieuwingen,, met effectieve instructie en doelmatige nascholing van leraren. .
Dee geïsoleerde cultuur wordt gekenmerkt door professionele isolatie. Leraren
vormenn een afgezonderde eenheid in hun klas en voeren hun werk onafhankelijkk van elkaar uit. Dit moet niet verward worden met individuele autonomiee van leraren (Bakkenes, 1996) of zoals Weiss het noemt, de professionele
autonomiee van leraren (1990). Bakkenes (1996) stelt dat individuele autonomiee een essentieel onderdeel is van het werk van leraren, aangezien ze het
grootstee deel van de dag alleen met de leerlingen in de klas zijn. Professionele
isolatiee houdt echter in dat er, als resultaat van verdedigend gedrag, slechts een
minimalee interactie is tussen een leraar en zijn collega's. Professionele isolatie
hangtt samen met het achterwege blijven van reflectie op het eigen handelen,
eenn lage arbeidsmoraal en vastgeroeste werkwijzen.
Hett onderscheid tussen de collegiale en geïsoleerde cultuur lijkt aan te sluiten
bijj de twee kenmerken van professionele beroepsgroepen: professionaliteit en
eenn vergaande vorm van autonomie (isolement). Voorts lijkt dit aan te sluiten
bijj het onderscheid tussen een beperkte en uitgebreide professionaliteit (Hoyle,, 1989). Leraren met een beperkte professionele oriëntatie trekken zich
terugg in het isolement van de eigen klas en het eigen vakgebied (in het voortgezett onderwijs). Ofwel, de autonome/geïsoleerde leraar.

111

In hoofdstuk 3 is al opgemerkt dat leraren eigenlijk zijn te typeren als semiprofessioneel. .
11
De opleiding van leraren heeft zoals gezegd invloed op de 'cultuur' van de beroepsgroep.. Tegelijkertijd behalen leraren binnen de lerarenopleiding de vereiste kwalificaties.. Dit zou kunnen betekenen dat een professionele houding een van de kwalificatiess is. Dit is echter niet het geval, omdat kwalificaties gezien worden als de kennis en
vaardighedenn van de organisatie en de werknemers (Remmers, 1993). Professionaliteit
wordtt gezien als een houding.
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Dee leraar met een uitgebreide professionaliteit is iemand die onder meer wil
functionerenn als lid van een schoolorganisatie (en niet alleen binnen de eigen
klas),, die meer wil dan alleen kennis overdragen, die wat gebeurt in de eigen
klass wil relateren aan het beleid en de doelen van de school, die een grote
betrokkenheidd heeft bij andere activiteiten dan lesgeven.
Geconcludeerdd kan worden dat de schoolcultuur onderscheiden kan worden
naarr twee kenmerken, namelijk professionaliteit en een vergaande individuele
autonomiee van leraren. Of in andere termen collegialiteit en isolement. Deze
kenmerkenn sluiten aan bij de items van twee dimensies die Hofstede et al.
(1993)) onderscheiden voor wat betreft het gedrag van organisaties, namelijk
professionaliteitt en ordelijkheid. Voor de verdere empirische operationalisatie
vann professionaliteit en autonomie wordt bij de items van deze twee schalen
aangeslotenn (zie hiervoor hoofdstuk 6).
4.33 Organisatiekwaliteit
Inn paragraaf 1.4 is gezien dat een verhoging van de organisatiekwaliteit van
scholenn een gevolg kan zijn van autonomievergroting en de daarbij verwachttee veranderingen in de organisatie (Cheng, 1996; Levacic, 1995; Scheerens,
1995),, maar dat het ook een voorwaarde kan zijn van autonomievergroting en
beleidsbenuttingg (Gamage et al., 1996; Thomas, 1987). Verder is duidelijk
gewordenn dat bij het onderzoeken van de relatie tussen de kwaliteit van
scholenn en autonomievergroting de aandacht in eerste instantie niet op de
leerprestatiess gericht moet zijn, maar op de meer secundaire of ondersteunendee kwaliteitscriteria.
4.3.14.3.1 Geen consensus
Kwaliteitt is te omschrijven als een hoedanigheid waaraan een positieve waarderingg wordt gegeven (Scheerens, 1996, vrij naar van Dale). In dit onderzoek
wordtt kwaliteit toegespitst op schoolorganisaties. Dat wordt ook wel organisatie-effectiviteitt genoemd. Het begrip organisatie-effectiviteit is een construct,, ofwel: een abstractie die betekenis geeft aan een idee of een abstract
beeld,, zonder dat sprake is van een objectieve werkelijkheid (Cameron, 1984;
Holdawayy & Johnson, 1993). Effectiviteit bestaat uit meerdere facetten (Uline
ett al., 1998).
Dee definiëring van organisatie-effectiviteit is poly-interpretabel. Er is geen
overeenstemmingg over hoe organisatie-effectiviteit gemeten moet worden.
Hierr zijn zowel conceptuele als empirische redenen voor aan te wijzen (Cameron,, 1984).
Dee belangrijkste reden is dat de betekenis die aan organisatie-effectiviteit
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wordtt gegeven sterk samen hangt met het gehanteerde concept van organisatiess (Cameron, 1984; Hoy & Ferguson, 1985; Imants, 1996). Al naar gelang de
doelstellingg van de organisatie en van de betreffende actoren, zullen bepaalde
effectiviteitscriteriaa meer of minder benadrukt worden. Organisaties en
actorenn kunnen wisselende doelen hebben, ze kunnen verschillen in de door
henn gewenste eindsituatie. De voorkeur in doelen kan met elkaar in strijd
zijn.. "The critical elements of effectiveness conceptualization such as what
criteria,, whose criteria, effective for whom, who to define, how to evaluate,
whenn to evaluate, and under what environmental constraints are often problematicc because there seem no standard elements accepted by all concerned
constituenciess for evaluation" (Cheng, 1996, p.7).
Daarnaastt moet onderkend worden dat de definitie van effectiviteit en de
invullingg daarvan kan verschillen voor de verschillende vormen en sectoren
vann onderwijs (Holdaway & Johnson, 1993).
4.3.24.3.2 Benaderingen van organisatiekwaliteit
Bestaandee definities van kwaliteit en effectiviteit kunnen in eerste instantie in
tweee groepen worden verdeeld (Cameron, 1984; Holdaway & Johnson, 1993;
Hoyy & Ferguson, 1985; Imants, 1996). De ene groep definieert effectiviteit in
termenn van het doelmodel. Effectiviteit wordt binnen deze benadering bepaaldd aan de hand van één criterium: de mate waarin een organisatie de geformuleerdee doelen behaald. Binnen het onderwijs kunnen diverse functionelee doelen worden onderscheiden, zoals de innovatiefunctie, de opvangfunctie,
dee werkgelegenheidsfunctie en de gemeenschapsondersteunende functie
(McPhersonn et al., 1986; Meijnen, 1998), maar meestal wordt de doelbereiking
binnenn het onderwijs bepaald aan de hand van de hoeveelheid en kwaliteit
vann de leeropbrengsten en de doelmatigheid waarmee ze tot stand worden
gebrachtt (Imants, 1996). De doelen worden dus veelal gemeten aan de hand
vann leerresultaten. Veel onderwijsonderzoek naar effectiviteit kan geplaatst
wordenn binnen deze traditie. Het is een benadering van kwaliteit, die ervan
uitt gaat dat er een causale relatie is tussen de schoolorganisatie en de inrichtingg enerzijds, en onderwijsopbrengsten (leerprestaties) anderzijds (Scheerens,
1995).. Dit model is bruikbaar als ervan uitgegaan wordt dat een organisatie
gekenmerktt wordt door meetbare en tijdgebonden doelen (Cameron, 1984;
Cheng,, 1996).
Dee andere groep kan worden geplaatst binnen het systeemmodel en gaat er
vann uit dat het functioneren van scholen wordt bepaald aan de hand van
meerderee criteria (Hoy & Ferguson, 1985; Imants, 1996). Dit lijkt een waardevollee aanvulling te zijn voor schoolorganisaties die gekenmerkt worden
doorr een onduidelijke en gevarieerde doeldefiniëring, waarbij verschillende
belanghebbendee andere doelen nastreven die niet allemaal direct betrekking
hebbenn op leerresultaten (Cheng, 1996; Willower, 1982, 1991).
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Binnenn deze tweede groep kunnen diverse benaderingen worden geplaatst die
elkk (deels) een eigen invulling aan de te behalen doelen geven en als gevolg
daarvann (ten dele) uitgaan van andere kwalkeits- en effectiviteitscriteria
(Boerman,, 1998; Cameron, 1984; Cheng, 1996). Cameron (1984) en Cheng
(1996),, die zich grotendeels op Cameron baseert, noemen naast het eerder
genoemdee doelmodel de volgendee modellen:
het systeem-hulpmiddelen model: een organisatie verwerft de noodzakelijkee middelen;
het interne proces model: binnen de organisatie zijn er geen interne spanningenn en het interne functioneren verloopt soepel;
het strategische belanghebbende model: alle belangrijke belanghebbende
zijnn in ieder geval minimaal tevreden;
het concurrerende waardemodel: de organisatie vindt een evenwicht tussen
vierr belangrijke functies;
het legitimeringsmodel: een organisatie overleeft omdat ze betrokken is bij
legitiemee activiteiten;
en het ineffectiviteitsmodel: kenmerken van ineffectiviteit zijn afwezig.
Chengg (1996) voegt hier nog het model van de lerende organisatie, dat de
aanpassingg aan veranderingen in de omgeving en interne problemen centraal
stelt,, en het model van 'total quality management' aan toe. Het verschil in
accentt dat deze modellen leggen geeft aan dat het gebruik van meervoudige
effectiviteitsmatenn belangrijk is. Onder verschillende condities zijn verschillendee maten bruikbaar (Cameron, 1984).
N uu duidelijk is dat de keuze voor een effectiviteitsmaat afhangt van de situatie
enn context waarbinnen het wordt gebruikt, is de vraag welk model het meest
geschiktt is voor dit onderzoek. Zoals gezien in hoofdstuk 1 kan organisatiekwaliteitt twee plaatsen innemen bij de vraag naar de schoolorganisatorische
gevolgenn van financiële en personele autonomievergroting, namelijk als een
vann de gevolgen en als voorwaarde voor autonomievergroting. Omdat in dit
onderzoekk veranderingen in de omgeving en de structuur en cultuur van
schoolorganisatiee centraal staan, wordt aangesloten bij het concurrerende
waardemodel.. Het concurrerende waardemodel heeft oog voor veranderingen
binnenn organisaties, voor veranderende accenten in kwaliteit en voor de
tevredenheidd van meerdere betrokkenen. Het model is met name bruikbaar
alss 'the organization is unclear about its own emphases, or changes in criteria
overr time are of interest' (Cameron, 1984, p.276). Bijkomend voordeel van
hett concurrerende waardemodel is dat het in Nederland al eerder is toegepast
opp schoolorganisaties (Boerman, 1998; Majoor et al. 1996, 1998; van Wieringen,, 1994; 1995).
4.3.34.3.3 Het concurrerende waardemodel
Dee kwaliteit of effectiviteit van de processen in de organisatie kan zoals
gezienn op meerdere manieren gemeten worden. Er zijn diverse pogingen
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gedaann om deze criteria samen te voegen in een model. De poging van Quinn
enn Rohrbaugh (1983) verdient speciale aandacht vanwege de werkwijze en het
uiteindelijkee model. Quinn en Rohrbaugh gaan uit van de 30 effectiviteitscriteriaa die Campbell uit diverse bestaande onderzoeken heeft geabstraheerd.. Deze 30 criteria zijn op een 'delphi-achtige-manier' gereduceerd tot 17
criteria25.. Uit de analyse van de rangschikking van deze effectiviteitscriteria
blijktt dat de organisatietheoretici en onderzoekers impliciet gebruik maken
vann een theoretisch kader. Quinn en Rohrbaugh hebben deze criteria gegroepeerdd in drie dimensies aan de hand van de focus van de organisatie (intern of
extern),, de structuur van de organisatie (stabiliteit of flexibiliteit) en de belangstellingg (voor doelen of middelen). De doel-middel dimensie is in de loop
derr tijd als afzonderlijke dimensie uit het model verdwenen (Quinn et al.,
1996). .
Doorr de dimensies intern-extern en stabiliteit-flexibiliteit te combineren
ontstaatt een model met vier kwadranten, die worden begrensd door de focus
vann de organisatie (x-as) en de structuur (de y-as). In elk van de vier kwadrantenn staat aangegeven wat de doelen en wat de middelen zijn om een bepaalde
afstemmingg in de organisatie te bereiken (oorspronkelijk de derde dimensie en
dee diepte-as van het model). Kwaliteit wordt hierbij multifunctioneel bepaald
enn de inzet van hulpbronnen wordt beoordeeld in termen van een redelijke
verdelingg over de functies waaraan moet worden voldaan.
Dee vier kwadranten van het uiteindelijke model, dat ze de naam 'competing
valuess model' hebben gegeven, komen overeen met de historische ontwikkelingg in de organisatietheorie, waarbinnen vier groepen theorieën worden
onderscheiden,, die elk een deels andere invulhng geven aan de organisatieeffectiviteit,, namelijk de rationele doelbenadering, de human-relations benadering,, de interne procesbenadering en de open systeembenadering (Quinn et
al.,, 1988, 1996). Zie hiervoor ook paragraaf 3.1.
Daarnaastt sluiten de vier criteria aan bij de vier theoretisch geformuleerde
functiess van organisaties die Parsons onderscheidt. Parsons ziet organisaties
alss een sociaal systeem. Hij gaat uit van een structureel-functionele benadering
vann organisaties en stelt dat in elke organisatie vier functionele vereisten
moetenn worden vervuld, ook wel het AGIL-paradigma genoemd (adaptation,
goalgoal attainment, integration en latency) (de Leeuw, 1988). Een organisatie
moett aan deze functies voldoen wil ze overleven en groeien. Deze vier functiess zijn later weer door anderen verder uitgewerkt en onderzocht (Ebmeier
&& Hart, 1992; Hoy & Ferguson, 1985; en McPherson et al., 1986). Dit heeft
ertoee geleid dat het doelmodel en systeemmodel (waarbinnen varianten onderscheidenn kunnen worden) zijn geïntegreerd, waardoor rekening is gehoudenn met processen en resultaten, middelen en doelen (Uline et al., 1998).
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Een groep onderzoekers en organisatietheoretici is gevraagd om elke mogelijke combinatiee van criteria met elkaar te vergelijken op overeenkomsten. Deze procedure is
herhaaldd met een andere groep experts. Quinn en Rohrbaugh hebben op die manier
geprobeerdd een afstandsmaat te ontwikkelen voor de diverse criteria.
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4.3.44.3.4 Criteria
D ee vier criteria zijn in Nederland geïntroduceerd door van Wieringen (1994,
1995),, in de v o r m van het ABCD-model en later geoperationaliseerd door
Boermann (1998) en Majoor et al. (1996, 1998). H e t vertaalde model voor
organisatiee effectiviteit van Quinn en Rohrbaugh (1983) staat in schema 4.1.
Schemaa 4.1 H e t concurrerende waardemodel voor organisatiekwaliteit
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Dee ABCD-criteria kunnen als volgt beschreven worden (van Wieringen 1994,
1995): :

AA

de organisatie is in staat een antwoord te geven op de verwachtingen die
dee omgeving stelt (adaptation);
BB
de organisatie is in staat een binding te realiseren van de leraren aan de
schooll (de leraren aan de school kan committeren) (maintenance);
CC
de organisatie is in staat de coördinatie van de onderdelen van de organisatiee tot stand te brengen (integration);
DD de organisatie is in staat doelgericht te werken en is in staat doelen te
stellenn en in de richting van deze doelen te werken (goal attainment).
Dee structuur, cultuur en omgeving van scholen worden in dit onderzoek
inhoudelijkk benaderd door te kijken naar de vraag hoe de structuur, cultuur
enn omgeving van basisscholen eruit zien. Bovenstaande omschrijving van de
ABCD-criteriaa laat zien dat met behulp van het ABCD-model het kwalitatievee resultaat van de structuur, cultuur en omgeving kan worden onderzocht.
Ditt gebeurt bijvoorbeeld door aan de hand van het criterium 'antwoord' te
kijkenn naar de wijze waarop de school met haar omgeving omgaat, zonder de
omgevingg te typeren. Via het criterium 'binding' wordt iets gezegd over de
kwaliteitt van de cultuur van de school, zonder inhoudelijk in te gaan op de
professionaliteitt en autonomie van leraren. Hetzelfde geldt voor het criterium
'coördinatie',, dat informatie biedt over de kwaliteit van de structuur van de
schoolorganisatie.. Alleen het criterium 'doelgericht' komt niet als zodanig
terugg bij de typering van de structuur, cultuur of omgeving van scholen zoals
dezee in dit onderzoek wordt gehanteerd.

4.44 Omgevingskenmerken en schoolkenmerken
4.4.14.4.1 Omgeving en strategie
Uitt de bespreking van de modernere organisatietheorieën is het belang van de
omgevingg voor organisaties gebleken. De omgeving van een school heeft
invloedd op het gedrag van schoolorganisaties. Wil een schoolorganisatie
overleven,, dan zal zij zich, in ieder geval gedeeltelijk aan haar omgeving aan
moetenn passen. De schoolleiding (de strategische top) speelt hierbij een belangrijkee rol (Keuning & Eppink, 1996).
Hett aanpassen van de organisatie aan haar omgeving gebeurt via strategie.
"Hett gaat bij strategie om de positie van de organisatie ten opzichte van de
omgeving.. Een omgeving die betrekkelijk rustig is zal een andere strategie
vragenn dan een omgeving die onrustig is" (van Wieringen & Vermeulen, 1995,
p.12).. Door de omgeving en de eigen organisatie in te schatten bepaalt de
schoolleidingg de strategie, dat wat er moet gebeuren (Keuning & Eppink,
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1996).. Keuning en Eppink noemen dit het externe afstemmingsprobleem,
ofwell de wijze waarop de organisatie moet worden afgestemd op het omringendee maatschappelijk systeem.
Strategieënn verschillen in de mate waarin ze gepland zijn. De mate waarin
strategischee planning nodig is hangt af van de omvang van de organisatie, het
aantall hiërarchische niveaus in de organisatie en de complexiteit van de omgevingg (van Wieringen & Vermeulen, 1995). Het gaat daarbij om de invloed
vann verschillende componenten van de omgeving op de organisatie.
O mm de omgeving van scholen te bepalen kunnen diverse indelingen worden
toegepast.. De omgeving is een verzameling van instanties, groeperingen en
individuenn die op de een of andere manier belang hebben bij de school.
Groeperingenn rondom de school zijn het schoolbestuur, onderwijsvakorganisaties,, overheden en publiek. Daarnaast vinden in de omgeving allerlei ontwikkelingenn plaats waarover de school informatie wil verzamelen.
Organisatiess hebben een algemene en specifieke omgeving (Keuning & Eppink,, 1996). De specifieke omgeving bestaat voor scholen uit ouders, lokale
gemeenschap,, lokale bedrijven, gemeente, andere scholen en onderwijsinstellingen,, en de landelijke overheid. Deze specifieke omgeving, die in de onmiddellijkee nabijheid van scholen ligt, heet ook wel de taakomgeving.
Elementenn die vaak genoemd worden als relevant voor de algemene omgeving
vann organisaties zijn bestuurlijke, economische, sociaal-culturele, technologische,, internationale, demografische en klimatologische elementen (Keuning
&& Eppink, 1996; van der Krogt & Vroom, 1995). In dit onderzoek ligt de
nadrukk op een aspect van de bestuurlijke omgeving, namelijk autonomievergrotingg als een beleidsmaatregel van de overheid. Autonomievergroting, dat
inn dit onderzoek centraal staat, behoort tot de bestuurlijke omgeving van
scholenn (Hooge, 1998). Hierin is, zoals in de voorgaande hoofdstukken gebleken,, de laatste jaren verandering opgetreden.
Naastt de bestuurlijke omgeving (als onderdeel van de macro-omgeving) is het
voorr dit onderzoek van belang oog te hebben voor omgevingskenmerken die
dichterbijj de school liggen. Deze worden ook wel situationele factoren of
externee contingenties genoemd. Daarnaast kunnen interne contingenties
wordenn onderscheiden. Contingenties kunnen worden beschreven met behulpp van termen als complexiteit, vijandigheid, veranderlijkheid en marktdiversiteitt (van der Krogt & Vroom, 1995; Mintzberg, 1979). Het onderscheid
datt van den Berg maakt sluit hierbij aan. Zij onderscheidt voor schoolorganisatiess een complexe versus een eenvoudige omgeving. Een complexe omgevingg is heterogeen en instabiel en een eenvoudige omgeving is homogeen en
stabiell (van den Berg, 1993).
Hett gaat er om in dit onderzoek aan te sluiten bij een aantal kenmerken van
dee omgeving die van invloed kunnen zijn op het verband tussen autonomievergrotingg en organisatieverandering. Uit het onderzoek van Hooge (1998)
blijktt dat de omgeving van scholen in vier sectoren ingedeeld kan worden,
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namelijkk de bestuurlijke omgeving, de sociale omgeving, de professionele
omgevingg en de competitieve omgeving. Een aantal elementen uit de omgevingg van scholen die van invloed zijn op de complexiteit van de omgeving
zijnn de bestuursvorm en bestuursgrootte (Hofman, 1993; van de Venne & van
Wieringen,, 1995), het ervaren van concurrentie van andere scholen (Teelken,
1998)) en de sociale omgeving van scholen (Vernooy, 1984). Uitgangspunt is
datt scholen die concurrentie ervaren, in een wijk staan die bestaat uit lagere
socialee milieus, een groot bestuur hebben, en een niet verzelfstandigd bestuur
(zoalss de gemeente) een meer complexe omgeving hebben.
4.4.24.4.2 Bestuurlijke omgeving
Naastt de overheid die veranderingen in de bekostigingssystematiek introduceertt bestaat de bestuurlijke omgeving in dit onderzoek uit de bestuursgrootte
enn de bestuursvorm. Scholen van besturen met meer dan één school hebben
eenn meer heterogene omgeving (van de Venne & van Wieringen, 1995; van
Wieringenn & van de Venne, 1995). Met name de bestuursgrootte verschilt
nogall tussen scholen en kan dus een belangrijk omgevingskenmerk zijn.
Ditt vermoeden wordt versterkt door onderzoek van Hofman (1993) waaruit
blijktt dat schoolbesturen een rol spelen bij de effectiviteit van basisscholen.
Kleinschaligee basisscholen voeren, in vergelijking met grotere besturen, een
modaall bestuursbeleid als het gaat om onderwijs, personeelsbeleid en communicatie.. Ze vertonen veel bestuursactiviteit op het financieel/materieel
terrein.. De verschillen tussen scholen zijn echter niet groot, want na de
uitvoeringg van controle-analyses valt de samenhang met financieel/materieel
beleidd weg (Hofman, 1993). Scholen van een groot bestuur krijgen te maken
mett het beleid van hun bestuur, zeker waar het gaat om personeelsbeleid,
aangezienn het personeel sinds de bestuursaanstelling in dienst is bij het bestuur26.. In het voortgezet onderwijs wordt aangegeven dat het bestuur door
zijnn rol als werkgever en bewaker van het financiële beleid meer invloed heeft
gekregen.. Maar het tegengesteld proces komt ook voor, namelijk dat het
bestuurr meer op afstand komt (Bergen et al., 1997).
Verderr is het zo dat besturen van openbare en bijzondere scholen van elkaar
verschillen.. Vaak wordt dit geweten aan de richting als zodanig, zonder te
kijkenn naar de betekenis daarachter. De bestuursvorm tussen richtingen
verschilt.. Besturen van bijzondere scholen zijn veelal kleiner (minder scholen,
meestall scholen van één type, geen uiteenlopende regionale positie), meer
cliëntgerichtt en extern georiënteerd, en ze ontvangen vaak een betere externe
ondersteuningg (Hofman, 1993; van de Venne & van Wieringen, 1995; van
Wieringenn & van de Venne, 1995). Over het algemeen is de autonomie van
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Voor het openbaar onderwijs was dit al het geval.
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bijzonderee scholen ten opzichte van hun bestuur groter dan die van de openbaree scholen (van de Venne & van Wieringen, 1995; van Wieringen & van de
Venne,, 1995).
4.4.34.4.3 Competitieve omgeving
Dee competitieve omgeving wordt in dit onderzoek gezien als het ervaren van
concurrentie.. De veronderstelling is dat scholen die concurrentie ervaren
genoodzaaktt zijn meer beleid te voeren. Deze beleidsvoering kan op verschillendee terreinen liggen, zoals werving van leerlingen, onderwijskundige profilering,, samenwerking met andere scholen (al dan niet met het oog op een
fusie)) en een beter financieel en personeelsbeleid.
Eenn studie naar beleidsvoering door scholen voor voortgezet onderwijs bevestigtt dit vermoeden (Sleegers, 1991). Het blijkt dat scholen die concurrentie
ervarenn meer beleid voeren dan scholen die geen concurrentie ervaren. Hooge
(1998)) vindt in haar survey naar beleidsbenutting in het basisonderwijs geen
samenhangg tussen het ervaren van concurrentie en beleidsbenutting. Uit haar
gevalsstudiess blijkt echter dat indien scholen geen concurrentie ervaren, dat
zijj dan een meer integrale beleidsvoering kennen. Indien scholen wel concurrentiee ervaren, dan is sprake van een meer omgevingsgerichte beleidsbenutting. .
Verderr is het mogelijk dat de concurrentie tussen scholen toeneemt als gevolg
vann autonomievergroting en veranderingen in de bekostigingssystematiek. In
hoofdstukk 1 is al gezien dat de externe verantwoordingsplicht van scholen
toeneemtt ten tijde van een vergroting van de beleidsruimte. Dit gebeurt onder
meerr door de verplichting tot het maken van een schoolgids en de presentatie
vann de leerresultaten in dagbladen, lokale overheden en de inspectie, in de
vormm van de kwaliteitskaart. Hierdoor worden verschillen in prestaties tussen
scholenn beter zichtbaar voor de overheid en voor ouders. De concurrentiepositiee van scholen kan hierdoor veranderen en de concurrentie kan toenemen.
Zoo vindt Teelken in haar proefschrift naar het marktmechanisme in het
voortgezett onderwijs dat scholen zich steeds actiever profileren (1998). Er is
zowell meer concurrentie als meer samenwerking tussen scholen. Het marktmechanismee neemt toe, aangezien scholen hun aanbod meer afstemmen op de
vraagg van ouders en leerlingen (Teelken, 1998).
Hett ligt buiten de vraagstelling van dit onderzoek om veranderingen in de
concurrentiee tussen basisscholen te onderzoeken. Maar gezien de bevindingen
vann Sleegers (1991) en Hooge (1998) is het wel interessant om te kijken of het
ervarenn van concurrentie invloed heeft op de beleidsbenutting en organisatieveranderingg van scholen.
4.4.44.4.4 Sociale omgeving
Ontwikkelingenn in de sociale omgeving van scholen leiden er veelal toe dat de
schooll hierop reageert (Vernooy, 1984). Denk maar aan de toename van het
aantall allochtone leerlingen of een toenemend vandalisme in de buurt. De
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meestee scholen reageren bijvoorbeeld op een toename van het aantal allochtonee leerlingen door het lesprogramma aan te passen en Nederlands als
Tweedee Taal (NT2) aan te bieden.
Hett is tevens mogelijk dat scholen meer of een ander beleid gaan voeren als de
socialee omgeving verandert. Zo blijkt uit een onderzoek van Polder & Gijtenbeekk (1995) dat de benutting van de beleidsruimte die het FBS biedt toeneemtt als het aantal allochtone leerlingen hoger is. Verder vindt Hooge (1998)
inn haar onderzoek een samenhang tussen veranderingen in de sociale samenstellingg van de buurt en de bestuurlijk-organisatorische beleidsuitvoering door
scholen.. Voorts blijkt uit de door haar uitgevoerde gevalsstudies dat vijf van
dee acht scholen aangeven dat een complexe sociale omgeving een belangrijke
factorr is in de bevordering van de beleidsuitvoering door de school.
4.4.54.4.5 Interne contingenties: schoolkenmerken
Naastt deze externe contingenties kunnen een aantal school interne contingentiess worden onderscheiden. Dit zijn interne organisatiekenmerken die,
evenalss de omgevingskenmerken, bij kunnen dragen aan de complexiteit van
dee situatie waarin de organisatie zich bevindt. Kenmerken hiervan zijn de
richtingg (in samenhang met de bestuursvorm), de financiële situatie (het
hebbenn van een eigen vermogen of extra middelen), fusieplannen of fusieverleden,, het onderhoud van het gebouw, de grootte van de school, de samenstellingg van de leerlingenpopulatie, de ontwikkeling in het leerlingenaantal en het
aantall jaar ervaring van de schoolleider.

4.55 Afsluiting
Omm te onderzoeken welke aspecten van de structuur, cultuur en kwaliteit van
schoolorganisatiess veranderen als gevolg van beleidsbenutting op het financieell terrein en het terrein van personeelsbeleid, zijn deze begrippen in dit
hoofdstukk theoretisch verder geoperationaliseerd.
Onderzoekk biedt vooralsnog alleen aanwijzingen dat de structuur en cultuur
vann organisaties kunnen veranderen als gevolg van beleidsbenutting. Daarnaastt kan de kwaliteit van organisaties veranderen. Vandaar dat in dit hoofdstukk de begrippen structuur, cultuur en kwaliteit van organisaties zijn uitgewerkt.. Verder speelt de omgeving van organisaties een belangrijke rol.
Dee structuur van schoolorganisaties wordt gezien als de formele structuur van
organisaties.. Deze is bepaald aan de hand van drie kenmerken: de centralisatie
vann besluitvorming van strategische en operationele besluiten; de taakverdelingg tussen bevoegd gezag en schoolleiding en tussen schoolleiding en team;
enn de configuratie.
Bijj de operationalisatie van de schoolcultuur staan gedragskenmerken centraal.. Twee kenmerken worden onderscheiden, namelijk professionaliteit en
individuelee autonomie van leraren (in andere termen collegialiteit en isole-
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ment).. Deze kenmerken staan verder centraal bij de verdere operationalisatie
inn dit onderzoek.
Kwaliteitt is in dit onderzoek toegespitst op de kwaliteit van schoolorganisaties.. Voor de operationalisatie wordt aangesloten bij het concurrerende waardemodell dat in het Nederlands is vertaald als de ABCD-criteria.
N uu duidelijk is op welke wijze de centrale begrippen in dit onderzoek theoretischh worden geoperationaliseerd, kan in hoofdstuk 5 worden overgegaan tot
dee uitwerking van de onderzoeksopzet.
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Hoofdstukk 5: onderzoeksopzet
Ditt hoofdstuk bevat achtereenvolgens het conceptueel kader en de onderzoeksvragenn (paragraaf 5.1), de beschrijving van het onderzoeksobject (5.2),
hett onderzoeksdesign (5.3), de bespreking van het survey als methode van
onderzoekk (5.4), de gevalsstudie als onderzoeksmethode (5.5) en een afsluitendee paragraaf (5.6).

5.11 Conceptueel kader en onderzoeksvragen
Autonomievergrotingg krijgt in het basisonderwijs onder meer vorm door
middell van een veranderende bekostigingssystematiek. De overheid treedt
gedeeltelijkk terug en verschuift taken en bevoegdheden op het terrein van het
financieell beleid, personeelsbeleid en nascholingsbeleid naar basisscholen.
Doorr een verandering in het bekostigingsstelsel wordt de beleidsruimte van
basisscholenn op een deze terreinen vergroot.
Dee vraag die in dit onderzoek wordt gesteld is of basisscholen hun beleidsruimtee benutten, of dit leidt tot veranderingen in de organisatiestructuur, de
organisatiecultuurr en de organisatiekwaliteit van scholen en welke andere
omgevingskenmerkenn en schoolkenmerken invloed hebben op de samenhang
tussenn beleidsbenutting en veranderingen in de schoolorganisatie.
5.1.1.5.1.1. onderzoeksvragen
Ditt leidt ertoe dat de algemene onderzoeksvraag als volgt is uitgewerkt.
1.. In welke mate en op welke wijze benutten basisscholen hun beleidsruimte
opp het financieel terrein, het personele terrein en het terrein van de nascholing? ?
2.. Welke samenhang is er tussen de beleidsbenutting op het financieel terrein
hett personele terrein en het terrein van de nascholing?
3.. In welke mate en op welke wijze is de organisatiestructuur van basisscholen
sindss 1992 veranderd wat betreft de centralisatie in besluitvorming, de taakverdelingg en de configuratie?
4.. In welke mate en op welke wijze is de organisatiecultuur van basisscholen
sindss 1992 veranderd wat betreft de professionaliteit van leerkrachten en de
autonomiee van leerkrachten?
5.. Welke samenhang is er tussen de veranderingen in de organisatiestructuur
enn organisatiecultuur van scholen?
6.. Welke samenhang is er tussen de beleidsbenutting door de school en de
veranderingg in de organisatiestructuur?
7.. Welke samenhang is er tussen de beleidsbenutting door scholen en de
veranderingg in de cultuur?
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8.. Welke samenhang is er tussen de beleidsbenutting door scholen en de
organisatiekwaliteitt van scholen?
9.. Welke samenhang is er tussen de veranderingen in de structuur en cultuur
vann scholen en de organisatiekwaliteit van scholen?
10.Welkee samenhang is er tussen de school- en omgevingskenmerken en de
veranderingg in de structuur en cultuur van scholen?
5.1.25.1.2 conceptueel kader
V o o rr de overzichtelijkheid zijn de onderzoeksvragen schematisch weergegevenn in onderstaand conceptueel kader (schema 5.1).
Schemaa 5.1: Conceptueel kader
beleidsbenuttingg (vraag 1)
financieel l
(vraag(vraag 2)
aersonee 1e 1
(vraag(vraag 2)
nascholingg f4

conditionerende e
variabelen n
omgeving g
schoolkenmerken n

(vraag(vraag 8)

organisatiekwaliteit t
II 'vraag 6
n7) n7)

antwoord d
binding g
coördinatie e
doelgerichtheid d

tv
organisatieverandering g
(vraag(vraag 10)

structuurr {vraag 3)
(vraag(vraag 5)
cultuurr (vraag 4)
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(vraag(vraag 9)

5.1.33 Omschrijving variabelen
Variabelenn die worden onderscheiden zijn de mate en wijze van van beleidsbenutting,, verandering in de schoolorganisatie, organisatiekwaliteit en schooienn omgevingskenmerken. De variabelen worden hieronder kort omschreven.
Autonomievergrotingg is de onafhankelijke variabele en wordt gezien als een
vergrotingg van de beleidsruimte van scholen. Hierbij wordt gekeken naar de
benuttingg van de beleidsruimte door scholen.
Dee afhankelijke variabelen zijn de veranderingen in de organisatiestructuur,
cultuurr en organisatiekwaliteit. Organisatiekwaliteit wordt zoals gezegd
tevenss gezien als mogelijke voorwaarde voor de beleidsbenutting door scholen. .
Organisatiestructuurr wordt heel algemeen beschouwd als het geheel van
betrekkingenn en posities dat kenmerkend is voor een bepaalde groepering. In
ditt onderzoek wordt dit onderscheiden naar centralisatie van de besluitvormingg (deelname van diverse geledingen aan het besluitvormingsproces), taakverdelingg (delegeren van diverse taken) en configuratie (de opbouw van de
school). .
Binnenn cultuur wordt onderscheid gemaakt tussen gedrag (zichtbare artefacten),, waarden (die het gedrag leiden) en assumpties die aan het gedrag ten
grondslagg liggen. Dit onderzoek stelt de gedragingen centraal. Twee soorten
gedragingenn zijn kenmerken voor professionele organisaties als scholen,
namelijkk professionaliteit en autonomie van individuele leraren.
Kwaliteitt tenslotte wordt gezien organisatiekwaUteit, ook wel organisatieeffectiviteitt genoemd. Omdat verandering binnen de schoolorganisatie centraall staan wordt aangesloten bij het concurrerende waardemodel dat in dit
onderzoekk vertaald is in de ABCD-criteria.
Daarnaastt worden binnen dit onderzoek school- en omgevingskenmerken
onderscheidenn die het verband tussen beleidsbenutting en aspecten van organisatieveranderingg mogelijkerwijs vertekenen (covariaten). Op basis van het
theoretischh kader worden omgevings- en schoolkenmerken gezien als covariaat.. In dit onderzoek is de omgeving beperkt tot de directe omgeving van
scholen27,, waarbij onderscheid is gemaakt in vier variabelen (zie hoofdstuk 4):
bestuurlijkee schaalgrootte, bestuursvorm, ervaren van concurrentie en de
samenstellingg van de buurt en leerlingenpopulatie. Schoolkenmerken in dit
onderzoekk zijn: recent gefuseerd of fusieplannen, schoolgrootte en de ontwikkelingg in schoolgrootte, aantal jaar ervaring van de schoolleider en de
samenstellingg van de leerlingenpopulatie.
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Met uitzondering natuurlijk van de veranderingen in het bekostigingsstelsel die
gezienn kunnen worden als onderdeel van de bestuurlijke omgeving.
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5.22 onderzoeksobject
Beleidsbenuttingg door scholen kan binnen verschillende onderwijssectoren en
opp verschillende terreinen onderzocht worden. Het onderzoeksobject van dit
onderzoekk zijn de basisscholen in Nederland. Een a-selecte groep basisscholen
iss onderzocht. De scholen in de steekproef verschillen op een aantal kenmerken,, zoals grootte, leerHngensamenstelling, denominatie en beheersstructuur.
Uitgaandee van het theoretische model van Tomaskovic-Devey et al. (1994) is
vooraff vastgesteld dat de schoolleider de meest geschikte respondent voor dit
onderzoekk is. Het centrale concept in hun model is dat de waarschijnlijkheid
datt een respondent aan een onderzoek meewerkt een functie is van de autoriteit,, de capaciteit en de motivatie om respondent te zijn. Autoriteit om respondentt te zijn heeft te maken de organisatiegebruiken, de werkverdeling en
informatievoorzieningg die de respondent in staat stelt mee te werken. Capaciteitt heeft te maken met de vraag of de respondent op alle items kan antwoorden,, en motivatie verwijst naar individuele motivatie en de motivatie van de
organisatiee om informatie te verstrekken.
Zee veronderstellen drie verbanden, waarvan de eerste is dat de complexiteit
vann de organisatie van invloed is op de autoriteit en capaciteit van de respondent.. Hoe complexer de organisatie is in verticale zin, hoe belangrijker hiërarchiee en beslissingsbevoegdheid zijn. De plaats van de respondent in de
organisatiee bepaalt zijn autoriteit om aan het onderzoek mee te werken. Hoe
complexerr de organisatie is in horizontale zin, hoe meer de kennis verspreid
iss over de hele organisatie, en hoe moeilijker het voor een respondent is op
allee vragen antwoord te geven (capaciteit).
Mett betrekking tot het basisonderwijs kan hierover worden gezegd dat het
relatieff kleine organisaties zijn die zowel in verticale als in horizontale zin een
simpelee structuur hebben. De schoolleider staat aan de top van de doorgaans
plattee organisatie en verwacht mag worden dat hij, meer dan leden van het
bevoegdd gezag of van het team, de meeste kennis heeft van zowel de bestuurlijkee en organisatorische aspecten, als van de onderwijskundig aspecten van de
organisatie.. De onderzoeksvraag is gericht op schoolorganisaties en schoolbeleidd (in plaats van bestuursbeleid). Over het algemeen zal de schoolleider het
bestt op de hoogte zijn van wat de scholen doen, welk beleid ze voeren en wat
err binnen de school gebeurt. Ook indien het bevoegd gezag volledig zelfstandigg beleid voert met betrekking tot het financieel en personeel beleid, en als
dee schoolleider niet bij de besluitvorming hieromtrent betrokken wordt, zal
dee schoolleider weten welk beleid "wordt gevoerd en zal zien wat de gevolgen
vann dit beleid zijn.
Gelett op het eerste verband dat Tomaskovic-Devey et al. (1994) veronderstellen,, kunnen we concluderen dat de organisatiestructuur van basisscholen een
goedee voorwaarde vormt voor wat betreft de autoriteit en de capaciteit van de
schoolleiderr als respondent.
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Hett tweede verband dat Tomaskovic-Devey et al. (1994) veronderstellen is dat
dee complexiteit en stabiliteit van de omgeving van invloed is op de capaciteit
vann de respondent (zie hiervoor ook de contingentiebenadering). Organisaties
mett een hele complexe en instabiele omgevingsrelatie zullen "units" creëren
diee de functie van buffer tussen organisatie en omgeving vervullen. Zulke
organisatiess zullen meer geroutineerd en beter in staat zijn (capaciteit) vragen
tee beantwoorden. Verondersteld wordt dat organisaties met regelmatige en
niett te complexe omgevingsrelaties niet zo'n buffer zullen opbouwen.
Basisscholenn hebben doorgaans geen aparte unit of functie cfie verantwoordelijkk is voor het onderhouden van de relaties met de omgeving: deze taak valt
veelall binnen de functie van de schoolleider. De primaire taak van een school
off schoolleider is echter niet het meewerken aan onderzoek. Dit doet een
beroepp op zowel hun capaciteit (tijd en geld) als motivatie ("daar ben ik niet
voor"),, terwijl veel schoolleiders tijdgebrek ervaren bij de uitoefening van
hunn functie (Stoel, 1994).
Bekendd is ook dat veel scholen een grote druk ervaren vanuit de omgeving:
vann buitenaf wordt een groot beroep gedaan op scholen. Diverse maatschappelijkee organisaties willen iets van scholen: drugspreventie, 50 jaar vrijheid
herdenken,, antiracisme onderwijs, aandacht voor het jonge kind, aandacht
voorr normen en waarden. Daarnaast doet de overheid ook een beroep op
scholen:: schoolplan en schoolgids; emancipatieplan, zorgverbreding enz. Ook
iss bekend dat scholen gemiddeld per week 1 verzoek krijgen om mee te doen
aann onderzoek. Geringe motivatie en tijdgebrek dragen ertoe bij dat schoolleiderss minder geneigd zijn om aan onderzoek mee ter werken. Hetzelfde
geldtt echter voor andere betrokkenen binnen de school. Bovengenoemd
verbandd geldt voor de hele school, niet alleen voor de schoolleider, en wordt
duss niet voorkomen door het kiezen voor een andere respondent binnen de
school. .
Hett derde verband dat Tomaskovk-Devey et al. (1994) onderscheiden is dat
dee afhankelijkheid van hulpbronnen in de omgeving van invloed is op de
motivatiee om mee te werken aan een onderzoek. Organisaties die in sterke
matee afhankelijk zijn van hun omgeving zullen gemotiveerder zijn aan onderzoekk mee te werken omdat a) de organisatie ervan kan leren, b) de reputatie
vann organisatie kan verbeteren en c) nieuwe klanten gewonnen kunnen
worden. .
Hett is aannemelijk dat scholen prioriteiten zullen hebben in de volgorde van
bronafhankelijkheid.. Daarbij denken we in eerste instantie aan rijkssubsidie:
hett tevreden houden van de subsidiegever (Ministerie van OC&W, Inspectie
vann het onderwijs). Ten tweede het voldoen aan maatschappelijke druk
(ouders,, buurt, gemeente). De reputatie en/of voortzetting van subsidie en/of
leerlingentoevoerr hangt niet samen met het meewerken aan onderzoek.
Integendeel,, schoolleiders zullen de zin van wetenschappelijk of beleidsgericht
onderzoekk voor hun eigen werkpraktijk moeten inzien om zich gemotiveerd
tee voelen.
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N a a s tt deze bovengenoemde organisatiekenmerken kunnen individuele kenm e r k e nn ook een rol spelen, zoals respondenten die het invullen van vragenlijstenn niet als h u n werk beschouwen, respondenten die zich niet identificeren
m e tt de organisatie, en respondenten die niet graag ongeroutineerd werk doen.
D ee drie voorwaarden (capaciteit, autoriteit, motivatie) om aan onderzoek mee
t ee werken zijn, naast bovengenoemde individuele zaken, zelden verenigd in
éénn persoon.
Conclusiee is dat de organisatiestructuur van basisscholen (verband 1) een
goedee voorwaarde v o r m t voor de autoriteit en capaciteit van schoolleider als
respondent.. Een schoolbestuurder zal in een aantal gevallen niet weten welk
beleidd binnen de school wordt gevoerd, bijvoorbeeld omdat de besluitvorm i n gg hierover is gedelegeerd of omdat de uitvoering van het beleid is gedelegeerd.. Daarnaast is het v o o r een schoolbestuurder moeilijk o m zicht te hebb e nn op de gevolgen van het gevoerde beleid binnen de afzonderlijke scholen.
D i tt is zeker het geval bij een bevoegde gezag met meerdere scholen onder het
beheer. .
D ee Medezeggenschapsraad (MR) heeft naar alle waarschijnlijkheid een minder
volledigg beeld van het financiële en personeelsbeleid dat binnen de school
w o r d tt gevoerd. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de MR over het
algemeenn nog steeds een informatie-achterstand heeft ten opzichte van het
bevoegdd gezag en de schoolleiding.
Gelett op de complexiteit van de omgeving en de afhankelijkheid van hulpb r o n n e nn (verband 2 en 3) ontbreekt het voor schoolleiders deels aan capaciteit
enn motivatie 28 o m respondent te zijn, maar ditzelfde geldt voor respondenten
vanuitt de medezeggenschapsraad of het schoolbestuur. De nadelen van verb a n dd 2 en 3 gelden v o o r de hele school. D e schoolleider als respondent is de
m i n s tt slechte keus, omdat deze gezien de structuur van schoolorganisaties
o v e rr ghet algemeen over voldoende capaciteit en autoriteit beschikt.

5.33 Onderzoeksdesign: survey en gevalsstudie
H e tt is moeilijk o m de gevolgen van een verandering in het bekostigingsstelsel
tee isoleren van andere beleidsmaatregelen zoals schaalvergroting en onderwijskundigee veranderingen die de overheid invoert. H e t is nooit met zekerheid
vastt te stellen of een beleidsmaatregel gevolgen heeft voor het functioneren
v a nn scholen en of die gevolgen volledig toegeschreven kunnen worden aan de
betreffendee beleidsmaatregel of aan andere factoren. "Bij veel overheidsbeleid
iss de causaliteitsvraag problematisch, met name op beleidsterreinen waar
22

Onderzoek naar School Based Management in Victoria kende een vrij hoge respons.
Ditt wijst volgens de onderzoekers (Gamage et al., 1996) automatisch op het succes van
hett project. De onderzoekers kregen zelfs toestemming om scholen met naam en
toenaamm te noemen en te citeren. Dit lijkt erop te wijzen dat men erg tevreden is over
hett geheel en de resultaten erkent.
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gedragsveranderingg centraal staat" (Polder, 1996, p.57). Uit hoofdstuk 1 is
geblekenn dat autonomievergroting een beleidsmaatregel betreft die een gedragsveranderingg van scholen beoogt.
Daarnaastt zijn schoolorganisaties zelf ook complex. Karsten et al. (1997)
stellen:: "De werking van instellingen is zodanig complex en het aantal actorenn zo talrijk, dat de veranderingen in een instelling zelden zo kunnen wordenn opgedeeld dat de effecten van één methode van overheidsinterventie in
kaartt k u n n e n worden gebracht" (p.19). O o k is het moeilijk o m met behulp
vann correlatiestudies zicht te krijgen op interacties tussen bijvoorbeeld contingentiefactorenn en de inrichting (structuur) van de organisatie. Dat is de
redenn dat Mintzberg (1979) stelt dat het bestuderen van typen (ofwel: configuratiess van contingentiefactoren en structuurkenmerken) meer inzicht geeft
inn het functioneren van organisaties, dan het bestuderen van dé invloed van
déé omgeving op dé organisatie.
Eenn oplossing hiervoor kan zijn o m situaties met elkaar te vergelijken (naar
tijd/longitudinaall of naar sectoren 29 ) al dan niet door het uitvoeren van een
experiment.. Dat is voor dit onderzoek niet mogelijk, want de wijzigingen in
dee bekostigingssystematiek zijn bij aanvang van het onderzoek al ingevoerd
enn de uiteindelijke invoering van lumpsum financiering laat in het basisonderwijss op zich wachten. Controle- en vergelijkingsgroepen ontbreken.
Eenn andere oplossing is o m scholen in de diepte te onderzoeken aan de hand
vann een gevalsstudie, ook wel case-study genoemd (Swanborn, 1996). In dit
onderzoekk wordt een aantal gevalsstudies uitgevoerd, waardoor sprake is van
eenn meervoudige gevalsstudie. De gevalsstudie is een geschikte onderzoeksmethodee als het verschijnsel moeilijk is te isoleren uit zijn omgeving (Hutjes &
vann Buuren, 1992). Met behulp van kwalitatief onderzoek kunnen optredende
gebeurtenissenn bestudeerd worden in de eigen omgeving en de eigen context.
Gevalsstudiess zijn uitermate geschikt om processen te bestuderen (Miles &
Huberman,, 1994; Swanborn, 1987). Met behulp van een vragenlijst wordt
minderr zicht gekregen op de onderlinge verwevenheid van factoren.
Dee tweede reden om een gevalsstudie uit te voeren is dat, indien interviews
wordenn gehouden, makkelijker doorgevraagd kan worden. Als een onduidelijk
off onvolledig antwoord gegeven wordt kan meer informatie en uitleg worden
gevraagdd O o k is het mogelijk om naar mechanismen achter gevonden verbandenn tussen variabelen te vragen, naar toelichting bij gevonden oorzaak-gevolg
relaties,, naar volgtijdelijkheid e.d. (contextualisatie).
Nadeell van de gevalsstudie is dat het alleen een geschikte methode is als het
aantall te onderzoeken eenheden klein is in verhouding tot het aantal te on33

Ook aan een onderzoeksopzet die voldoet aan de eisen van een vergelijking in tijd en
sectorr kleven nadelen. Een vergelijking naar sector doet onvoldoende recht aan de
wezenlijkee verschillen tussen scholen in verschillende onderwijssectoren en een vergelijkingg naar tijd maakt het nog steeds niet mogelijk om met zekerheid te zeggen of veranderingenn toe te schrijven zijn aan de nieuwe bekostigingssytematiek. Ook in een dergelijkk onderzoek zijn aanvullende gevalsstudies nodig (Karstanje et al., 1995).
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derzoekenn factoren (Hutjes & van Buuren, 1992). Dat is v o o r deze onderzoeksvraagg niet het geval, aangezien het aantal te onderzoeken eenheden bij
aanvangg van het onderzoek bijna 8000 basisscholen betreft. Daarbij is het
aantall te onderzoeken factoren niet groot, zoals blijkt uit het conceptueel
kader. .
Vandaarr dat eerst een survey is uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van
dezee omvangrijke groep scholen. O p basis van de eerste vier hoofdstukken
vann dit onderzoek blijkt dat er voldoende theoretische kennis is over beleidsbenuttingg en organisatieverandering o m te onderzoeken in welke mate deze
verschijnselenn optreden en op welke wijze ze samenhangen. H e t survey biedt
dann een kwantitatief beeld van de mate waarin beleidsbenutting en organisatieveranderingtieverandering binnen basisscholen optreden en de samenhang tussen beide
verschijnselen.. Aangezien longitudinaal onderzoek en het uitvoeren van een
beginmetingg niet tot de mogelijkheden behoren zijn in navolging van Karsten
ett al. (1997) de verschillen tussen de instellingen als uitgangspunt van analyse
genomen.. Basisscholen zijn met elkaar vergeleken en scores zijn beschouwd
alss relatieve scores.
O pp basis van de resultaten van het survey is vervolgens een aantal gevallen
bestudeerdd die gekenmerkt worden door het optreden van het te onderzoekenn verschijnsel, namelijk een samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverandering.. De gevalsstudies dienen te leiden tot een verdieping van de
resultatenn van het survey. "Een case-study kan ook als na-onderzoek fungeren:: nadat via een enquête een verschijnsel 'in de breedte' is afgebakend,
w o r d tt het via één of enkele cases 'in de diepte' onderzocht" (Swanborn, 1996,
p.32).. Dit sluit aan bij twee hoofdredenen om kwalitatieve aan kwantitatieve
dataa te verbinden, namelijk ten eerste dat de kwalitatieve data de kwantitatievee data k u n n e n versterken en ten tweede dat de kwalitatieve data meer informatiee bieden waardoor het mogelijk is de analyse van het survey verder uit
tee werken (Miles & Hubermans, 1994)30. De combinatie survey en gevalsstudie,, komt steeds vaker voor, meestal ook in deze volgorde (Swanborn, 1996).
O pp grond van bovenstaande opmerkingen is in dit onderzoek gekozen voor
eenn gecombineerde onderzoeksmethode. Achtereenvolgens is een survey en
eenn aantal gevalsstudies uitgevoerd. H e t survey geeft een overzicht van de
samenhangg tussen beleidsbenutting en organisatieverandering en de invloed
vann eventuele covariaten. Zie hiervoor verder paragraaf 5.4. D o o r als tweede
onderzoeksfasee een aantal gevalsstudies uit te voeren, waarin afzonderlijke
scholenn worden bestudeerd, is het mogelijk o m verbanden die in het survey
wordenn waargenomen te interpreteren en aan te vullen. D e functie van de
gevalsstudiess in dit onderzoek is tweeledig: interpretatie en detaillering van de
44

Een derde hoofdreden is dat de wisselwerking tussen beide soorten data nieuwe
denkrichtingenn kan initiëren door de aandacht voor verrassingen of paradoxen
binnenn de verschillende data. Deze derde reden is niet van toepassing op dit onderzoek. .
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resultaten.. Binnen de gevalsstudies wordt het onderzochte verschijnsel (de
samenhangg tussen beleidsbenutting en organisatieverandering in basisscholen)
gereconstrueerdd in de context van een aantal basisscholen. D a n kan bijvoorbeeldd gekeken worden of de optredende veranderingen in de organisatie
toegeschrevenn kunnen worden aan beleidsbenutting (oorzaak-gevolg). Daarnaastt is het mogelijk binnen gevalsstudies rekening te houden met interactieeffectenn tussen variabelen. Dit wordt verder uitgewerkt in paragraaf 5.5. Eerst
gaatt paragraaf 5.4 in op de wijze waarop het survey is uitgevoerd.

5.44 H e t survey
Mett behulp van het survey wordt een goed overzicht verkregen van de situatiee binnen basisscholen voor wat betreft:
1.. de beleidsbenutting met betrekking tot het personeelsbeleid, nascholingsbeleidd en financieel beleid in 1995;
2.. de verandering in de organisatie voor wat betreft de structuur en cultuur
voorr de periode 1992 en 1995;
3.. de samenhang tussen beleidsbenutting en de verandering in de structuur en
cultuur; ;
4.. de samenhang tussen beleidsbenutting en organisatiekwaliteit;
5.. de invloed van school- en omgevingskenmerken op de samenhang tussen
dee onderscheiden variabelen.
H e tt survey bepaalt de mate van het optreden van deze verschijnselen en de
samenhangg hiertussen.
5A.15A.1
Steekproeftrekking
Uitt de populatie van basisscholen is een a-selecte steekproef getrokken van
12500 basisscholen. Van deze steekproef zijn voor dit onderzoek alle scholen
mett een even trekkingsnummer benaderd. Voor het onderzoek van een
collega-onderzoekerr zijn alle scholen met een oneven trekkingsnummer
benaderdd (Hooge, 1998). De steekproefgrootte bedraagt aldus 625 basisscholen.. Bij de steekproeftrekking is rekening gehouden met het lage responsgegeven.. W e hebben expres een groep van
600 genomen opdat we bij een
responss van 33% 31 nog steeds een aantal van 200 respondenten zouden hebben.. Met dit aantal k u n je in principe alle statistische analyses uitvoeren.
O mm de betrouwbaarheidsmarge (b) van deze steekproef te bepalen is gebruik
gemaaktt van de volgende formule (Swanborn, 1991; Moors & Muilwijk,
1975):: b - \ ( 4 p q / n ) - (4pq/N).

55

Tegenwoordig is een respons tussen de 30 en 40% gangbaar binnen basisschoolonderzoek,, behalve als een onderzoeksbureau afspraken heeft met een panel van scholen
omm een aantal keer per jaar mee te werken aan een onderzoek. Dit is een vorm van
klantenbindingg (zie het derde verband van Tomaskovic-Devey et al., 1994).
93 3

Dee betrouwbaarheidsmarge wordt berekend op basis van de volgende factoren: :
het zekerheidsinterval (q): gangbaar in de sociale wetenschappen is een
zekerheidd van 95%: dat betekent dat er 5% kans is dat het gevonden gemiddeldee niet in de populatie ligt: de uitspraak is niet waar.
de geschatte proportie (p): dit gaat om de scheefheid van de percentageverdeling.. Moors en Muilwijk (1975, p. 33) geven aan dat, wil de onderzoeker
"aann de veilige kant blijven, hij kan uitgaan van een percentage van 50%
[....]] de gewenste nauwkeurigheid wordt dan in elk geval bereikt". Swanbornn neemt dit percentage ook als hoogste eis (1991).
omvang van de populatie (N): het kader waaruit de steekproef getrokken
wordtt is de hele populatie Nederlandse basisscholen (N = 7895)32. We kunnenn deze populatie als een oneindig grote populatie beschouwen want: N
>> 3000 (Swanborn, 1991, p. 101). Bij oneindig grote populaties maakt de
verhoudingg 'N' staat tot 'n' niet uit: de uitspraken die je kunt doen zijn
evenn precies. Wanneer N over een bepaalde grens komt (groter dan 3000
dus),, wordt l / N een asymptoot naar nul).
omvang van de steekproef (n), namelijk 625 scholen.
Alss op basis van bovenstaande formule en gegevens de betrouwbaarheidsmargee wordt berekend blijkt deze 4% te zijn:
bb = V(4x0.5x0.5/625) - (4x0.5x0.5/7895) =
V(l/625)) - (1/7895) - 0.038 (afgerond 4%).
Ditt betekent dat de kans 4% is dat het gemiddelde in de populatie afwijkt van
eenn in de steekproef gevonden gemiddelde.
5.4.25.4.2 Validiteit
Validiteitt is de mate van het vrij-zijn van fouten en betreft de afwijkingen
tussenn het kenmerk zoals bedoeld en het kenmerk zoals bepaald (Swanborn,
1987).. Swanborn voegt hier aan toe dat het begrip validiteit helaas ook wordt
gebruiktt om andere kwaliteiten van het meetinstrument aan te duiden, zoals
generaliseerbaarheidd of de voorspellende waarde.
Eenn aantal soorten validiteit kan worden onderscheiden (Cook & Campbell,
1979;; Hutjes & van Buuren, 1992; Swanborn, 1987): externe validiteit, interne
validiteitt en contructvaliditeit. Dit laatste is hetzelfde als begripsvaliditeit.
Cookk en Campbell (1979) onderscheiden ook nog de statistische conclusie
validiteit.. Swanborn zegt hierover dat dit een van de twee varianten is binnen
dee interne validiteit. Interne validiteit bestaat dan uit statistische conclusie
validiteitt en causale validiteit.
O pp de externe validiteit van het survey, ook wel de generaliseerbaarheid
genoemd,, wordt in de paragraaf over het nonrespons onderzoek kort ingegaann (paragraaf 5.4.4). Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op de
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De gebruikte lijst met alle scholen dateert van september 1994. Het survey is in
maartt 1995 uitgevoerd.
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internee validiteit (de causale interpretatie), de begripsvaliditeit en tenslotte de
statistischee conclusie validiteit 33 .
Begripsvaliditeit Begripsvaliditeit
Dee begripsvaliditeit, ook wel constructvaliditeit genoemd, heeft te maken met
eenn juiste interpretatie van het theoretisch kader naar de empirie. De onderzoeksgegevenss dienen vervolgens weer op een juiste manier geïnterpreteerd te
wordenn in de richting van de theoretische begrippen (Hutjes & van Buuren,
1992).. Empirisch waarneembare verschijnselen moeten aangewezen worden
diee vervolgens geoperationaliseerd worden in de juiste meetinstrumenten die
dee verschijnselen vaststellen. Dit stelt dus tevens eisen aan de inhoudsvaliditeit.. D e inhoudsvaliditeit gaat in op de vraag of een meetinstrument het
bedoeldee begrip in zijn verschillende aspecten goed weerspiegelt (Swanborn,
1987).. Daarnaast is het bij begripsvaliditeit de vraag of van de operationalisatiess teruggegaan kan worden naar theoretische begrippen (Swanborn, 1987}.
Dee begripsvaliditeit kan worden bepaald door de data op de afhankelijke
variabelenn te toetsen op samenhang met een aantal onafhankelijke variabelen
waarvann bekend is dat ze samenhangen met de afhankelijke variabele. Aannamee hierbij is dat de operationalisatie van andere kenmerken (waarmee de
samenhangg wordt bepaald) goed is en dat de voorspelde samenhang juist is en
voorr deze specifieke situatie geldt (Swanborn, 1987). Voor dit onderzoek is
hett moeilijk om de begripsvaliditeit na te gaan omdat er weinig empirische
gegevenss zijn met betrekking tot beleidsbenutting en organisatieverandering
(vann basisscholen).
O mm de begripsvaliditeit (en inhoudsvaliditeit) te verhogen sluit de operationalisatiee van begrippen in dit onderzoek zo veel mogelijk aan bij de bestaande
(theoretische)) indelingen die in hoofdstuk 1 tot en met 4 zijn besproken.
Daarnaastt zijn de geformuleerde vragen van het survey voorgelegd aan en
aantall collega-onderzoekers en een aantal velddeskundigen (uit de nascholing
enn onderwijsverzorging). In hoofdstuk 6 zal verder worden uitgewerkt hoe
dezee operationalisatie vorm krijgt voor het survey, waarbij gebruik gemaakt
zall worden van kwantitatieve procedures die tevens een indicatie geven van
dee betrouwbaarheid van de operationalisatie.
InterneInterne validiteit
Dee interne validiteit bestaat zoals gezegd uit de causale interpretatie validiteit
enn de statistische conclusie validiteit. De vraag hierbij is of er een causaal
verbandd is en of de interpretatie van dit causaal verband acceptabel is (Swan77

Los van bovengenoemde vormen van validiteit blijft het de vraag in hoeverre respondentenn 'eerlijke' antwoorden geven. De perceptie van respondenten, hun verwachtingenn en hun motieven spelen mee bij het antwoord op de gestelde vraag.
Hoewell dit naar alle waarschijnlijkheid een sterkere rol speelt bij het houden van
interviewss dan bij een schriftelijke vragenlijst, kan dit ook de resultaten van een
surveyy vertekenen.
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born,, 1987). De statistische conclusie validiteit voegt hier de vraag aan toe of
eenn conclusie over een statisch verband, of de afwezigheid daarvan, juist is.
Voorr beide vormen van interne validiteit is het zaak om de resultaten uit het
surveyy te vergelijken met de theorie over beleidsbenutting en organisatieveranderingg en deze voor te leggen aan andere onderzoekers ter controle.
5.4.35.4.3 procedure
Eenn belangrijk aspect van dit survey-onderzoek is dat er gelijktijdig een verwantt survey-onderzoek is uitgevoerd door een collega-onderzoeker (Hooge,
1998).. De overeenkomsten tussen beide vragenlijsten zijn sterk zowel wat
betreftt vorm (dikte, vormgeving) als inhoud. Voor wat betreft de inhoud gaat
hett om het onderwerp (beleidsbenutting en beleidsactiviteit van basisscholen),
stijll en formulering (beide vragenlijsten zijn door beide onderzoekers tot
standd gebracht), twee vragenblokken zijn nagenoeg identiek namelijk de
vragenn over "situationele kenmerken" en de vragen over "organisatiestructuur".. Beide vragenlijsten zijn gelijktijdig verzonden.
Vooraff is geprobeerd om de nonrespons zo goed mogelijk tegen te gaan. Hox
(1997)) geeft voor de bestrijding van nonrespons een aanzet tot een theoretisch
kader.. Strategieën die hij noemt zijn bijvoorbeeld herhaalde contactpogingen
mett de respondent (elke volgende poging levert 7% op) en het uitloven van
eenn beloning (6 tot 12%, afhankelijk van de grootte van de beloning).
O mm de respons te verhogen is in dit onderzoek een toverbal meegezonden
mett de vragenlijst. In de begeleidende brief is uitgelegd dat de kleuren van de
toverball symbool staan voor de kleuren die de school kan aannemen als
resultaatt van de diverse ontwikkelingen. Helaas bleken alle toverballen "geplet"" aan te komen. Waarschijnlijk zijn de enveloppen bij de PTTpostverwerkingg door een platte machine gerold. Er zijn nauwelijks (3) negatievee reacties op de toverbal gekomen en nauwelijks (5) positieve reacties. Het
iss niet duidelijk of het meesturen van de toverbal de respons positief of negatieff heeft beïnvloed.
Ookk is geprobeerd de respons te verhogen door meerdere contactpogingen.
Tweee weken na het versturen van de vragenlijst is een rappelbrief verstuurd.
Dee respons bedroeg toen 20%. Drie weken na het versturen van de vragenlijst
bedroegg de respons 25%. Op dat moment is er een telefonische rappel uitgevoerdd bij de totale non-respons groep.
Tienn weken na het versturen van de vragenlijst is de dataverzameling afgesloten.. De uiteindelijke respons bedraagt: 37% (n - 231). De respons op dit
surveyy onderzoek is matig. Echter, het is bekend dat de responsaantallen van
hett survey onderzoek in het basisonderwijs de laatste jaren is gedaald van
ongeveerr 50% respons naar ongeveer 35% respons.
Opmerkelijkk is dat het responspercentage van het survey van de collegaonderzoekerr en van dit onderzoek vrijwel gelijk is (37% versus 36%), hoewel
dee collega-onderzoeker in plaats van elke school elke vijfde school telefonisch
heeftt gerappeleerd. Kennelijk heeft een rappel telefoontje niet (altijd) het
verwachtee effect: de respons is in dit onderzoek niet veel hoger geworden. De
96 6

redenenn die werden opgegeven om niet aan het onderzoek mee te doen waren: :
geen tijd34, o.a. als gevolg van weinig ambulante tijd, recent gefuseerd of
gewoonn druk (16 keer) (motivatie, capaciteit);
geen prioriteit (2 keer) (motivatie);
we worden bestookt met vragenlijsten, doen eerst de verplichte zoals die
vann de Inspectie (3 keer) (afhankelijkheid van hulpbronnen);
we zitten midden in een fusie (2 keer);
school wordt binnenkort opgeheven (3 keer);
schoolleider is ziek (1 keer);
we weten niets van de bekostiging, dat doet de gemeente (1 keer) (expertise); ;
vroeger deed ik wel mee, maar nu echt niet meer (1 keer);
onjuist adres/school bestond niet meer (2 keer).
Eenn aantal van de redenen die worden genoemd, zoals expertise, motivatie en
capaciteit,, komen terug in het eerder genoemde model van TomaskovicDeveyy et al. (1994) waarmee was beredeneerd dat de schoolleider de meest
geschiktee respondent voor dit onderzoek is.
Gezienn de matige respons en met het oog op de generaliseerbaarheid is beslotenn een telefonisch nonrespons onderzoek uit te voeren onder een steekproef
vann de nonrespons groep.
5.4.45.4.4 Nonrespons onderzoek
"Nonresponss houdt in dat van sommige respondenten in de steekproef in het
geheell geen gegevens verkregen kunnen worden, ofwel omdat zij niet bereikt
worden,, ofwel omdat zij expliciet weigeren aan het onderzoek mee te doen.
Hett probleem van nonrespons is niet zozeer dat daardoor de steekproef te
kleinn wordt; dat kan altijd opgevangen worden door bij het begin van het
onderzoekk de uitgezette steekproef wat groter te nemen. Het probleem is
dat,, wanneer er sprake is van nonrespons, altijd de kans bestaat dat de nonresponss selectief is" (Hox, 1997, p.9). Dit betekent dat lage responsgegevens
eenn nadelige invloed hebben op de externe (statische conclusie) validiteit van
dee onderzoeksresultaten (Cook & Campbell, 1979), vooral wanneer centrale
kenmerkenn van de organisatie systematisch samenhangen met het nonrespons
patroon. .
Dee nonrespons neemt de laatste jaren toe. Voor universitair onderzoek is de
nonresponss geschat op 30 tot 50% (Hox, 1997). Binnen onderwijsonderzoek
iss dit echter veelal het responspercentage. De nonrespons loopt daar van 50
tott 70%. Naast het bestrijden (voorkomen) van nonrespons kunnen vertekeningenn in de verkregen steekproef gecorrigeerd worden door weging van
variabelenn (Hox, 1997), Bij weging van variabelen moet wel van tevoren
zekerr zijn dat het model dat wordt getoetst klopt. Aangezien het in onderha88

Eén schoolleider heeft een rekening gestuurd van fl. 100,- voor drie kwartier werk.
Naa betaling zou hij de vragenlijst invullen.
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vigg onderzoek niet met zekerheid is te zeggen of het theoretisch model geldig
iss (en stand kan houden), is niet duidelijk hoe de weging van variabelen zou
moetenn zijn (welke variabele zwaarder weegt dan anderen).
Vandaarr dat een nonrespons onderzoek wordt uitgevoerd om na te gaan of de
nonresponsgroepp wat betreft relevante variabelen afwijkt van de responsgroep.. Het survey wordt hiermee niet alsnog representatief. Indien sprake is
vann significante verschillen tussen de nonresponsgroep en de responsgroep,
kann voor (een deel van) de resultaten alleen sprake zijn van theoretische
generalisatie. .
Dee nonrespons groep van dit onderzoek bedraagt 400 scholen (63%). Als we
uitt deze groep een representatieve steekproef trekken, met een betrouwbaarheidsmargee van 4%, dan omvat de steekproef 244 scholen. Dit is erg veel voor
eenn non-response onderzoek.
Praktischee overwegingen én het feit dat het om een nonresponse onderzoek
gaat,, leiden ertoe dat besloten wordt om uit te gaan van een steekproef van 50
scholen.. Uitgaande van deze steekproef wordt de betrouwbaarheidsmarge
berekentt met behulp van de volgende formule (Swanborn 1991; Moors &
Muilwijkk 1975):
nn - 4pq / (4pq/N + b2)
n== 50, p en q zijn beide 0,5, N= 400 en b is de betrouwbaarheidsmarge die
wee willen berekenen. Deze blijkt 0,13 (13%) te zijn.
Uitt de nonrespons groep is dus een steekproef van 50 scholen getrokken.
Hiertoee is elke zevende school uit de nonrespons groep geselecteerd. Dit heeft
geresulteerdd in een aantal van 56 scholen, waarvan er uiteindelijk 54 mee
hebbenn gewerkt aan het nonrespons onderzoek (één schoolleider was lange
tijdd ziek, een ander wilde niet meewerken).
Bijj een nonrespons onderzoek is het van belang vragen te stellen die beslissendd zijn voor het onderzoek. Het is niet de bedoeling om in een nonresponsee onderzoek nieuwe vragen te stellen. Het zou dan namelijk niet mogelijk
zijnn om de beide groepen met elkaar te vergelijken.
Alss niet zeker is of er een verband is tussen de onafhankelijke en afhankelijke
variabele,, is het beter om naar de onafhankelijke variabele te vragen. Anders
kann het gebeuren dat wel bekend is hoe de nonresponsgroep scoort op de
afhankelijkee variabele, maar dat dit uiteindelijk niets blijkt te zeggen over
afwijkingenn met de responsgroep, aangezien er geen (of een onduidelijk)
verbandd is tussen de onafhankelijke en afhankelijke variabelen.
Goedee vragen hiervoor zijn de meest kenmerkende items (met de hoogste
ladingen)) van de belangrijkste schalen die beleidsbenutting meten. Tijdens het
nonresponss onderzoek is dus naar de score op onafhankelijke variabelen
gevraagd,, waarvan we vermoeden dat er een verband is met organisatieverandering.. Dit betekent dat er in dit onderzoek voor gekozen wordt om van de
gevondenn schalen die de beleidsbenutting meten (FBS, Londo en de nascholing)) de hoogst scorende items van elke factor te selecteren. Deze items zijn
voorgelegdd aan een steekproef van 56 scholen uit de nonresponsgroep.
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Hieronderr wordt een overzicht gegeven van de vragen die zijn gesteld tijdens
hett nonrespons onderzoek. Voor de verantwoording van deze vragen wordt
verwezenn naar hoofdstuk 6 waar de schaalconstructie en ontwikkeling van
instrumentenn is beschreven.
Voorr het Formatiebudgetsysteem is gevraagd naar het geven van minder
lesurenn en meer taakuren aan leraren; het voeren van een eigen schoolbeleid;
enn het sparen van rekeneenheden (item 31f, 3In en 31 o).
Voorr Londo is in het nonrespons onderzoek gevraagd naar het schuiven met
gebouw-afhankelijkee exploitatie-kosten en het reserveren van middelen voor
lange-termijn-uitgavenn voor niet-gebouw-afhankelijke exploitatiekosten (item
32.011 en 32.06).
Voorr nascholing tenslotte is gevraagd of de scholen het nascholingsaanbod
financieell vergelijken en of ze naar andere instellingen gaan als het aanbod
vann de eigen OBD/Pabo met bevalt (item 33c en 33e).
Dee items zijn allemaal op dezelfde wijze gemeten: 1. niet of nauwelijks; 2.
enigszinss het geval; 3. in redelijke mate het geval; 4. in sterke mate het geval.
Hett verschil in de scores op deze acht items is via een t-test geanalyseerd
(independentt sample t-test). Voor de afzonderlijke items is gekeken of het
gemiddeldee voor de nonrespons groep en de respons groep significant verschilt.. In onderstaande tabel staat een overzicht van de analyse.
Tabell 5.1: vergelijking gemiddelde score van nonresponsgroep en
responsgroepp (tweezijdig getoetst)
^__
Vraag g

31f,, meer taakuren

gemiddelde e gemiddelde e t-waarde e
responsgroep p nonresponsgr r (d.f.. is 283)
oepp (N - 54)
(NN - 231)
2,06 6
1,17 7
1,36 6

1,72 2
33 In, voeren van een
eigenn schoolbeleid
1,98 8
33 lo, sparen van
rekeneenheden n
1,84 4
32.01,, schuiven met
gebouw-afhankelijke e
kosten n
2,89 9
32.06,, reserven van
middelenn voor nietgebouww afh.kosten
33c,, gebruik maken van 2,27 7
aanbodd andere
instellingen n
2,24 4
33e,, aanbod financieel
vergelijken n

p-waarde e
(sign.. .05)
.041 1

1,57 7

1,11 1

.269 9

1,94 4

0,26 6

.798 8

1,59 9

1,75 5

.081 1

3,19 9

-2,11 1

.036 6

1,74 4

3,42 2

.001 1

2,54 4

-1,83 3

.068 8
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Bovenstaandd overzicht laat zien dat, uitgaande van een significantieniveau van
.05,, de nonresponsgroep voor drie items significant afwijkt van de
responsgroep.. Ten eerste blijkt dat de scholen uit de responsgroep aan hun
lerarenn vaker meer taakuren toewijzen (in plaats van lesuren) dan de scholen
uitt de nonresponsgroep. De responsgroep heeft een gemiddelde score van 1,4
tegenoverr een gemiddelde score van 1,2 van de nonresponsgroep. Dit houdt
inn dat niet gegeneraliseerd mag worden naar de populatie voor resultaten die
tee maken hebben met de taak- en functieverbreding van scholen.
Tenn tweede blijkt dat scholen uit de responsgroep lager scoren op de mate
waarinn ze middelen reserveren voor de lange termijn uitgaven voor nietgebouwafhankelijkee exploitatiekosten. Scholen uit de nonresponsgroep doen
ditt in sterke mate (een gemiddelde van 3,2 in plaats van 2,9). Dit betekent dat
uitsprakenn met betrekking tot het reserveren van middelen niet
gegeneraliseerdd mogen worden naar de totale populatie van scholen.
Tenslottee blijkt dat scholen uit de responsgroep hoger scoren op de mate
waarinn ze gebruik maken van het nascholingsaanbod van andere instellingen
dann de eigen schoolbegeleidingsdienst en lerarenopleiding. De gemiddelde
scoree van de responsgroep is 2,3. De scholen uit de nonresponsgroep scoren
hierr gemiddeld 1,7 op. Dit houdt in dat ook voor uitspraken met betrekking
tott het nascholingsbeleid niet gegeneraliseerd mag worden naar de populatie.
Uitt het nonrespons onderzoek blijkt dat de resultaten van het survey die te
makenn hebben met de beleidsbenutting voor wat betreft de taak- en
functieverbreding,, het reserveren van middelen, het voeren van een
nascholingsbeleidd en alle variabelen die hiermee samenhangen niet
gegeneraliseerdd mogen worden naar de populatie.

5.55 Gevalsstudie
5.5.15.5.1 Gevalsstudies als onderzoeksmethode
*Bijj een gevalsstudie gaat het om de intensieve bestudering van een verschijnsel
binnenn zijn natuurlijke situatie, zodanig dat de verwevenheid van relevante
factorenn behouden blijft' (Hutjes & van Buuren, 1992, p.15). Het gaat daarbij
niett zozeer om een alomvattende (holistische) analyse van een verschijnsel. Er
zijnn immers altijd specifieke factoren die niet of minder relevant zijn voor de
vraagstellingg van een onderzoek. (Swanborn, 1996). Waar het in dit onderzoek
well omgaat is het voorkomen van al te eenvoudige modellen van de werkelijkheid. .
Inn paragraaf 5.3. is ingegaan op de voordelen en nadelen van de gevalsstudie als
onderzoeksmethode.. De nadelen van de gevalsstudie vallen weg als naast de
gevalsstudiee een survey wordt uitgevoerd. In deze paragraaf wordt kort ingegaann op de wijze waarop de voordelen van de gevalsstudie in dit onderzoek tot
hunn recht komen.
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Dee functie van de meervoudige gevalsstudie in dit onderzoek is om de resultaten
vann het survey te detailleren en te interpreten. Hiertoe gaat de gevalsstudie
grotendeelss uit van dezelfde vraagstelling als het survey.
Dee detaillering van de resultaten van het survey ligt in de nadere omschrijving
diee van de verschijnselen wordt gegeven en in de samenhang tussen deze
verschijnselen.. In dit onderzoek zullen de resultaten vanuit het survey wordenn aangevuld door binnen de gevalsstudies diepte interviews te houden. In
principee zal binnen elke school met twee personen een interview worden
gehouden.. Tijdens het interview zal de precieze vraagstelling toegespitst
wordenn op de situatie waarin de school zich bevindt. Verder zal doorgevraagd
wordenn als een respondent een onduidelijk of onvolledig antwoord geeft.
Daarnaastt zullen documenten van de school worden geanalyseerd. De twee
interviewss en de informatie uit de documenten kunnen elkaar aanvullen. Er
wordtt rekening gehouden met de verschillende visies en interpretaties van
gebeurtenissenn die betrokkenen in de schoolorganisatie kunnen hebben
(Swanborn,, 1996).
Vervolgenss worden binnen de gevalsstudies de resultaten van het survey
geïnterpreteerd.geïnterpreteerd. Letterlijk betekent dat Verklaren naar de innerlijke bedoeling
off 'uitleggen' (van Dale, 1992). De resultaten van het survey worden in die zin
geïnterpreteerdd dat de gevonden verbanden in de context van de school wordenn geplaatst. Met de context worden de interne en externe contingenties
bedoeld,, ofwel de te onderzoeken school- en omgevingskenmerken. In paragraaff 5.3 is gezien dat hiervan de bedoeling is dat de betekenis van de in het
surveyy gevonden verbanden duidelijker wordt (Hutjes & van Buuren, 1992;
Müess & Huberman, 1994). Hiertoe zal aan de informanten gevraagd worden
naarr de volgtijdelijkheid van gebeurtenissen, naar oorzaak-gevolg relaties en
eenn toelichting hierop. De uiteindelijke beschrijving en interpretatie wordt
getoetstt aan de beschrijving en interpretatie die de informanten zelf hebben
gegevenn (Swanborn, 1996)3 .
5.5.25.5.2 Validiteit
Voorr de gevalsstudie kunnen dezelfde soorten validiteit worden onderscheidenn als voor het survey, met uitzondering van de statistische conclusie validiteitt (Hutjes & van Buuren, 1992; Miles & Huberman, 1994; Swanborn, 1987).
Hieronderr ga ik in op de interne validiteit en de begripsvaliditeit. In de volgendee paragraaf wordt de generaliseerbaarheid van de resultaten van de gevalsstudiess besproken.
Maarr eerst is een algemene opmerking op zijn plaats over de sociale wenselijkheidd binnen gevalsstudies, met name bij het houden van interviews. Om
dee mogelijke gevolgen van sociale wenselijke antwoorden tegen te gaan zijn
dee data zoveel mogelijk gecontroleerd door gebruik te maken van de ingevuldee vragenlijst uit het survey, door het houden van twee interviews per school
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enn door tevens documenten van de school te analyseren. Tijdens de interviewss is daarnaast steeds naar concrete voorbeelden gevraagd36.
Begripsvaliditeit Begripsvaliditeit
Inn paragraaf 5.4.2 is gezien dat begripsvaliditeit inhoudt dat de begrippen uit het
conceptuelee model een juiste interpretatie zijn van de empirische verschijnselen.
Voorr wat betreft de omschrijving van de begrippen binnen de gevalsstudie is
aangeslotenn bij de operationalisatie uit het survey. Deze is gebaseerd op een
theoretischee indeling. Verder is aan de respondenten telkens gevraagd om
voorbeeldenn te geven van de optredende verschijnselen en zo concreet mogelijk
tee zijn, om verwarring over abstracte begrippen te voorkomen.
Verderr is geprobeerd de begripsvaliditeit te verhogen door de gevalsstudies op
eenn gestructureerde en systematische wijze uit te voeren. In dit onderzoek is zo
veell mogelijk voor elke school in de gevalsstudie een zelfde systematiek van
dataverzamelingg en analyse worden gevolgd. Op deze manier worden de variabelenn iedere keer op dezelfde manier gemeten en wordt de invloed van subjectievee oordelen van de onderzoeker verkleind.
Hett is verder van belang bij de verslaglegging aan te geven hoe en waarom een
bepaaldee interpretatie en kwalificatie wordt gegeven (de zogenoemde 'decision
rules',, Miles & Huberman, 1994). Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de
interpretatiee (Hutjes & van Buuren, 1992). Vandaar dat binnen dit onderzoek
dee codering van de interviews ter controle aan andere onderzoekers en deskundigenn is voorgelegd en dat zo goed mogelijk geprobeerd is de kwalificaties
(waarden,, oordelen) herleidbaar te houden tot de ruwe data. Ook het gebruik
vann schooldocumenten, naast het houden van interviews (triangulatie van data)
draagtt bij aan de controle van de resultaten en aan een juiste interpretatie van de
betekeniss (Hutjes & van Buuren, 1992; Miles & Huberman, 1994; Swanborn,
1987).. Daarnaast zijn de gevalsverslagen ter validering teruggezonden naar de
respondentenn (Hutjes & van Buuren, 1992).
InterneInterne validiteit
Dee interne validiteit richt zich op de vraag of er een causaal verband is. Aangezienn er bij gevalsstudies geen controlegroep is, is statische onderbouwing niet
mogelijk.. Binnen gevalsstudies wordt stap voor stap, met behulp van empirie en
theorie,, een verklaringsmodel opgebouwd.
Dee interne validiteit kan verhoogd worden door de gevonden samenhang in de
dataa te beproeven (Hutjes & van Buuren, 1992; Miles & Huberman, 1994).
Hiertoee wordt gezocht naar interveniërende variabelen. Bewerking van de data
leidtt tot een logische bewijsketen die getoetst wordt aan de theorie of theoretischee inzichten. Deze bewijsketen maakt het mogelijk dat andere onderzoekers
dee bewijsvoering kunnen controleren. Hiervoor zijn nodig: "een expliciete
verantwoordingg van de inhoud van het materiaal in relatie tot de probleemstel100
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ling,, een nauwgezette documentatie van het verzamelde materiaal, een verantwoordingg van de gehanteerde dataverzamelingsprocedures in het licht van de
probleemstelling,, en een expliciete rechtvaardiging van de vertaling daarvan in
dee uiteindelijke conclusies van het onderzoek" (Hutjes & van Buuren, 1992,
p.59).. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en tevens de (begrips)validiteit. Deze
bewijsketenn wordt in dit onderzoek getoetst aan de resultaten van het survey.
Daarnaastt zal de interne validiteit verhoogd worden door de gevalsstudies op
eenn structurele en systematische wijze uit te voeren. Dit verhoogt niet alleen de
begripsvaliditeit,, zoals gezien, maar ook de interne validiteit (Miles & Huberman,, 1994; Swanborn, 1987). Het uitvoeren van gestructureerde gevalsstudies is
mogelijkk doordat de gevalsstudies de resultaten uit het survey volgen.
Tott slot dient iets gezegd te worden over 'case contaminatie', aangezien dit
verschijnsell de interne validiteit kan bedreigen. Case contaminatie houdt in dat
dee gevallen onbedoeld (en niet onderkend) verweven zijn, terwijl zij voor een
toereikendee theoretische generalisatie onafhankelijk van elkaar zouden moeten
zijn.. Swanborn (1995, 1996) relativeert dit gevaar door te zeggen dat een theoretischee generalisatie aan de hand van gevalsstudies nooit toereikend is. Hij stelt
datt de praktijk 'minder pretentieus' is. De onderzoeker moet zich in zijn of haar
uitsprakenn beperken tot het domein van die cases.
Dee gezamenlijke context van de scholen in dit onderzoek betreft het gevoerde
overheidsbeleidd in het algemeen en de beleidsbenutting in het bijzonder. Van
eenn meer directe verbinding tussen de scholen is in dit onderzoek geen sprake.
Dee scholen liggen verspreid door het hele land, variëren naar denominatie en
werkenn niet onder hetzelfde bevoegd gezag.
5.5.35.5.3 Generaliseerbaarheid
Dee meest gangbare manier om te generaliseren is van de steekproef naar de
populatiee toe. De vraag is dan of de resultaten van toepassing zijn op alle
vergelijkbaree gevallen. Dat kan binnen gevalsstudies niet (Miles & Huberman,
1994;; Swanborn, 1987). "Externe validiteit in een gevalsstudie is primair
gebaseerdd op argumenten met betrekking tot de 'analogie' van verschillende
situatiess en niet op statistische redeneringen" (Hutjes & van Buuren, 1992,
P-64)* *
Voorr de generaliseerbaarheid van gevalsstudies zijn er diverse alternatieven
(Hutjess & van Buuren, 1992; Miles & Huberman, 1994). Een daarvan is dat
eenn gevonden patroon (in één geval) logisch lijkt en ook optreedt binnen
anderee gevallen. Uitgangspunt is dan eerst een enkele case waarna via inductievee weg verder wordt geredeneerd naar andere gevallen. Hiervoor is een
meervoudigee gevalsstudie nodig (Hutjes & van Buuren, 1992).
Eenn variant hierop is dat het patroon binnen een geval bruikbaar of vertaalbaarr is naar een ander geval, waarbinnen eenzelfde proces onderzocht kan
wordenn (replicatie). Als het verzadigingspunt is bereikt wordt gestopt met het
onderzoekenn van nieuwe gevallen. Verzadiging houdt in dit verband in dat
nieuwee gevallen geen verdere informatie opleveren voor het inzicht in het
onderzochtee verschijnsel (Hutjes & van Buuren, 1992).
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Eenn ander alternatief om te generaliseren binnen gevalsstudies is dat een
binnenn een geval gevonden patroon congrueert met de theorie. Er is een
bevestigingg van de theorie. Dit wordt wel theoretische generalisatie genoemd
(Firestone,, 1993), maar Swanborn (1995) geeft aan dat dit te pretentieus is. De
generalisatiee is namelijk hypothetisch. Een theorie kan met een gevalsstudie
ondersteundd worden, maar niet worden bewezen. Naarmate de onderzochte
gevallenn meer lijken op het domein, bijvoorbeeld een andere populatie, anderee omstandigheden of een ander tijdstip, is de generalisering meer valide
(Swanborn,, 1996).
Opp eenzelfde wijze kan vanuit een gevalsstudie gegeneraliseerd worden naar
dee resultaten van een survey (Hutjes & van Buuren, 1992), zoals binnen dit
onderzoekk wordt gedaan. De resultaten uit de gevalsstudie ondersteunen de
resultatenn uit het survey en de theorie. Hutjes en van Buuren (1992) werken
ditt uit aan de hand van een onderzoek naar het feitelijk verloop van automatiseringsprojecten.. Zij zeggen hier ter afsluiting over: "Dient het kwantitatievee onderzoek om het materiaal uit de daaropvolgende meervoudige gevalsstudiee beter te kunnen plaatsen in het algemene beeld, de meervoudige gevalsstudiee dient omgekeerd om het toch oppervlakkige beeld van de problemen
rondd de automatiseringsprojecten verder uit te diepen" (p.28).
Binnenn dit onderzoek zal geprobeerd worden op diverse manieren te generaliseren.. De bewijsketen van de diverse gevallen kan elkaar ondersteunen, de
resultatenn kunnen de theorie ondersteunen en de resultaten kunnen de in het
surveyy gevonden samenhang ondersteunen. In hoofdstuk 8 worden de resultatenn van de gevalsstudies gepresenteerd. Tevens wordt uitgewerkt op welke
wijzee de gevalsstudies zijn uitgevoerd.
5.66 Afsluiting
Inn dit hoofdstuk zijn de onderzoeksvragen het conceptueel model gepresenteerd.. Verder is de onderzoeksopzet verder uitgewerkt. In dit onderzoek is
ervoorr gekozen om een survey en een aantal gevalsstudies als onderzoeksmethodee te combineren. De voordelen en nadelen van beide methoden zijn
uitgewerktt in paragraaf 5.3. Het idee is dat beide onderzoeksmethoden eikaars
nadelenn kunnen wegnemen, waardoor de voordelen van beiden tot hun recht
komen.. De eerste fase van het onderzoek bestaat uit een survey. De opzet
hiervann is uitgewerkt in paragraaf 5.4., waarbij tevens is ingegaan op het
nonresponss onderzoek. De tweede fase omvat de gevalsstudies, uitgewerkt in
paragraaff 5.5. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 6, wordt de schaalconstructiee voor het survey gepresenteerd.
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Hoofdstukk 6: Instrumentatie survey
Inn dit hoofdstuk staat de operationalisatie van de variabelen voor het survey
centraal.. Aangezien in dit onderzoek geen gebruik is gemaakt van bestaande
meetinstrumentenn en er dus sprake is van de constructie van diverse nieuwe
schalenn op basis van de theoretische operationalisatie uit hoofdstuk 4, wordt
dee ontwikkeling van instrumenten in dit hoofdstuk uitgebreid beschreven.
Inn de voorgaande hoofdstukken zijn de begrippen theoretisch uitgewerkt.
Aann de hand van deze theoretische operationalisatie zijn ten behoeve van het
surveyy items geformuleerd. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de gevolgdee procedure (6.1) waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de
wijzee waarop is omgegaan met ontbrekende waarden. Vanaf paragraaf 6.2
wordtt ingegaan op de schaalconstructie voor de verschillende variabelen. Paragraaff 6.2 betreft de schaalconstructie voor beleidsbenutting, paragraaf 6.3
diee voor de organisatiestructuur, paragraaf 6.4 bevat de schaalconstructie voor
organisatiecultuurr en paragraaf 6.5 de schaalconstructie voor organisatiekwaliteit.. Tot slot geeft paragraaf 6.6 een overzicht van het in paragraaf 5.1 gepresenteerdee conceptueel kader, met daarin alle schalen opgenomen.

6.11 Werkwijze
6.1.16.1.1 Onvolledige gegevens
Naderee beschouwing van de data leert dat de gegevens onvolledig zijn. Strategieënn om hier mee om te gaan zijn het schrappen van respondenten, met anderee woorden scholen, inschatten van scores en modelleren (Hox, 1997).
Hett schatten en modelleren leidt tot versterking van de aanwezige structuren
inn de gegevens. Dit kan ruis veroorzaken waardoor de resultaten in feite
mooierr worden gemaakt dan ze zijn.
Hett schrappen leidt tot een reductie van de hoeveelheid beschikbare data.
Schrappenn van gegevens kan 'listwise' gebeuren (verwijdering uit de hele vragenlijst)) of *pairwise'. Bij paarsgewijze verwijdering blijven meer gegevens
over,, maar bij het toepassen van multivariate technieken op een aantal variabelen,, worden de verschillende resultaten door dit selectief weglaten voor
verschillendee respondenten berekend. Dat kan tot vreemde resultaten leiden
(Hox,, 1997).
Schattenn en modelleren lijken goede strategieën te zijn als voorspeld kan wordenn hoe de ontbrekende variabelen ad random ontbreken (als er een duidelijkee en voorspelbare structuur zit in de data die ontbreken). Aangezien niet
bekendd is of er een duidelijke en voorspelbare structuur zit in de ontbrekende
data,, is voor dit onderzoek schrappen de meest zuivere strategie om met de
onvolledigee gegevens om te gaan. Vandaar dat ontbrekende gegevens paarsgewijss zijn weggelaten bij het uitvoeren van de factoranalyses. Bij het uitvoerenn van de factoranalyses leidt het listwise of paarsgewijs weglaten van ont105 5

brekendee gegevens niet tot andere resultaten. Bij eventueel uk te voeren variantie-analysess of vergelijkbare (multivariate) analyses zullen ontbrekende
gegevenss wel listwise worden weggelaten.
6.1.26.1.2 schaalconstructie
Voorafgaandd aan de schaalconstructie is gecontroleerd of de items een geschiktee normaalverdeling hebben, zodat ze gebruikt mogen worden in de
lineairee analyses. Voor de variabelen beleidsbenutting, schoolcultuur en organisatiekwaliteitt is vervolgens via factoranalyse gekeken of verschillende items
samenn een schaal vormen. Er is gebruik gemaakt van principale axis factoring
(PAF).. In principe zijn de factoranalyses exploratief uitgevoerd. Als uit de
exploratievee principale axis factoring geen duidelijke schalen voortkwamen is
opp grond van de factormatrix of, als deze onduidelijk was de correlatiematrix,
iss gekeken wat het beste alternatief was. Informatie hierover is in de tekst
opgenomenn bij de betreffende schaalconstructie. Voor de meeste factoranalysess is geroteerd via Varimax. Bij roteren verandert de ligging van de items ten
opzichtt van elkaar niet, waardoor de variantie die door de factoren wordt
verklaardd per variabele en per factor gelijk blijft. Varimax-rotatie zorgt ervoor
datt de scores van sommige variabelen op de eerste factor zo hoog mogelijk
wordenn (en dus lager worden op de tweede factor), terwijl de andere variabelenn hoger scoren op de tweede factor. Varimax staat voor variantiemaximalisatie.. De assen blijven loodrecht op elkaar staan (a Campo, 1995).
Voorr alle factoranalyses is afzonderlijk bepaald wat de vereiste lading voor
eenn item is om aan een schaal toegevoegd te mogen worden. De minimum
ladingg die is gehanteerd is ongeveer .40, maar als veel items bijvoorbeeld een
ladingg hebben van .70 of meer, dan is een item dat .40 laadt niet altijd meegenomenn in de schaal. De betrouwbaarheid van de schalen is steeds vastgesteld
mett Cronbachs alpha en als maat voor de homogeniteit is gekeken naar de
inter-itemm correlatiecoëfficient.
Dee schalen voor organisatiestructuur zijn gemaakt met behulp van het statistischee pakket Homals, speciaal bestemd voor ordinale en nominale variabelen. .
Bijj het formuleren van antwoordcategorieën is geprobeerd rekening te houdenn met een aantal antwoordtendenties van respondenten (Swanborn, 1987).
Hett is niet mogelijk om met alle antwoordtendenties rekening te houden. In
ditt onderzoek is rekening gehouden met de volgende tendenties: mensen kiezenn een neutrale, nietszeggende antwoordcategorie (vandaar dat de meeste
itemss geschaald zijn op een even schaal, zonder middencategorie); en mensen
kiezenn of vermijden juist extremen (vandaar dat voor een schaal is gekozen
mett niet al te veel antwoordcategorieën). Op grond van bovenstaande overwegingenn is besloten bij de meeste vragen uit te gaan van een vierpuntsschaal.
Dee tendens van mensen om overal positief of negatief op te antwoorden is
niett te vermijden in een survey, evenmin als de tendens om antwoorden te
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gevenn die met elkaar in de pas lopen of juist sterk wisselen.
6.22 Schaalconstructie beleidsbenutting
Omm de wijzigingen in het bekostigingsstelsel, als een van de maatregelen ter
bevorderingg van de autonomie van scholen, te bepalen wordt gemeten in
welkee mate scholen de beleidsruimte benutten die ze hebben gekregen door
dee invoering van het Londo-stelsel, het formatiebudgetsysteem en de gedeeltelijkee decentralisatie van de nascholingsggelden. Met betrekking tot deze beleidsruimtee zijn items geformuleerd.
6.2.16.2.1 Personeelsbeleid (beleidsbenutting als gevolg van het Formatiebudgetsysteem)
Dee items met betrekking tot het FBS concentreren zich rondom drie onderwerpen: :
1.. Afwijken van de normatieve onderbouwing, waaronder verzilvering,
schuivenn met rekeneenheden/tussen personeelscategorieën en overdracht van
rekeneenheden.. Het plannen van de personeelsomvang is hier een instrument
toe.. Naar overdracht van rekeneenheden is niet gevraagd omdat is gebleken
datt het wel of niet voorkomen van overdracht van rekenenheden in sterkere
matee afhangt van het bevoegd gezag van een school dan van de school zelf
(Buistt et al., 1995).
2.. Opbouw en inzet van de formatie, zoals functie- en taakdifferentiatie en
hett voeren van een taakurenbeleid, het aanstellen van niet-declarabel personeell zoals bijvoorbeeld ondersteunend personeel aanstellen of aanstellen van
personeell voor kortere periodes (was al mogelijk maar is door FBS eenvoudigerr geworden) en het anders opzetten van de onderwijsplanning (aangezien
ditt laatste altijd al mogelijk was, is hier niet naar gevraagd).
3.. Voeren van eigen (personeels) beleid en planmatiger werken in het algemeen,, het opzetten van een gratificatie- en toelagenbeleid, voeren van loopbaanbeleidd en 'job rotation', gebruiken van nascholing voor personeelsbeleid,
voerenn van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken (dit laatste werd al
voorr de invoering van het FBS op veel scholen gedaan, dus hier is niet naar
gevraagd). .
Voorr het onderzoeken van de mate waarin gebruik wordt gemaakt van het
FBSS zijn 19 items geformuleerd met een 4-punts-Likert-schaal als antwoordcategorie,, variërend van: niet tot nauwelijks het geval (1); enigszins het geval (2);
inn redelijke mate het geval (3); in sterke mate het geval (4). Dit biedt uiteindelijkk de mogelijkheid om scholen te onderscheiden die redelijk tot veel beleidsruimtee benutten (categorie 3 en 4) en scholen die in enige mate tot weinig
beleidsruimtee benutten (categorie 1 en 2). Hieronder staan de items met betrekkingg tot het FBS.
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a)) Sinds de invoering van het FBS komt het binnen onze school voor dat leraren die
goedd functioneren extra financieel beloond worden door middel van een toelage of
gratificatie. .
b)) Sinds de invoering van het FBS worden leraren die goed functioneren niet-financieel
beloondd (zij mogen bijvoorbeeld extra nascholing volgen, krijgen extra taakuren of
eenn middag vrij).
c)) Sinds de invoering van het FBS hanteert onze school naast de centraal vastgestelde
promotieregeling,, eigen promotie-criteria.
d)) Sinds de invoering van het FBS zijn er meer leraren dan voorheen, die een combinatiee van functies vervullen binnen onze school.
e)) Binnen onze school wordt sinds de invoering van het FBS een actiever loopbaanbeleidd gevoerd.
f)) Sinds de invoering van het FBS komt het binnen onze school vaker voor dat leraren
minderr lesuren en meer taakuren toegewezen krijgen.
g)) Taak-differentiatie wordt binnen onze school, sinds de invoering van het FBS, meer
toegepast. .
h)h) Onze school krijgt voldoende middelen van het ministerie voor de vergoeding van
dee personele kosten die we maken,
i)) Binnen onze school schuiven we met rekeneenheden tussen verschillende
personeelscategorieënn (bijvoorbeeld van het onderwijzend personeel naar het
directiepersoneel). .
j)) Onze school heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het FBS biedt om
onderwijsondersteunendd personeel aan te stellen,
k)k) Als gevolg van het FBS voeren wij in onze school in sterkere mate een eigen
personeelsbeleid. .
1)) Sinds de invoering van het FBS werken wij binnen onze school planmatiger.
m)) Door de invoering van het FBS heeft onze school het personeelsbeleid gewijzigd,
n)n) Als gevolg van het FBS voeren wij in onze school in sterkere mate een eigen
schoolbeleid, ,
o)) Binnen onze school wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om rekeneenheden
tee sparen.
p)p) Als gevolg van het FBS huren wij binnen onze school vaker voor kortere periodes
personeell in.
q)) Sinds de invoering van het FBS volgen personeelsleden van onze school meer na- en
bijscholing, ,
r)) Als gevolg van het FBS is de personeelsplanning binnen onze school verbeterd.
Daarnaastt is gevraagd naar het percentage rekeneenheden dat in het
formatieplann van 1994/1995 is aangemerkt voor verzilvering (v30). A n t w o o r d
hieropp k o n variëren van: geen; tussen 0 en 1,0%; tussen 1,0 en 2,0%; tussen 2,0
enn 3,0%; tussen 3,0 en 4,0%; en meer dan 4,0%.
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Viaa exploratieve factoranalyse (extraction P A F , rotatie Varimax) is onderzochtt op welke wijze de items groepeerden. Zes factoren worden onderscheiden,, waarvan er drie een schaal vormen. Criteria voor de schaalconstructie
warenn de eigenwaarde van de gevonden factoren, de inhoudelijke betekenis
vann de factoren en de statistische relevantie (meerdere items per schaal). D e
verklaardee variantie van Factor 1 is 24,4%, die van Factor 2 is 6,8% en die van
factorr 3 is 5,8%. Gezamenlijk k o m t dit op 37,0%.
Tabell 6.1: Factormatrix beleidsbenutting personeelsbeleid (n= 231)
Factorr 1
V30
V31
V31
V31
V31
V31
V31
V31
V31
V31
V31
V31
V31
V31
V31
V31
V31
V31
V31

0
A
1
1B
1C
1D
1E
1F
1G
H
1
1I
1J
1K
1L
M
1
1
N
10
1P
1
Q
R
1

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
0
P
Q
R

,07726
,01607
,11736
,05547
,21099
,32537
,11945
,29751
-,06371
,26030
,08654
,60330
,78744
,75140
,77197
,18119
,05665
,18165
,53223

6
7
6
7
9
7
5
1
1
0
4
0
4
0
7
9
5
5
3

Factorr 2 Factor r
,08285
,00696
,15442
-,00101
,67671
,35367
,75900
,72669
-,06066
,09955
-,08070
,17187
,15862
,15286
,13546
,13596
,11888
,28865
,21883

5
6
2
1
1
7
0
9
6
5
0
7
2
6
6
6
8
5
3

,59843
,07828
-,04049
,01920
,10395
-,01999
,06252
,01289
,38724
-,04215
,00276
-,06511
,13094
,04367
,09823
,78257
,26156
,14826
,19025

3
8
9
0
5
9
2
9
4
5
6
1
4
7
3
7
6
6
5

D ee eerste drie factoren vormen alle drie een schaal. Dit komt in sterke mate
overeenn met de vooraf geformuleerde indeling in items. Het enige verschil is
datt een aantal items, die de factoren inhoudelijk breder zouden maken, laag
ladenn op alle drie de schalen.
Tabell 6.2: Schalen beleidsbenutting personeelsbeleid (n=231)
Schaall 'taak- en functieverbreding' (3 items)
CronbachsCronbachs alpha .79; Inter-item correlatie .55
33 ld: sinds het FBS zijn er meer leraren die een combinatie van functies vervullen
binnenn de school
31f:: sinds het FBS komt het binnen de school vaker voor dat leraren minder
lesurenn en meer taakuren krijgen
31g:: meer taakdifferentiatie in de school sinds het FBS
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Schaall 'personeelsplanning' (5 items)
CronbachsCronbachs alpha .86; Inter-item correlatie .55
33 Ik: als gevolg van het FBS voeren wij in onze school in sterkere mate een eigen
personeelsbeleid d
311:: sinds de invoering van het FBS werken wij binnen onze school planmatiger
33 lm: door de invoering van het FBS heeft onze school het personeelsbeleid gewijzigd d
33 In: als gevolg van het FBS voeren wij in onze school in sterke mate een eigen
schoolbeleid d
33 Ir: als gevolg van het FBS is de personeelsplanning binnen onze school verbeterd d
Schaall 'beheersing personeelsbudget' (2 items)
CronbachsCronbachs alpha . 71; Inter-item correlatie .55
30:: het percentage verzilverde rekeneenheden
31o:: binnen onze school wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om rekeneenhedenn te sparen

6.2.26.2.2 Financieel beleid (beleidsbenutting als gevolg van Londo)
Vragenn met betrekking tot Londo zijn in de vragenlijst opgenomen in vraag
322 . D e vragen gaan in o p de wijze waarop scholen met het stelsel omgaan,
zoalss het schuiven met en reserveren van middelen.
Inn hoofdstuk 2 is aangegeven dat het Londo-stelsel scholen in principe één
nieuwee mogelijkheid heeft geboden, namelijk de bestedingsvrijheid. Hieronderr valt het schuiven met middelen, het reserveren van middelen en fondsvormingg en het vaststellen van eigen prioriteiten in de besteding. Hiertoe zijn
77 items geformuleerd die net als de items voor de personele beleidsbenutting
zijnn geschaald op een 4-punts-Likertschaal, variërend van: niet tot nauwelijks
hett geval (1); enigszins het geval (2); in redelijke mate het geval (3); in sterke
matee het geval (4).
32.11 Binnen Londo schuiven we met de beschikbare middelen voor
gebouwafhankelijkee exploitatiekosten (bijv. preventief onderhoud).
32.22 Binnen Londo schuiven we met de niet gebouwafhankelijke exploitatiekosten
(bijv.. onderwijsleerpakket).
32.33 Onze school schuift met posten binnen het totale Londo budget.
32.44 Onze school maakt bij de gemeentelijke overheid aanspraak op vergoedingen voor
dee zogeheten 'andere voorzieningen' via de artikel-74 procedure.
32.55 Binnen de Londo-vergoedingen maken we gebruik van de mogelijkheid om middelenn te reserveren voor lange-termijn-uitgaven voor gebouwafhankelijke
exploitatiekostenn (bijv. preventief onderhoud).
32.66 Binnen de Londo-vergoedingen maken we gebruik van de mogelijkheid om middelenn te reserveren voor lange-termijn-uitgaven voor niet gebouwafhankelijke
exploitatiekostenn (bijv. onderwijsleerpakket).
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32.77 Binnen de school is er sinds de invoering van het Londo-stelsel sprake van
fondsvormingg voor onverwachte vervangingen van materialen e.d..
O pp de antwoorden op de items is een factoranalyse (principal axis factoring,
rotatiee Varimax) uitgevoerd om te kijken welke factoren er te onderscheiden
zijnn in de gestelde vragen met betrekking tot het financieel beleid (Londo).
H e tt aantal factoren was bij opstelling van de vragenlijst open, dus de items
zijnn geanalyseerd via een exploratieve factoranalyse. Twee inhoudelijke factorenn kunnen worden onderscheiden, die iets zeggen over de wijze waarop
scholenn het Londo-stelsel gebruiken. De verklaarde variantie van factor 1 is
33,5%% en die van factor 2 is 18,6%%. Samen verklaren zij 52,1%.
Tabell 6.3: Factormatrix beleidsbenutting financieel beleid (n=231'
Factorr 1
V32.01
V32.02
V32.03
V32.04
V32.05
V32.06
V32.07

1
2
3
4
5
6
7

,83903
,68358
,81317
,31755
,22335
,04203
,04888

3
8
7
5
5
3
8

Factorr 2
,08850
,13816
,03845
,25211
,68511
,91872
,50667

0
6
5
1
1
2
7

Dee factorstructuur laat twee inhoudelijke factoren zien, namelijk integrale
budgetbehandelingg (met de nadruk op schuiven tussen deelbudgetten) en beheersingg van het materieel budget (met name reserveren van middelen).
Slechtss 1 item laadt relatief gezien laag op beide factoren, namelijk het maken
vann aanspraak op gemeentelijke voorzieningen (32.4).
Tabell 6.4: Schalen beleidsbenutting financieel beleid (n=231)
Schaall 'integrale budgetbehandeling' (3 items)
CronbacbsCronbacbs alpha .83; inter-item correlatie .61
32.11 schuiven met beschikbare middelen voor gebouw-afhankelijke exploitatiekostenn (bijv. preventief onderhoud)
32.22 schuiven met niet-gebouw-afhankelijke exploitatiekosten (bijv. onderwijsleerpakket) )
32.33 schuiven met posten binnen totale Londo-budget
Schaall 'risicobeheersing materieel budget' (3 items)
CronbachsCronbachs alpha. 74; inter-item correlatie .49
32.55 reserveren van middelen voor lange-termijn-uitgaven voor gebouw-afhankelijkee exploitatiekosten
32.66 reserveren van middelen voor lange-termijn-uitgaven voor niet-gebouw-afhankelijkee exploitatiekosten
32.77 fondsvorming voor onverwachte vervangingen van materialen e.d.
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6.2.36.2.3 Nascholingsbeleid (beleidsbenutting als gevolg van decentralisatie nascholingsgelden) lingsgelden)
Scholenn hebben de laatste jaren de mogelijkheid gekregen o m meer een eigen
nascholingsbeleidd te voeren door het aanbod van instellingen te vergelijken en
doorr gebruik te maken van het aanbod van andere instellingen. Dat scholen
eenn nascholingsplan kunnen maken is niet nieuw. Dat k o n altijd al. Daarom
iss daar niet naar gevraagd. O v e r het nascholingsbeleid zijn 7 in totaal vragen
gesteldd (vragenlijst vraag 33a tot en met g). Deze items zijn op dezelfde wijze
geschaaldd als de items voor het FBS en Londo.
33a.. Wij maken, sinds we de beschikking hebben over een deel van het nascholingsbudget,, gebruik van de mogelijkheid om een deel van het nascholingsbedrag van een
aantall jaren op te sparen.
33b.. Sinds we de beschikking hebben over een deel van het nascholingsbudget, bepalen
wee op onze school onafhankelijk van het aanbod, aan welke na- en bijscholing behoefte
bestaat. .
33c.. Als het aanbod van de eigen OBD/SBD en Pabo niet voldoet maakt onze school
gebruikk van de mogelijkheid bij andere instellingen bij- en nascholing te kopen.
33d.. Sinds we de beschikking hebben over een deel van het nascholingsbudget, vergelijkt
onzee school het aanbod van verschillende OBD's en Pabo's met elkaar op inhoudelijke
aspecten. .
33e.. Sinds we de beschikking hebben over een deel van het nascholingsbudget vergelijkt
onzee school het aanbod van verschillende OBD's en Pabo's met elkaar op financiële
aspecten. .
33f.. Sinds we de beschikking hebben over een deel van het nascholingsbudget, besteden
wee een deel van onze nascholingsgelden bij instellingen die geen deel uitmaken van de
regulieree nascholingsinstellingen.
33g.. Het beschikbare budget voor nascholing is voor onze school groot genoeg.
N aa een exploratieve factoranalyse (PAF, varimax-rotatie) worden er twee
factorenn met betrekking tot het nascholingsbeleid onderscheiden. Aangezien
dee factoren inhoudelijk niet sterk zijn (ze zijn niet duidelijk te interpreteren
enn hebben weinig betekenis) en de meeste items op beide factoren laden is
beslotenn een nieuwe factoranalyse te doen, dit keer een confirmatieve analyse
mett één factor (wederom P A F , rotatie is niet mogelijk bij een factor). Vijf van
dee zeven items behoren bij de factor die inhoudelijk gezien staat voor de mate
waarinn de school nascholingsbeleid voert. De verklaarde variantie van de fact o rr is 30,8%.
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Tabell 6.5: Factormatrix beleidsbenutting nascholingsbeleid (n=231)
Factorr 1
V33.A A
V33.B B
V33.C C
V33.D D
V33.E E
V33.F F
V33.G G

,19496 6
,41596 6
,67095 5
,81449 9
,78023 3
,45653 3
-,10583 3

Tabell 6.6: schaal beleidsbenutting nascholingsbeleid (n=231)
Schaall 'nascholingsbeleid' (5 items)
CronbachsCronbachs alpha .76; inter-item correlatie .39
33.b:: we bepalen de behoefte aan scholing onafhankelijk van het aanbod
33.c:: als het aanbod van de eigen OBD/Pabo niet bevalt gaan we naar andere instellingen n
33.d:: we vergelijken het scholingsaanbod op inhoudelijke aspecten
33.e:: we vergelijken het scholingsaanbod op financiële aspecten
33.f:: we besteden een deel van het nascholingsgeld bij niet-reguliere ondersteuning

6.2.46.2.4 Overzicht beleidsbenutting
Inn tabel 6.7 staat een overzicht van alle schalen die de beleidsbenutting van
scholenn bepalen.
Tabell 6.7: overzicht van de schalen voor beleidsbenutting (n=231)
betrouwbaarheid d inter-item maantall items
schaal l
correlatie e
(alpha) )
33
.55 5
.79 9
Taak-- en functieverbreding
Personeelsplanning g

.86 6

.55 5

55

Beheersingg personeelsbudget

.71 1

.55 5

22

Integralee budgetbehandeling

.83 3

.61 1

33

Risicobeheersingg materieel budget .74 4

.49 9

33

.76 6

.39 9

55

nascholingsbeleid d

Dee schalen voor beleidsbenutting zijn niet normaal verdeeld. Dat blijkt uit de
scheefheidd en gepiektheid en uit de toetsing van de normaalverdeling. Voor
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dee meeste analyses geldt de eis dat variabelen die in de analyse worden opgen o m e nn normaal verdeeld zijn. Dat houdt in dat de schalen voor beleidsbenuttingg bijvoorbeeld niet opgenomen mogen worden in variantie analyses of
regressiee analyses. Bovenstaande schalen zijn gehercodeerd tot een dichot o o m ,, zodat veel- en weinig gebruikers van elkaar onderscheiden kunnen
worden 1 .. Hiermee k u n n e n scholen worden onderscheiden met een hoge mate
vann beleidsbenutting en scholen met een lage beleidsbenutting. Voor dit onderzoekk is het niet bezwaarlijk dat een dichotoom een ruwe maat is aangezien
naa het survey een zestal gevalsstudies wordt uitgevoerd ter verdieping van de
resultatenn van het survey.

6.33 Organisatiestructuur
6.3.16.3.1 Taakverdeling
U i tt hoofdstuk 4 blijkt dat onderscheid gemaakt kan worden tussen taakverdelingg o p twee niveaus. T e n eerste taakverdeling tussen het bevoegd gezag en de
schoolleidingg (bestuurlijke taken). In de tweede plaats taakverdeling tussen
schoolleidingg en team (schooltaken).
Bestuurstaken Bestuurstaken
V o o rr verdeling van taken tussen het bevoegd gezag en schoolleiding is uitgegaann van datgene wat de wettelijke opdracht van scholen is (WBO 1985). Gevraagdd wie onderstaande taken uitvoert (vraag 46):
a)) Opstellen aktiviteitenplan;
b)b) Opstellen schoolbegroting is;
c)) Afhandelen financiële zaken;
d)d) Opstellen formatieplan;
e)) Opstellen nascholingsplan;
f)) Opstellen schoolwerkplan;
g)) Houden van functioneringsgesprekken;
h)h) Overleg voeren met accountant;
i)) Voeren van sollicitatiegesprekken;
j)) Invullen van kerndoelen.
Dezee taken worden in het vervolg 'bestuurstaken' genoemd. In totaal zijn 10
takenn onderscheiden waarop de respondenten middels vijf antwoordcategorieënn aan konden geven bij wie het accent van uitvoering lag. De nominale
schaall ziet er als volgt uit: 1. bevoegd gezag geheel alleen; 2. accent ligt bij
11

Onderzoekers en methodologen geven wel aan dat op een dichotome variabele alle
parametrischee toetsen toegepast mogen worden, aangezien een dichotoom een intervalschaall is (a Campo, 1995). Echter, omdat een interval-schaal uitgaat van het idee dat de
afstandenn tussen de verschillende scores even groot is, en een dichotoom maar één afstandd kent, kan van een zuivere interval-schaal geen sprake zijn.
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bevoegdd gezag; 3. bevoegd gezag en schoolleiding samen; 4. accent ligt bij
schoolleiding;; 5. schoolleiding geheel alleen.
Opp basis van deze nominale gegevens is een Homals-analyse uitgevoerd. Omdatt Homals vereist dat alle antwoordcategorieën redelijk gevuld zijn, zijn de
antwoordcategorieënn van de items gehercodeerd. Dit is gebeurd op basis van
dee frequentieverdelingen en op basis van de betekenis van de antwoordcategorieën.. Verder zijn de Value labels' aangepast, zodat in de plot herkend kan
wordenn welke actoren zijn onderscheiden.
Naa hercodering blijkt uit de frequentieverdeling dat er nog steeds een grote
spreidingg bestaat tussen de scores, waardoor de plot onduidelijk is. Er is een
aantall items dat op geen van beide dimensies hoog scoort. Terugkerende naar
dee oorsprong van de vraag (onderscheid tussen scholen op taken die zowel het
bevoegdd gezag als de schoolleiding uit kan voeren) is besloten een aantal items
(diee niet onderscheiden) weg te laten. Het betreft de volgende items: a. Opstellenn aktiviteitenplan; f. Opstellen schoolwerkplan; g. Houden van functioneringsgesprekken;; i. Voeren van sollicitatiegesprekken; j . Invullen van kerndoelen. .
Opp de overblijvende items is een nieuwe Homals-analyse uitgevoerd. In tabel
6.88 staan de discriminatiewaarden van de items op de dimensies. De bijbehorendee plot2 staat in schema 6.1:
Tabell 6.8: Eigenwaarde en discriminatiewaarden verdeling bestuurstaken
11
Dimensie e
eigenwaarde eigenwaarde.32 .32
46.b b
46.c c
4 6 .. d
46.e e
46.h h

.34 4
.48 8
.28 8
.29 9
.19 9

22
.29 .29
.41 1
.20 0
.40 0
.29 9
.14 4

22

De eerste letter is het nummer van het item uit de vragenlijst. SA betekent samen,
SLL schoolleider en BG bevoegd gezag. Het sterretje (*) geeft in een homals-plot het
nulpuntt aan.
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Schemaa 6.1: Homals-plot voor de verdeling van bestuurstaken
ebg g
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D ee meeste items scoren op beide dimensies hoog. Dit kan betekenen dat één
dimensiee eigenlijk voldoende is om de items te beschrijven en om onderscheid
tee maken tussen de scholen. De eerste dimensie loopt van 'samen' (-2.00) naar
'hett bevoegd gezag' (-.12) en 'schoolleider' (2.13). D e tweede dimensie geeft
eenn onderscheid weer tussen taakuitvoering door bevoegd gezag versus de rest
(ofwell samen, ofwel schoolleiding alleen). H o e hoger scholen scoren op de
tweedee dimensie, hoe meer de taakuitoefening door het bevoegd gezag wordt
gedaan.. Scholen die laag (negatief) scoren op de tweede dimensie, kennen een
groteree taakuitoefening door de schoolleiding (al dan niet gezamenlijk met
bevoegdd gezag). V o o r het onderste deel van de tweede dimensie (taakuitoefeningg door schoolleiding alleen of gezamenlijk met bevoegd gezag), geldt dat
dee eerste dimensie interessant is. H e t linkergedeelte van de eerste dimensie
weerspiegeltt gezamenlijke taakuitoefening en het rechtergedeelte weerspiegelt
dee taakuitoefening door de schoolleiding alleen.
O pp grond van deze resultaten kunnen voor de wijze waarop taken worden
verdeeldd tussen bestuur en schoolleiding drie typen scholen worden onderscheiden.. Type 1 is het type waarbinnen het bevoegd gezag een groot deel van
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dee taakuitoefening doet (bovenste deel van dimensie 2). Type 2 is het type
waarbinnenn bevoegd gezag en schoolleiding deze taken gezamenlijk uitvoeren.. Type 3 tenslotte, is het type waarvan gesteld kan worden dat de schoolleiderr het grootste deel van de taken uitvoert.
Viaa hercodering zijn deze types omgevormd tot nieuwe variabelen. De types
lopenn niet parallel met de nullijn. De grens om een typologie af te bakenen
kann binnen Homals zelf gekozen worden. De types zijn gecodeerd aan de
handd van de coördinaten uit de Homals-plot. In de plot is aangegeven wat de
coördinatenn zijn die bij de types horen.
Schooltaken Schooltaken
Voorr de verdeling van schooltaken tussen schoolleiding en team is uitgegaan
vann empirische gegevens, gebaseerd op Stoel (1994). Stoel concludeert dat het
delegerenn van taken weinig gebeurt. Er wordt een breed scala aan activiteiten
gedelegeerd,, maar gemiddeld genomen voert het team slechts 17% van alle in
zijnn onderzoek onderscheiden taken uit. Het overige deel wordt door de
schoolleidingg uitgevoerd. Uit het onderzoek van Stoel zijn taken geselecteerd
waarvann bekend is dat het team minimaal 10% voor zijn rekening neemt van
dee totale tijd die aan de betreffende taak is besteed. Taken die hier onder vallenn zijn onder meer het bijhouden van de leerlingenadministratie, het afhandelenn van de correspondentie, de organisatie van buitenschoolse activiteiten
enn het verzorgen van interne begeleiding. In totaal zijn tien taken onderscheidenn (vragenlijst vraag 47a t / m j).
a)) Verzorgen van remediërende activiteiten;
b)) Verzorgen van de interne begeleiding;
c)) Bijhouden van de leerlingenadministratie;
d)) Begeleiden van ouders met een taak;
e)) Overleggen met de schoolbegeleider;
f)) Beheer schoolbibliotheek;
g)) Organisatie van toneelvoorstellingen;
h)) Afhandelen van de correspondentie;
i)) Organisatie van buitenschoolse activiteiten;
j)) Coördinatie van computergebruik binnen de school.
Ookk voor deze taken kon in de vragenlijst op een 5-puntsschaal aangegeven
wordenn wie de betreffende taken uitvoert: 1. schoolleiding geheel alleen; 2.
accentt ligt bij schoolleiding; 3. schoolleiding en team samen; 4. accent ligt bij
team;; 5. team geheel alleen.
Opp deze data (die eveneens nominaal zijn) is, volgens dezelfde procedure als
voorr de bestuurstaken, een Homals-analyse uitgevoerd. Uit de plot blijkt dat
dee dimensies wederom een onderscheid maken in actoren. De eerste dimensie
onderscheidtt de actor team (te) van de rest. Hoe hoger de score op de dimensie,, hoe meer het team van de taakuitvoering voor zijn rekening neemt. De
tweedee dimensie onderscheidt de gezamenlijke uitvoering (sa) van de uitvoeringring door de schoolleider, maar alleen daar waar het het linkergedeelte van
dimensiee 1 betreft. Het rechtergedeelte van dimensie 1 kent geen echt onder117 7

scheid,, aangezien dat gedeelte 'beheerst' wordt door team-zaken. De eigenwaardee en discriminatiewaarden van de verdeling van schooltaken staat in
tabell 6.9. In schema 6.2 is de plot opgenomen.
Tabell 6.9 Eigenwaardee endiscriminatiewaardenn verdeling schooltaken
Dimensie e
rdee
eigenwaa eigenwaa

11
.27 .27

22
.22 .22

477 . a
47.b b
47.c c
47.d d
47.e e
47.f f
477 . g
47.h h
47.ii
47.j j

.45 5
.47 7
.06 6
.20 0
.23 3
.29 9
.31 1
.00 0
.40 0
.311

.06 6
.02 2
.49 9
.03 3
.24 4
.18 8
.33 3
.62 2
.10 0
.10 0

Schemaa 6.2: Homals-plot voor de verdeling van schooltaken
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Uitt de Homals plot blijkt dat de dimensies wederom een onderscheid maken in
actoren.. De eerste dimensie onderscheidt de actor team (te) van de rest. Hoe
hogerr de score op de dimensie, hoe meer het team van de taakuitvoering voor
zijnn rekening neemt. De tweede dimensie onderscheidt de gezamenlijke uitvoeringg (sa) van de uitvoering door de schoolleider (si), maar alleen daar waar dit
hett linkergedeelte van dimensie 1 betreft. Het rechtergedeelte van dimensie 1
kentt geen echt onderscheid, aangezien dat gedeelte 'beheerst' wordt door teamzaken. .
Gezienn de plot (en de scores op de dimensies die de ligging van de items in de
plott aangeven) ligt het voor de hand om drie types te gaan onderscheiden die
aann de hand van scores op de dimensies (waarden van de coördinaten) gedefinieerdd kunnen worden. Hiertoe worden de twee dimensies dus samen geïnterpreteerd.. De volgende drie types worden onderscheiden voor de wijze
waaropp taken zijn verdeeld tussen schoolleiding en team:
Typee 1: met name door schoolleiding
Typee 2: met name gezamenlijk door schoolleiding en team
Typee 3: taakuitoefening met name door team.
Tenn tijde van de uitvoering van het survey heeft een collega-onderzoeker
dezelfdee items in een vragenlijst opgenomen, eveneens met de bedoeling de
taakverdelingg in scholen te onderzoeken (Hooge, 1998). Zij komt tot een
zelfdee driedeling.
6.3.26.3.2 Centralisatie van besluitvorming
Inn hoofdstuk 4 is aangegeven dat voor de indeling in besluitvormingsdomeinenn wordt aangesloten bij de indeling van Bacharach et al. (1990). Deze zijn
vertaaldd in items. Verder worden het bevoegd gezag, de schoolleiding en het
teamm als actoren onderscheiden. De items rondom de centralisatie van de besluitvormingg zijn opgenomen in vraag 48a t / m n van de vragenlijst. De volgendee besluitvormingsterreinen zijn onderscheiden:
a)) De inzet van de formatie;
b)) De inhoud van het onderwijs;
c)) De besteding van de financiële middelen van de school;
d)) De wijze waarop les wordt gegeven;
e)) Het stellen van prioriteiten in de uitgaven;
f)) Procedures voor de rapportage over leerlingen;
g)) Verwijdering van leerlingen;
h)) Aanname van personeel;
i)) Het te gebruiken leermateriaal;
j)) Beoordeling van leraren;
k)) Ontwikkeling van het team;
1)) Gebruik van gestandaardiseerde toetsen;
m)) Besteding van het leermiddelenbudget;
n)) Het straffen en belonen van leerlingen.
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Dee items zijn gescoord op een 6-puntsschaal: 1. schoolbestuur besluit alleen;
2.. schoolbestuur en schoolleiding besluiten samen; 3. schoolleiding besluit
alleen;; 4. schoolleiding en team besluiten samen; 5. het team besluit alleen; 6.
individuelee leraren besluiten.
O o kk deze data zijn nominaal, waardoor ook voor besluitvorming een Homals-analysee is uitgevoerd. In eerste instantie is een analyse uitgevoerd voor
allee besluiten tegelijkertijd. Hoewel de plot duidelijk is, cirkelen er toch veel
puntenn rondom de oorsprong. Als gekeken wordt naar de frequentieverdelingenn blijkt dat deze verdelingen scheef zijn. Bij een aantal besluitvormingsdomeinenn scoren de schoolleiding en het team hoog (de meer operationele/onderwijskundige)) en bij andere het schoolbestuur en de schoolleiding (de
strategischee besluiten). Deze gegevens duiden erop dat het veel gemaakte onderscheidd tussen operationele en strategische besluiten, dat mede ten grondslagg ligt aan de indeling van Bacharach et al., ook in dit onderzoek terug
komt.. Vandaar dat, op grond van de eerste Homals-analyse en de theorie, in
hett vervolg van dit onderzoek een onderscheid gemaakt is tussen strategische
enn operationele besluiten. Het ligt voor de hand dat beslissingen op het operationelee terrein meestal worden genomen door schoolleiding en team, en dat
dee strategische besluiten vaak door het bevoegd gezag, de schoolleiding of
doorr beide samen worden genomen. Vandaar dat een analyse is uitgevoerd
voorr zowel de strategische als de operationele besluiten. Op grond van Bacharachh et al. (1992), Hooge (1998) en de frequentieverdeling van de items, wordt
beslotenn dat item a, c, e, g, h, j , k, en m tot de strategische besluiten horen.
Dee items b, d, f, i, 1 en n behoren tot de operationele besluiten.
StrategischeStrategische besluiten
Dee discriminatiewaarden van de Homals-dimensies voor de strategische besluitvormingg staan in tabel 6.10. De plot en de coördinaten die de types voor
watt betreft de strategische besluitvorming begrenzen staan in schema 6.3.
Tabell 6.10: Eigenwaarde en discriminatiewaarden strategische besluitvorming g
Dimensie e
11
eigenwaarde eigenwaarde .35 .35

22
.30 .30

48.a a
48.c c
48.e e
48.g g
48.h h
4 8 .. j
48.k k
488 .m

.32 2
.50 0
.48 8
.20 0
.22 2
.11 1
.07 7
.55 5

120 0

.43 3
.41 1
.50 0
.35 5
.35 5
.21 1
.14 4
.39 9

Schemaa 6.3: Homals-plot voor de verdeling van strategische besluiten
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Dee eerste dimensie onderscheidt de actor bevoegd gezag/schoolleiding (bg)
vann de schoolleiding alleen (si) of de school als geheel (schoolleiding en team
samen,, sa). De tweede dimensie onderscheidt de besluitvorming door de
schoolleidingg alleen (si) van de besluitvorming door de overige actoren. H e t
ligtt voor de hand drie types te onderscheiden. Hierbij zal enigszins afgeweken
wordenn van de dimensies, omdat de types duidelijk zijn afgebakend. We onderscheidenn drie types voor de verdeling van besluitvorming voor de strategischee besluiten:
Typee 1. met name het bevoegd gezag, deels samen met de schoolleiding
Typee 2. met name de schoolleiding
Typee 3. met name 'de school' (schoolleiding en team samen) neemt strategischee besluiten.
OperationeleOperationele besluiten
Uitt de plot voor de operationele besluiten blijkt dat er twee dimensies zijn te
onderscheiden.. De eerste dimensie onderscheidt team/individuele besluitvormingg ten opzichte van besluitvorming door het bevoegd ge-
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zag/schoolleiderr of de school. De tweede dimensie onderscheidt het bevoegd
gezag/schoolleiderr van de school (schoolleider en team) en het team alleen.
D ee disriminatiewaarden van de twee dimensies en de bijbehorende plot zijn
hieronderr weergegeven, respectievelijk in tabel 6.11 en schema 6.4.

Tabell 6.11: Eigenwaardee endiscriminatiewaardenn operationele besluiten
Dimensie e
eigenwaardeeigenwaarde
48.b b
48.d d
4 8 .. f
48.i i
48.1 1
4 8 .. n

11

.49
.00 0
.39 9
.63 3
.64 4
.69 9
.58 8

22
.29 .29
.53 3
.01 1
.21 1
.54 4
.33 3
.10 0

Schemaa 6.4: Homals-plot voor de verdeling van operationele besluiten
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D ee type scholen die onderscheiden kunnen worden met betrekking tot verdelingg van besluitvorming van operationele besluiten, kunnen als volgt worden
gedefinieerd: :
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Typee 1: met name het bevoegd gezag, al dan niet samen met de schoolleiding
Typee 2: met name 'de school' (schoolleiding en team)
Typee 3: met name het team.
6.336.33 Structuurverandering
Voorr elk van de vier aspecten van organisatiestructuur is een veranderingsvariabelee geconstrueerd. De procedure hiervoor wordt uitgewerkt voor de veranderingg in de taakverdeling tussen bestuur en directie.
Voorr de taakverdeling tussen bestuur en directie zijn in eerste instantie tien
itemss onderscheiden. Gedurende de analyse zijn vijf van de tien items verwijderdd omdat ze niet onderscheidden. Voor de vijf items die over zijn gebleven
iss gekeken of er verandering optreedt of niet (score van 1995 minus de score
vann 1992). Voor elk item is een Veranderingsitem' gemaakt. Indien veranderingg is opgetreden krijgt een school de score één; indien geen verandering
plaatss vindt op het betreffende item wordt de score nul toegewezen. De scores
opp de vijf veranderingsitems zijn bij elkaar opgeteld zodat één veranderingsvariabelee ontstaat voor de verdeling van bestuurstaken. Er kan dus maximaal
vijff keer sprake zijn van verandering met betrekking tot verdeling van bestuurstaken. .
Dee schaal Verdeling van schooltaken' bestaat uit tien de items, dus hiervoor is
maximaall 10 keer sprake van verandering. Voor de besluitvormingsverdehng
voorr de strategische besluiten is het maximaal aantal veranderingen acht.
Voorr de besluitvormingsverdeüng voor de operationele besluiten is het
maximaall aantal veranderingen zes.
Uitt de vier schalen voor structuurverandering blijkt dat een deel van de scholenn veranderingen) vertoont in de structuur van de organisatie. De variabelen
zijnn net als de variabele beleidsbenutting heel scheef verdeeld, aangezien de
scholenn over het algemeen in heel geringe mate veranderen. Vandaar dat de
diversee onderdelen van organisatieverandering zijn gehercodeerd tot een dichotoom:: wel versus geen verandering.
6.44 Organisatiecultuur
6.4.16.4.1 Schoolcultuur
Inn hoofdstuk 4 is besloten bij de operationalisatie van schoolcultuur uit te
gaann van de professionaliteit en autonomie van leerkrachten, als kenmerken
vann de schoolcultuur. Deze kenmerken zouden worden geoperationaliseerd
aann de hand van schalen van Hofstede et al. (1993). Een aantal schalen van
Hofstedee (1993) heeft betrekking op de autonomie en de professionaliteit. Hij
noemtt deze professionaliteit en ordelijkheid. Vertaling naar schoolorganisaties
resulteertt in de onderstaande items (item 35 a t/m 1 uit de vragenlijst3). Aan55

Toevoeging van een -2- bij de code van de items in de analyse geeft aan dat het gegevenss over 1995 betreft. Een -1- staat voor gegevens over 1992.
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gezienn de schaal 'professionaliteit' uit twaalf items bestaat, is voor dit onderzoekk gebruik gemaakt van de acht items met de hoogste factorlading.
D ee items v o o r organisatiecultuur zijn wederom gescoord op dezelfde 4puntsschaal:: niet tot nauwelijks het geval (1); enigszins het geval (2); in redelijkee mate het geval (3); in sterke mate het geval (4).
a)) Leraren binnen onze school proberen pioniers te zijn.
b)b) Binnen onze school zet iedereen zich optimaal in.
c)) Mensen in onze school vinden resultaten belangrijker dan procedures.
d)) Alle leraren binnen onze school zijn overtuigd van het doel en het belang van hun
werk. .
e)) Onze school ligt voor op andere scholen als het gaat om het gebruik van technologie
enn nieuwe lesmethodes.
f)) Binnen onze school organiseert iedereen zijn eigen werk.
g)) Leraren mogen binnen onze school hun eigen weg gaan.
h)h) Binnen onze school denken we drie jaar vooruit.
i)) De vergaderingen binnen onze school beginnen stipt op tijd.
j)) Binnen onze school praten we serieus over ons werk en onze school,
k)k) Besluiten die worden genomen zijn altijd gebaseerd op feiten,
1)) Binnen onze school is iedereen kostenbewust.
O pp de antwoorden is confirmatieve factoranalyse uitgevoerd met twee factorenn (PAF, rotatie Varimax), aangezien uit is gegaan van een theoretische indelingg en bestaande schalen. Uit de analyse blijkt dat een van de twee factoren de
itemss a, e en h omvat ('onderwijsvernieuwing 5 ). Een andere factor betreft de
itemss b, d, f, (g), j , k en 1 ('professionaliteit*). D e alpha hiervan is .62 en zonder
itemm g is die zelfs nog lager. Als de correlatiematrix in ogenschouw wordt genomen,, dan blijkt een aantal items (b, d , j en 1) (redelijk) hoog met elkaar te
correlerenn (zie bijlage 1). De andere items correleren hier niet mee. Dit kan een
verklaringg zijn van de lage alpha. D e correlerende items hangen ook inhoudelijk
mett elkaar samen. Ze zeggen allemaal iets over de 'professionaliteit'.
Alss de factormatrix een onduidelijk beeld oplevert, en de onderlinge correlaties
tussenn de items niet te laag zijn, dan is scheef roteren een goed alternatief. Dit
leidtt tot een andere, duidelijkere weergave van de items ten opzichte van elkaar,
terwijll de ligging van de items ten opzichte van elkaar niet verandert. Scheef
roterenn leidt doorgaans niet tot een andere groepering van de variabelen. De
variantiee die door de factoren wordt verklaard blijft per variabele en dus ook
voorr het totaal van factoren gelijk (a Campo, 1995). D o o r scheef te roteren
komenn de assen scheef op elkaar te staan, waardoor zij niet meer onafhankelijk
vann elkaar zijn 4 . Vandaar dat geen factormatrix wordt gegeven, maar een patroonmatrixx met de factorladingen of, zoals hier wordt gedaan, een structuurmatrixx met de correlaties tussen de factorvariabelen.
Bijj scheef roteren wordt het plaatje duidelijker doordat hoge factorladingen
hogerr en de lage factorladingen lager worden. Aangezien uit de theoretische
44

De factorladingen kunnen dan niet meer worden opgevat als de correlaties tussen de
variabelenn en factoren.
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operationalisatiee van schoolcultuur via de begrippen 'professionaliteit* en 'autonomiee van leraren' al is gebleken dat beide begrippen niet onafhankelijk van
elkaarr zijn, is voor de variabele schoolcultuur scheef geroteerd 5 . Dit is gebeurd
viaa schuine, ofwel oblique rotatie (Oblimin).
Tabell 6.12: Structuurmatrix (rotatie Oblimin) voor schoolcultuur (n=231)
Factorr 1
V35.A2
V35.B2
V35.C2
V35.D2
V35.E2
V35.F2
V35.G2
V35.H2
V35.I2
V35.J2
V35.K2
V35.L2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

.14051
.59311
.03851
.77972
.13560
.09552
.04504
.18770
.09701
.51417
.34254
.32752

1
1
1
2
0
2
4
0
1
7
4
2

Factorr 2
-.10237
.07312
.08357
.09282
.00685
.76658
.67410
-.12743
-.03556
-.05193
.10488
.16804

7
2
7
2
5
8
0
3
6
3
8
4

Factorr 3
.78086 6
.21255 5
.09657 7
.09643 3
.65015 5
.01594 4
-.17692 2
.48710 0
.20383 3
.16748 8
.18101 1
.11339 9

Uitt bovenstaande factormatrix komen in eerste instantie drie interpreteerbare
factorenn voort. Factor 1 kan gezien worden als de professionaliteit van leraren
(itemm b, d, j , k en 1), factor 2 als de autonomie van leraren (met slechts 2
items,, f en g) en factor 3 als onderwijsvernieuwend karakter van de school
(itemm a, e en h). Van deze factoren vormen de eerste twee een betrouwbare
schaal.. De eigenwaarde van de derde factor is lager dan 1 en de items van deze
derdee factor vormen samen geen betrouwbare schaal. Deze items zijn later
toegevoegdd bij de factoranalyse voor het kwaHteitscriterium 'antwoord' (zie
paragraaff 6.5.1).
Dee hoeveelheid verklaarde variantie van de eerste factor is 16,4%. Die van de
tweedee factor is 10,7%. Samen verklaren beide factoren 27,1% van de variantie.. Van deze twee factoren zijn twee schalen gemaakt, namelijk de professionaliteitt van leraren en de autonomie van leraren. Deze twee schalen sluiten
aann bij de twee kenmerken van de cultuur van professionele beroepsgroepen
diee in hoofdstuk 4 zijn onderscheiden.
Tabell 6.13; schalen organisatiecultuur (n=231)
Schaall 'professionaliteit van leraren' (5 items)
CronbachsCronbachs alpha .65; inter-item correlatie .27
35b.. binnen onze school zet iedereen zich optimaal in
35d.. alle leraren binnen onze school zijn overtuigd van het doel en het belang van
hunn werk
55

Dit wordt bevestigd door de correlatie tussen beide factoren, die .45 is.

35j.. binnen onze school praten we serieus over ons werk en onze school
35k.. besluiten die worden genomen zijn altijd gebaseerd op feiten
351.. binnen onze school is iedereen kostenbewust
Schaall 'autonomie van leraren' (2 items)
CronbachsCronbachs alpha .68; inter-item correlatie .52
35f.. binnen onze school organiseert iedereen zijn eigen werk
35g.. leraren mogen binnen onze school hun eigen weg gaan

Alss deze twee schalen voor organisatiecultuur worden vergeleken met de oorspronkelijkee schalen van Hofstede et al. (1993) voor het meten van 'professionaliteit'' en 'ordelijkheid', dan blijkt dat drie van vier items die 'ordelijkheid'
metenn voor de data van dit onderzoek onder de schaal 'professionaliteit' vallen.. Daarnaast vormen twee items van de oorspronkelijke schaal 'professionaliteit'' een nieuwe schaal, namelijk 'de autonomie van leraren'. Een mogelijke
verklaringg hiervoor is dat de schalen van Hofstede et al. afkomstig zijn uit
onderzoekk binnen bedrijven.
6.4.26.4.2
Cultuurverandering
D ee schaalconstructie voor schoolcultuur (professionaliteit en autonomie van
leraren)) is gebaseerd op basis van gegevens voor de situatie van 1995. Dezelfde
gegevenss zijn verzameld met betrekking tot 1992, zodat v o o r deze periode
dezelfdee factoren geconstrueerd kunnen worden. Zo zijn er twee variabelen
gecreëerd:: de professionaliteit van leraren in 1992 en in 1995. Het verschil
tussenn beide variabelen resulteert in een nieuwe variabele, namelijk de veranderingg in de professionaliteit van leraren (score van 1995 minus de score van
1992). .
Alss gekeken wordt naar de significantie van de verandering in de professionaliteitt van leerkrachten v o o r de totale groep respondenten (t-test/pairs, significantieniveauu van .05), dan blijkt er een significant verschil te zijn tussen 1992
enn 1995 voor de mate van professionaliteit van leraren.
V o o rr de autonomie van leerkrachten is eenzelfde procedure gevolgd als voor
dee professionaliteit van leerkrachten. Gegevens over 1995 hebben geleid tot
dee variabele autonomie van leerkrachten. Dezelfde items met betrekking tot
19922 zijn bij elkaar gevoegd. Voor 1995 en 1992 zijn dus dezelfde factoren
geconstrueerd:: de autonomie van leerkrachten in 1995 en in 1992.
H e tt verschil tussen beide variabelen resulteert in een nieuwe variabele, namelijkk de verandering in de autonomie van leraren (score van 1995 - de score van
1992). .
Alss gekeken wordt naar de significantie van de verandering in de autonomie
vann leerkrachten v o o r de totale groep respondenten (t-test/pairs, significantieniveauu van .05), dan blijkt er een significant verschil te zijn tussen 1992 en
19955 voor de mate van autonomie v a n leraren.
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Aangezienn beide variabelen voor cultuurverandering niet normaal zijn verdeeldd zijn de schalen voor cultuurverandering, net als de schalen voor beleidsbenuttingg en structuurverandering, gehercodeerd tot een dichotoom: wel
versuss geen verandering.

6.55 Organisatiekwaliteit
Voorr de in hoofdstuk 4 beschreven ABCD-criteria zijn op basis van bestaand
onderzoekk (Ebmeier en Hart, 1992; H o y en Ferguson, 1985; McPherson et
al.,, 1986; en Q u i n n en Rohrbaugh, 1983) 85 items geformuleerd die zijn opgenomenn in de vragenlijst. De items zijn geschaald middels een vier-puntsLikert-schaal:: 1. niet of nauwelijks het geval; 2. enigszins het geval; 3. in redelijkee mate het geval; 4. in sterke mate het geval.
Itemss met betrekking tot antwoord staan in vraag 49 tot en met 52, items met
betrekkingg tot binding staan in vraag 54, items met betrekking tot coördinatie
staann in vraag 55 en de items met betrekking tot (financiële) doelgerichtheid
staann overwegend in vraag 53. O p al deze items is vervolgens per criterium
(A,, B, C en D) afzonderlijk een factoranalyse uitgevoerd (extractie P A F , rotatiee Varimax). Hieronder wordt per kwaHteitscriterium verslag gedaan van
dezee analyses en de resultaten.
6.5.16.5.1 Antwoord
Eenn deel van de items voor 'antwoord' betreft uitspraken over de manier
waaropp scholen reageren op veranderingen in hun omgeving. De schoolleider
kann aangeven hoe de school reageert op alle hieronder genoemde veranderingen.. Antwoordalternatieven zijn: 1. we reageren in het geheel niet; 2. we
reagerenn wel, maar niet zo snel; 3. we reageren redelijk snel; 4. we reageren heel
snel. .
49a.. concurrentie van andere scholen;
49b.. toename aantal kinderen dat komt uit één-ouder gezinnen;
49c.. toename aantal kinderen met werkende ouders;
49d.. toename aantal allochtone kinderen in de buurt;
49e.. toenemend vandalisme in de buurt;
49f.. verpaupering van de buurt;
49g.. vergrijzing van de omgeving;
49h.. verjonging van de omgeving.
Eenn andere vraag gaat over de activiteiten die de school onderneemt o m extra
middelenn te verwerven. De schoolleider geeft voor elke vraag aan in welke mate
ditt gebeurt.
50.00 activiteiten om extra middelen te verwerven;
50.11 heffen van een ouderbijdrage;
50.22 een jaarlijkse bijdrage voor het boekenfonds;
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50.33 het stimuleren van donaties aan de school;
50.44 verhuren van ruimtes, zoals een lokaal of een gymnastiekruimte;
50.55 incidentele sponsoring (bij bijvoorbeeld sportdag of evenement) door bedrijven;
50.66 structurele sponsoring;
50.77 organiseren van specifieke acties (zoals een fancy fair, een loterij);
50.88 ouders laten meehelpen aan schoonmaakwerkzaamheden;
50.99 ouders laten meehelpen bij het opknappen van de school.
Dee volgende vraag betreft items naar de mate waarin scholen gebruik maken
vann nieuwe technieken en methodes.
51a.. Onze school vervangt de lesmethodes eerder dan de 11 jaar die Londo voorschrijft.
51b.. Onze school verdiept zich jaarlijks in onderwijs-inhoudelijke vernieuwingen.
51c.. Onze school voert ieder jaar onderwijs-inhoudelijke vernieuwingen in.
55 ld. Onze school maakt actief gebruik van de kerndoelen basisonderwijs.
51e.. De besteding van het schoolprofielbudget draagt op onze school duidelijk bij aan de
verbeteringg van onze school.
51f.. Op onze school maken leerlingen veel gebruik van computers.
51g.. Onze school heeft de laatste jaren computers aangeschaft en deskundigheid verworvenn op dit terrein.
51h.. In onze school blijven we op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van
computers. .
Tenslottee zijn voor het criterium antwoord items geformuleerd met betrekkingg tot het contact van de school met de naaste omgeving van de school. Het
gaatt om de frequentie van het contact en o m de kwaliteit van het contact.
52a.. Onze school heeft regelmatig overleg met (een aantal) scholen voor speciaal onderwijs. .
52b.. Onze school heeft regelmatig overleg met (een aantal) scholen voor vervolgonderwijs. .
52c.. Onze school heeft regelmatig overleg met een aantal buurtorganisaties (zoals
bibliotheek,, wijkcentrum, jeugdcentrum etc).
52d.. Onze school heeft regelmatig overleg met de Schoolbegeleidinsgdienst en de
Lerarenopleiding. .
52e.. Het contact met scholen voor speciaal onderwijs verloopt makkelijk.
52f.. Het contact met scholen voor voortgezet onderwijs verloopt makkelijk.
52g.. Het contact met de organisaties in de buurt verloopt makkelijk.
52h.. Het contact met de Schoolbegeleidinsgdienst en de Lerarenopleiding verloopt
makkelijk. .
O o kk zijn twee items met betrekking tot onderwijsvernieuwing toegevoegd
diee k o m e n uit de oorspronkelijke operationalisatie van cultuur (v35.a2 en
v35.e2).. D e z e doen er bij de analyse van de cultuur uiteindelijk niet toe (zie
hiervoorr paragraaf 6.4).
Voorr alle items binnen het criterium 'antwoord' is een exploratieve analyse
uitgevoerd.. Dit leidt tot de volgende factormatrix:
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Tabell 6.14; Factormatrix voor het kwaliteitscriterium antwoord (n= 231)
Factorr 1
V49.AA
V49.BB
V49.CC
V44 9.D
V44 9.E
V49.F F
V49.G G
V44 9.H
V50.0 0
V50.1 1
V50.22
V50.33
V50.44
V50.5 5
V50.6 6
V50.7 7
V50.8 8
V50.9 9
V50.B B
V51.A A
V51.B B
V51.C C
V51.D D
V51.E E
V51.F F
V51.G G
V51.H H
V52.A A
V52.B B
V52.C C
V52.D D
V52.E E
V52.F F
V52.G G
V52.H H
V35.A2 2
V35.E2 2

49004
,
71133
,
(63156
67646
,
42053
50849
66886
76770
02290
10128
-,13372
,07103
,11251
15658
06671
16372
05522
06891
12092
02739
12018
05371
18496
13989
02553
04449
,03363
,10001
,05245
,27781
,13851
,01198
,07310
,19068
,07692
,06903
,12393

4
3
6
6
3
9
6
0
0
8
2
07103
1
8
1
2
2
1
2
9
8
1
6
9
3
9
3
1
5
1
1
8
0
8
2
3
3

Factorr 2
,04664
,00069
-,03038
,08983
,18521
,26035
,06329
,06568
-,07180
-,02814
-,17073
,10483
,04601
,04978
,10142
,04080
-,18094
-,10746
-,05665
,11430
,07184
,12906
,18260
,16081
,03807
,12513
,14030
,49816
,46094
,57345
,43560
,53783
,60729
,54329
,47945
,09310
,04966

4
9
8
3
1
5
9
8
0
4
3
3
1
8
2
0
4
6
5
0
4
6
0
1
7
3
0
6
4
5
0
3
9
9
5
0
6

Factorr 3
,14531 1
,22679 9
,26876 6
,03230 0
-,06574 4
-,122077
,08531 1
,06526 6
-,14685 5
-,01236 6
,05980 0
,04191 1
,08958 8
,10195 5
,16259 9
,03822 2
-,03493 3
-,00659 9
-,04281 1
,31068 8
,67914 4
,70424 4
,20355 5
,32394 4
,13918 8
,10515 5
,12277 7
,21398 8
,23529 9
,15045 5
,25612 2
,08182 2
-,03287 7
-,08580 0
,10801 1
,58584 4
,38939 9

Factor 4
02156
11554
12054
06196
19030
,12505
04307
00418
05247
01699
08695
00408
08735
02858
03458
02403
07836
03090
11396
17542
,02774
,03576
,13438
,12570
,76783
,83356
,77182
,04611
,12201
,07337
,01037
,00660
,17076
,02623
,10645
,06716
,25273

6
4
4
6
0
5
7
8
7
9
5
8
5
8
8
02403
6
0
6
2
4
6
8
0
3
6
2
1
1
7
7
0
6
3
5
6
3

Dee vier factoren hebben allen een eigenwaarde groter dan 1. Samen verklaren
zee 29,0% van de variantie (factor 1: 12,8%, factor 2: 7,3%, factor 3: 4,9% en
factorr 4: 4,1%). Alle vier de schalen zijn inhoudelijk te interpreteren. Factor
vierr betreft drie items over computers in het onderwijs (51f, g en h) en heeft
inhoudelijkk gezien een beperkte betekenis voor dit onderzoek. Vooraf was
verwachtt dat deze items zouden horen bij de schaal die de mate van onderwijsvernieuwingg bepaalt. Deze factor wordt verder buiten beschouwing gelaten.. De drie schalen die overblijven zijn:
129 9

Tabell 6.15; schalen voor 'antwoord* ( n ~ 231)
Schaall 'slagvaardigheid in een probleemrijke omgeving' (8 items)
Cronbachs'sCronbachs's alpha van .84; Inter-item-correlatie van .39
Dee schaal betreft alle items over reageren op veranderingen in de omgeving:
49a.. concurrentie van andere scholen
49b.. toename aantal kinderen dat komt uit één-ouder gezinnen
49c.. toename aantal kinderen met werkende ouders
49d.. toename aantal allochtone kinderen in de buurt
49e.. toenemend vandalisme in de buurt
49f.. verpaupering van de buurt
49g.. vergrijzing van de omgeving
49h.. verjonging van de omgeving
Schaall 'relatie met georganiseerde omgeving' (8 items)
Cronbach'sCronbach's alpha.77; Inter-item correlatie .30
52a.. Onze school heeft regelmatig overleg met (een aantal) scholen voor speciaal
onderwijs s
52b.. Onze school heeft regelmatig overleg met (een aantal) scholen voor vervolgonderwijs s
52c.. Onze school heeft regelmatig overleg met een aantal buurtorganisaties (zoals
bibliotheek,, wijkcentrum, jeugdcentrum etc.)
52d.. Onze school heeft regelmatig overleg met de Schoolbegeleidinsgdienst en de
Lerarenopleiding g
52e.. Het contact met scholen voor speciaal onderwijs verloopt makkelijk
52f.. Het contact met scholen voor voortgezet onderwijs verloopt makkelijk
52g.. Het contact met de organisaties in de buurt verloopt makkelijk
52h.. Het contact met de Schoolbegeleidinsgdienst en de Lerarenopleiding verloopt
makkelijk k
Schaall 'onderwijsvernieuwing' (4 items)
Cronbach'sCronbach's alpha van .71; Inter-item correlatie .38
51b.. Onze school verdiept zich jaarlijks in onderwijs-inhoudelijke vernieuwingen
51c.. Onze school voert ieder jaar onderwijs-inhoudelijke vernieuwingen in
35a.. Leraren binnen onze school proberen pioniers te zijn
35'.. Onze school ligt voor op andere scholen als het gaat om het gebruik van technologiee en nieuwe lesmethodes

6.5.26.5.2 Binding
D ee items voor binding zijn:
54a.. In onze school werken leraren samen aan de vormgeving van het onderwijsleerproces. .
54b.. De leraren zijn tevreden met de onderwijstaken die ze uit moeten voeren.
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54c.. Leraren binnen onze school bespreken de problemen in de klas met elkaar.
54d.. De leraren zijn tevreden met de overige (niet-onderwijs) taken die ze uit moeten
voeren. .
54e.. De leraren uit het team geven elkaar veel adviezen en suggesties.
54f.. Stagiaires en nieuwe leraren worden intensief begeleid door collega's.
54g.. Leraren binnen onze school werken samen aan buitenschoolse activiteiten.
54h.. De leraren krijgen veel directe en duidelijke informatie over het eigen functioneren.
54i.. Leraren binnen onze school ondersteunen elkaar.
54j.. Het personeel van onze school voelt zich sterk betrokken bij de school.
54k.. De meeste leraren vinden hun werk op school belangrijk.
541.. De meeste personeelsleden van onze school leven mee met het wel en wee van onze
school. .
54m.. De meeste leraren zijn bereid om zich in te zetten voor hun werk.
54n.. De leraren zijn tevreden met de mogelijkheden voor persoonlijke groei binnen de
school. .
54o.. De leraren zijn tevreden met hun promotie-mogelijkheden binnen de school.
54p.. De leraren zijn tevreden met hun collega's binnen de school.
54q.. Het personeel op onze school vindt het belangrijk dat onze school goed staat
aangeschreven. .
54r.. De leraren zijn tevreden met hun invloed op de besluitvorming.
54s.. De meeste leraren van onze school zijn bereid extra tijd te investeren in de school.
54t.. De leraren zijn tevreden met de mogelijkheden om hun werk op hun eigen manier
inn te delen.
Voorr het criterium 'binding' is een exploratieve analyse uitgevoerd (PAF,
Varimax-rotatiee en aantal criteria open).

Tabell 6.16: Factormatrix voor het kwaliteitscriterium binding (n=231)
F a c t o rr
V54.A A
V54.B B
V54.C C
V54.D D
V54.E E
V54.F F
V54.G G
V54.H H
V54.II
V 5 4 .. J
V54.K K
V54.L L
V54.M M
V54.N N
V54.0 0
V54.P P
V54.Q Q

,28340 0
,31185 5
,27208 8
,17779 9
,29135 5
,14288 8
,17035 5
,07677 7
,37332 2
,68169 9
,77363 3
,74928 8
,71341 1
,16533 3
,07345 5
,28872 2
,47232 2

1

F a c t o rr
,52923 3
,36578 8
,68588 8
,322755
,72004 4
,47367 7
,33947 7
,52685 5
,70990 0
,416711
,379999
,22686 6
,22892 2
,20797 7
,05862 2
,45408 8
,22157 7

2

F a c t o rr
,242744
,344899
,074455
,351155
,090944
,168988
,240899
,150344
,182488
,222211
-,004988
,178633
,247199
,071099
,124822
,330444
,353144

3

F a c t o rr

4

,02174 4
,142111
,106000
,228666
-,024877
,173311
,09252 2
,171300
,032555
,134722
,069411
,21072 2
,160055
,86594 4
,673055
,20637 7
-,009600
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V55 4.R
V55 4.S
V55 4.T

,23272 2
,54655 5
,42879 9

,21413 3
,26491 1
,14625 5

,66125 ,66125 ,13936 6
,35797 7
,09723 3
,35570 0
,04854 4

Exploratievee factoranalyse resulteert in vier factoren, waarvan alleen de eerste
tweee een eigenwaarde groter dan 1 hebben, te weten betrokkenheid en samenwerkingsklimaat.. D e derde en vierde factor bevatten weinig items die
alleenn hoog laden op deze factor. D e derde en vierde factor 'delen' de items
m e tt de andere twee factoren (met uitzondering van item 54r voor factor 3 en
itemss 54n en 54o voor factor 4).
D ee eerste schaal die wordt onderscheiden (factor 1) meet de betrokkenheid en
bestaatt uit 7 items, met een alpha van .89 en een inter-item-correlatie van .53.
Meerderee items zouden aan deze factor toegevoegd kunnen worden, maar
aangezienn deze items duidelijk lager laden dan de andere zijn zij buiten de
schaalconstructiee gelaten (item b, p en r). Deze eerste factor verklaart 37,3%
vann de variantie.
D ee tweede schaal betreft het samenwerkingsklimaat en bestaat uit 8 items,
heeftt een alpha van .84 en een inter-item-correlatie van .41, en verklaart 5,8%
v a nn de variantie. Samen verklaren de beide factoren 43,1% van de variantie.
Aangezienn de verdeüng enigszins scheef is (veel hoog-scoorders, waarschijnlijk
inn verband met sociale wenselijkheid van de antwoorden) zullen de antwoordcategorieënn van 1 tot 3 gehercodeerd worden tot 1. Categorie 4 wordt
dann 2.
Tabell 6.17; schalen voor 'binding' (n= 231)
Schaall 'betrokkenheid' (7 items)
Cronhach'sCronhach's alpha .89; Inter-item correlatie .53
54j.. Het personeel van onze school voelt zich sterk betrokken bij de school
54k.. De meeste leraren vinden hun werk op school belangrijk
54l.. De meeste personeelsleden van onze school leven mee met het wel en wee van
onzee school
54m.. De meeste leraren zijn bereid om zich in te zetten voor hun werk
54q.. Het personeel op onze school vindt het belangrijk dat onze school goed staat
aangeschreven n
54s.. De meeste leraren van onze school zijn bereid extra tijd te investeren in de school
54t.. De leraren zijn tevreden met de mogelijkheden om hun werk op hun eigen manierr in te delen
Schaall 'samenwerkingsklimaat' (8 items)
Cronbacb'sCronbacb's alpha .84; Inter-item correlatie .41
54a.. In onze school werken leraren samen aan de vormgeving van het onderwijsleerproces s
54c.. Leraren binnen onze school bespreken de problemen in de klas met elkaar
54e.. De leraren uit het team geven elkaar veel adviezen en suggesties
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54f.. Stagiaires en nieuwe leraren worden intensief begeleid door collega's
54g.. Leraren binnen onze school werken samen aan buitenschoolse activiteiten
54h.. De leraren krijgen veel directe en duidelijke informatie over het eigen functioneren n
54i.. Leraren binnen onze school ondersteunen elkaar
54p.. De leraren zijn tevreden met hun collega's binnen de school

6.5.36.5.3 Coördinatie
Dee volgende items zijn voor coördinatie geformuleerd:
55a.Binnenn onze school houden leraren die samen een klas hebben, elkaar goed op de
hoogtee van de ontwikkelingen van hun leerlingen.
55b.. Vakleerkrachten die niet bij alle vergaderingen aanwezig zijn, worden goed geïnformeerdd over genomen besluiten.
55c.Dee leraren in aansluitende groepen weten wat hun collega's in het voorafgaande
schooljaarr behandeld hebben.
55d.. Binnen de school worden de activiteiten op elkaar afgestemd.
55e.. De directie is goed op de hoogte van het onderwijsleerproces in de verschillende
jaargroepen. .
55f.. Part-time werkende leraren, die niet bij alle vergaderingen aanwezig zijn worden
goedd geïnformeerd over genomen besluiten.
55g.. Elk jaar maken we een planning van buitenschoolse activiteiten.
55h.. Onze school stemt de lesgebonden activiteiten en de buiten-schoolse activiteiten op
elkaarr af.
55i.. De directie heeft een overzicht van het onderwijsleerproces binnen de hele school.
55j.. Van elke leerling is een dossier aanwezig met informatie over het leerproces van de
leerling. .
55k.. Tijdens de teamvergaderingen is het hele team aanwezig.
55l.Tijdenss de teamvergaderingen wordt iedereen goed geïnformeerd over ontwikkelingenn binnen de school.
55m.. Het nascholingsplan en personeelsbeleidsplan hangen met elkaar samen.
55n.. De meeste leraren zijn goed op de hoogte van genomen besluiten.
55o.. In teamvergaderingen wordt een aantal keren per jaar gesproken over het
onderwijsleerprocess binnen de verschillende bouw- of jaargroepen.
55p.. De directie en het team houden elkaar goed op de hoogte van genomen beslissingen. .
55q.. Op onze school wordt de leermiddelenbegroting gekoppeld aan onderwijskundige
veranderingenn op lange termijn.
55r.. De verschillende plannen (waaronder schoolwerkplan, activiteitenplan, nascholingsplann en personeelsbeleidsplan) die onze school maakt vormen een duidelijke eenheid d
Voorr het criterium 'coördinatie' is een confirmatieve analyse uitgevoerd aangezienn exploratieve analyse tot een onduidelijk beeld leidde (een aantal items
viell weg naar vage en lege factoren met een of twee items, terwijl deze items
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o o kk enigszins laden op beter gevulde factoren). Confirmatieve factoranalyse
leidtt tot de volgende factormatrix:
Tabell 6.18: Factormatrix voor het kwaliteitscriterium coördinatie
(n=231) )

V55.A A
V55.B B
V55.C C
V55.D D
V55.E E
V55.F F
V55.G G
V55.H H
V55.I I
V55.. J
V55.K K
V55.L L
V55 5.M
V55.N N
V55.0 0
V55.P P
V55.Q Q
V55.R R

Factorr 1

Factorr 2

,06657
,04159
,06246
,28661
,36097
,05216
,13074
,34255
,44887
,30255
,35834
,36343
,57154
,37313
,41337
,42783
,59497
,63021

,44660
,10428
,69774
,60129
,54278
,29861
,37555
,34290
,42739
,41007
,20622
,26092
,07543
,11353
,22444
,14482
,11366
,18720

7
9
6
1
7
6
4
5
7
5
4
3
4
3
7
3
7
1

Factorr 3

0
8
4
9
8
1
5
0
9
7
2
2
3
3
4
2
6
0

,26717
,49334
,19474
,22349
,07266
,59121
,09860
,22124
,05794
,05428
,10610
,28098
,16089
,63451
,12217
,48319
,03829
,12579

7
4
4
9
6
1
0
4
4
8
0
8
9
1
7
9
9
9

Hieruitt blijkt dat drie factoren kunnen worden onderscheiden. De eerste fact o rr heeft een verklaarde variantie v a n 26,3%, de tweede van 4,8% en de derde
vann 4,3%. Een aantal items laadt op meerdere factoren, bijvoorbeeld 55i. O p
grondd van inhoudelijke overwegingen is dan besloten bij welke schaal dit item
hett beste past. Aangezien dit voor een aantal items onduidelijk is is besloten
dezee buiten de constructie van de schalen te houden (55k, 1 en o). Hieronder
staann de drie schalen beschreven.
Tabell 6.19: schalen voor 'coördinatie' (n=231)
Schaall 'informatie over onderwijsleerproces' (6 items)
Cronbach'sCronbach's alpha. 77; Inter-item-correlatie .36.
55a.Binnenn onze school houden leraren die samen een klas hebben, elkaar goed op de
hoogtee van de ontwikkelingen van hun leerlingen
55c.Dee leraren in aansluitende groepen weten wat hun collega's in het voorafgaande
schooljaarr behandeld hebben
55d.. Binnen de school worden de activiteiten op elkaar afgestemd
55e.. De directie is goed op de hoogte van het onderwijsleerproces in de verschillende
jaargroepen n
55i.. De directie heeft een overzicht van het onderwijsleerproces binnen de hele school
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55j.. Van elke leerling is een dossier aanwezig met informatie over het leerproces van
dee leerling
Schaall 'coördinatie van informatie' (4 items)
Cronbach'sCronbach's alpha .70; Inter-item-correlatie .36.
55b.. Vakleerkrachten die niet bij alle vergaderingen aanwezig zijn, worden goed
geïnformeerdd over genomen besluiten
55f.. Part-time werkende leraren, die niet bij alle vergaderingen aanwezig zijn worden
goedd geïnformeerd over genomen besluiten
55n.. De meeste leraren zijn goed op de hoogte van genomen besluiten
55p.. De directie en het team houden elkaar goed op de hoogte van genomen beslissingen n
Schaall 'strategische coördinatie* (4 items)
Cronbach'sCronbach's alpha. 70; Inter-item-correlatie .37
55h.. Onze school stemt de lesgebonden activiteiten en de buiten-schoolse activiteiten
opp elkaar af
55m.. Het naschoUngsplan en personeelsbeleidsplan hangen met elkaar samen
55q.. Op onze school wordt de leermiddelenbegroting gekoppeld aan onderwijskundigee veranderingen op lange termijn
55r.. De verschillende plannen (waaronder schoolwerkplan, activiteitenplan, nascholingsplann en personeelsbeleidsplan) die onze school maakt vormen een duidelijke
eenheid d
Aangezienn de verdeling van de schalen enigszins scheef is zal bij hercodering
vann de coördinatieschalen antwoordcategorie 1 t / m 3 veranderd worden in 1,
enn antwoordcategorie 4 w o r d t 2.
6.5.46.5.4 Doelgerichtheid
Voorr het criterium doelgerichtheid zijn de volgende items geformuleerd:
53a.. Onze school heeft een jaarplanning van alle onderwijsactiviteiten.
53b.. Binnen het team van onze school werken we gericht aan het bereiken van de
schooldoelen. .
53c.. Binnen onze school worden de geplande activiteiten afgestemd op de uitgangspuntenn van de school.
53d.. Onze school heeft een jaarplanning van alle buitenschoolsee activiteiten.
53e.. In ons activiteitenplan wordt bewust rekening gehouden met de doelstellingen van
onzee school.
53f.. Elk jaar stellen we binnen onze school de prioriteiten op het terrein van het
onderwijss vast.
53g.. Aan het eind van het schooljaar kijken we binnen onze school of wee de doelen die
wee hadden gesteld, hebben bereikt.
53h.. Elk jaar evalueren we binnen onze school het reilen en zeilen van onze school.
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53i.. Binnen de school zijn de gemiddelde kosten (bij een gelijk blijvend aantal leerlingen)
voorr onderhoud (energie, elektriciteit, verwarming en schoonmaak) de laatste jaren
sterkk gedaald.
53k.. Doordat we jaarlijks de begroting langslopen, besparen we binnen onze school veel
geld. .
531.. Onze school slaagt er goed in om met de beschikbare middelen rond te komen.
53.mm Binnen onze school zetten we onze financiële middelen op zo'n manier in dat ze
bijdragenn aan het bereiken van onze doelen.
53n.. Elk jaar zoeken we binnen onze school naar een ideale balans tussen onze
prioriteitenn en de middelen die we hiervoor beschikbaar hebben.
53o.. Gegeven de beschikbare middelen is onze school steeds beter in staat de gestelde
doelenn te bereiken.
Daarnaastt zijn een aantal andere items aan de analyse toegevoegd. Dit zijn
itemss die geplaatst zijn bij de vragen naar beleidsbenutting, maar die feitelijk
ietss beogen te zeggen over (financiële) doelgerichtheid.
31h.. Onze school krijgt voldoende middelen van het ministerie voor de vergoeding
vann de personele kosten die we maken.
32.088 Onze school krijgt voldoende middelen van het ministerie voor de vergoeding
vann de materiële onkosten van onze school.
32.099 Onze school voert beleid dat erop is gericht om rond te komen met de Londovergoedingen. .
32.100 Onze school komt rond met de Londo-vergoedingen.
33g.. Het beschikbare budget voor nascholing is voor onze school groot genoeg.
O pp deze items v o o r doelgerichtheid is een confirmatieve analyse uitgevoerd
aangezienn exploratieve analyse tot een onduidelijk beeld leidde.
Tabell 6.20: Factormatrix doelgerichtheid (n=231)

V53.A A
V53.B B
V53.C C
V53.D D
V53.E E
V53.F F
V53.G G
V53.H H
V53.I I
V53.K K
V53.L L
V53.M M
V53.N N
V53.0 0
V31.H H
V32.08 8
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Factorr 1

Factorr 2

,45354
,61451
,64424
,43970
,55574
,67931
,69562
,56959
,10141
,32547
,02478
,42802
,54383
,23210
-,15244
-,12407

-,, 07388
,01194 4
,03912 2
-,07369 9
,05544 4
-,, 04240
,04176 6
,06695 5
,18823 3
,22892 2
,67650 0
,32511 1
,21344 4
,48346 6
,28700 0
,57680 0

4
1
4
0
4
1
2
9
1
7
8
2
3
0
4
7

V 3 2 . 0 99
V 3 2 . 1 00
V33.GG

,17665
,03092
-,04193

,28536
,73927
,34669

Uitt deze factormatrix blijkt dat beide factoren redelijk gevuld zijn met items.
Dee verklaarde variantie van de eerste factor is 19,1%- Die van de tweede is
10,4%.. Samen verklaren zij dus 29,5% van de variantie. De twee factoren
kunnenn als de volgende twee inhoudelijke schalen beschreven worden.
Tabell 6.21: schalen voor 'doelgerichtheid' (n=231)
Schaall '(financiële) doelgerichtheid' (10 items)
Cronbach'sCronbach's alpha .82; Inter-item correlatie .32
53a.. jaarplanning van alle onderwijsactiviteiten
53b.. gericht werken aan het bereiken van de schooldoelen
53c.. afstemming van de geplande activiteiten op de uitgangspunten van de school
53d.. jaarplanning van alle buitenschoolse activiteiten
53'.. in ons activiteitenplan wordt bewust rekening gehouden met de doelstellingen
vann onze school
53f.. prioriteiten stellen op het terrein van het onderwijs
53g.. aan het eind van het schooljaar kijken of we de doelen die we hadden gesteld,
hebbenn bereikt
53h.. jaarlijks evalueren van het reilen en zeilen van onze school
53.mm financiële middelen op zo'n manier inzetten dat ze bijdragen aan het bereiken
vann onze doelen
53n.. elk jaar zoeken naar een ideale balans tussen onze prioriteiten en de middelen
diee we hiervoor beschikbaar hebben
Schaall 'doelmatigheid' (5 items)
Cronbach'sCronbach's alpha .70; Inter-tem correlatie .31
531.. Onze school slaagt er goed in om met de beschikbare middelen rond te komen
53o.. Gegeven de beschikbare middelen is onze school steeds beter in staat de
gesteldee doelen te bereiken
32.088 Onze school krijgt voldoende middelen van het ministerie voor de vergoedingg van de materiële onkosten van onze school
32.100 Onze school komt rond met de Londo-vergoedingen
33g.. Het beschikbare budget voor nascholing is voor onze school groot genoeg

6.5.56.5.5 Overzicht
organisatiekwaliteit
Uitt de analyses zijn in totaal tien betrouwbare schalen met betrekking tot de
organisatiekwaliteitt geconstrueerd die zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Tabell 6.22: overzicht schalen voor organisatiekwaiteitt (n= 231)
schaal l

betrouw-baarheid d

inter-item-correlatie e

aantal l
items s

(alpha) )
slagvaardigheidd (A)

.84 4

.39 9

88

relatiee met georganiseerde omgeving (A)

.77 .77

.30 0

88

invoerenn onderwijsvernieuwing (A)

.71 1

.38 8

44

betrokkenheidd (B)

.89 9

.53 3

77

samenwerkingsklimaatt (B)

.84 4

.41 1

88

coördinatiee onderwijsleerproces (C)

.77 .77

.36 6

66

coördinatiee van informatie (C)

.70 0

.36 6

44

strategischee coördinatie (C)

.70 0

.37 7

44

(financiële)) doelgerichtheid (D)

.82 2

.32 2

10 0

efficiëntiee (D)

.70 0

.31 1

55

Dezee schalen zijn niet normaal verdeeld. Dat blijkt uit de scheefheid en gepiektheid,, maar ook uit de toetsing van de normaalverdeling. D e schalen zijn
gehercodeerdd tot een dlchotoom waarmee scholen met een hoge kwaliteit en
scholenn m e t een lage kwaliteit onderscheiden kunnen worden.
Alss deze schalen worden vergeleken met ander onderzoek naar de ABCDcriteriaa (Boerman, 1998), dan blijkt dat de schalen inhoudelijk voor een groot
deell met elkaar zijn te vergelijken, ondanks het feit dat Boerman onderzoek
heeftt gedaan binnen het middelbaar beroepsonderwijs 6 . Voor het criterium
'antwoord'' onderscheidt hij onder meer veranderingen ten aanzien van het
onderwijss (vgl. met de invoering van onderwijsvernieuwingen), communicatie
mett het veld en communicatie met scholen (vgl. met relatie met de georganiseerdee omgeving).
H e tt criterium 'binding' onderzoekt hij via de werksfeer en cohesie binnen het
opleidingsteamm ten aanzien van het onderwijs (beide vergelijkbaar met het
samenwerkingsklimaat)) en de betrokkenheid op collega's en betrokkenheid
o pp het werk (tezamen vergelijkbaar met de schaal 'betrokkenheid*).
Coördinatiee meet Boerman aan de hand van de stabiliteit in het team, de 'controle'' (vergelijkbaar met de strategische coördinatie en enigszins met de coör66

Wel moet worden opgemerkt dat Boerman (1998) meer schalen heeft geconstrueerd
voorr het meten van organisatie-effectiviteit (zeventien, ten opzichte van tien in deze
studie),, waardoor hij naast de in dit onderzoek onderscheiden schalen nog een aantal
anderee schalen onderscheidt.
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dinatiee van het onderwijsleerproces) en tot slot de informatie ten behoeve van
hett management (vergelijkbaar met coördinatie van informatie).
Voorr het criterium 'doelgerichtheid' onderscheidt hij tot slot onder meer de
planningg van het onderwijs (vergelijkbaar met de schaal (financiële) doelgerichtheid)) en het rendement (vergelijkbaar met efficiëntie, hoewel Boerman
dee nadruk legt op het studierendement).

6.66 Afsluiting
O pp basis van de in dit hoofdstuk geconstrueerde schalen voor beleidsbenutting,, structuurverandering, cultuurverandering en organisatiekwaliteit, kan
hett in paragraaf 5.1 gepresenteerde conceptueel kader als volgt verder worden
ingevuldd (zie schema 6.5).
Schemaa 6.5: H e t ingevulde conceptueel kader
Beleidsbenutting g
(vraag(vraag 1 en 2)
taak-- en functieverbreding
personeelsplanning, ,
integralee budgetbehandeling,
beheersingg materieel budget,
nascholingsbeleid d

(vraag(vraag 8)

Schoolkenmerken n
fusie(plannen),, grootte, gebouw,
lln.populatie,, financiële situatie,
ervaringg schoolleider

Omgevingskenmerken n

Organisatiekwaliteit t
slagvaardigheid,, relatie met omg.,
onderwijsvernieuwing,,
betrok.,
(vraag(vraag
6
samenwerkingsklimaat,, coörd.
enen 7)
onderwijs,, coörd. info., strat.
coörd.,, (fin.) doelgerichtheid,
efficiëntie e

concurrentie,, bestuursvorm,
socialee omgeving, bestuursgrootte

mru u
Organisatieverandering g
(vraag(vraag 3, 4 en 5)
(vraag(vraag 10)

verdelingg van operationele en
strategischee besluiten, van schooienn bestuurlijke taken, autonomie
enn professionaliteit van leraren

(vraag(vraag 9)
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Hoofdstukk 7: Resultaten survey
Inn dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de
resultatenn van het survey1. De analyse van de survey data omvat twee fasen.
Dee eerste fase omvat een beschrijving van de variabelen. In de tweede fase zijn
bivariatee analyses uitgevoerd om de optredende verbanden te beschrijven en
toetsen. .
Inn paragraaf 7.1 wordt een beschrijving gegeven van de steekproef. Dit gebeurtt aan de hand van schoolkenmerken (7.1.1), omgevingskenmerken
(7.1.2),, organisatiekenmerken (7.1.3) en organisatiekwaliteit (7.1.4).
Vanaff paragraaf 7.2 worden achtereenvolgens de in paragraaf 5.1.1 geformuleerdee onderzoeksvragen beantwoord. Paragraaf 7.2 gaat in op de vraag in
welkee mate scholen hun beleidsruimte benutten en welke samenhang er tussenn de beleidsbenutting op het financieel terrein, het personele terrein en het
terreinn van de nascholing (de eerste en tweede onderzoeksvraag). Paragraaf 7.3
geeftt een beschrijving van de mate waarin en de wijze waarop scholen veranderenn voor wat betreft hun cultuur en structuur, evenals de samenhang tussen
dezee veranderingen (de derde tot en met de vijfde onderzoeksvraag). In paragraaff 7.4 wordt ingegaan op de samenhang tussen beleidsbenutting en veranderingg in de organisatiestructuur en cultuur (de zesde en zevende onderzoeksvraag).. Paragraaf 7.5 behandelt de samenhang tussen organisatiekwaliteit en
beleidsbenuttingg en de samenhang tussen organisatiekwaliteit en veranderingenn in de structuur en cultuur van scholen (de achtste en negende onderzoeksvraag).. Paragraaf 7.6 gaat tot slot in op de vraag naar de samenhang tussenn de school- en omgevingskenmerken enerzijds en veranderingen in de
structuurr en cultuur anderzijds (de tiende onderzoeksvraag).

7.11 Beschrijving school- en omgevingskenmerken
O mm een beeld te krijgen van de situatie waarin basisscholen verkeren volgt
hieronderr een korte beschrijving van de belangrijke school- en omgevingskenmerkenn van basisscholen. De vragenlijst is verstuurd naar de schoolleiding
vann basisscholen. De vragenlijst is in vrijwel alle gevallen (91%) door de
schoolleiderr zelf ingevuld. Bijna 88% van de respondenten is mannelijk en het
gemiddeldd aantal jaar ervaring van de respondenten in hun huidige functie is
13,66 jaar met een standaarddeviatie van 8,4 jaar.
7.1.11 Schoolkenmerken: interne contingenties
Schoolkenmerkenn die bij kunnen dragen aan de complexiteit van de situatie
waarinn een school verkeert zijn het hebben van een fusieverleden of
fusieplannen,, de schoolgrootte, de ontwikkeling in het leerlingenaantal, het
11

Het survey is in maart 1995 uitgevoerd.
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onderhoudd van het gebouw, de financiële situatie van de school, de
samenstellingg van de leerlingenpopulatie en het aantal jaar ervaring van de
schoolleider.. Deze kenmerken kunnen complicerend werken voor scholen en
zee kunnen gevolgen hebben voor de configuratie van de school.
FusieFusie en fusieplannen
Vann de 231 scholen is 10,4% de afgelopen 5 jaar bij een institutionele fusie
betrokkenn geweest. Het aantal scholen is tussen het schooljaar 1990/1991 en
1994/19955 afgenomen met 578. Er waren 8423 scholen op 16 januari 1991
(Ministeriee van O&W) en 7845 scholen in schooljaar 1994/1995 (Inspectie
vann het onderwijs, 1996). Het percentage scholen in 1995, dat in de periode
1990-19955 feitelijk is gefuseerd is dan maximaal 7,4% (578 van 7845 scholen),
aangezienn scholen die niet meer bestaan ook opgeheven kunnen zijn. In dit
onderzoekk komen dus relatief veel scholen voor die wel gefuseerd zijn.
Hett is mogelijk dat scholen die recent zijn gefuseerd verschillen van de nietgefuseerdee scholen. Hier zijn voor het basisonderwijs geen concrete aanwijzingenn voor. Integendeel, in haar onderwijsverslag over 1995 concludeert de
inspectiee dat de beleidsontwikkeling in basisscholen die in 1993 fuseerden
gunstigg verloopt. De achterstand in beleidsontwikkelingen en de kwaliteit
daarvann hebben deze scholen sinds 1993 ingelopen (Inspectie van het onderwijs,, 1996). Voor het middelbaar beroepsonderwijs wijst onderzoek echter
aann dat fusie een negatief effect heeft op de organisatie effectiviteit (Boerman,
1998).. De verklaring hiervoor is dat gefuseerd scholen meer gecentraliseerd
zijn. .
Verderr geeft bijna 25% van de scholen (56 scholen) aan dat ze verwachten dat
zee komende 5 jaar zullen gaan fuseren. Dat is vrij veel. Als gekeken wordt
naarr het aantal scholen in 1994/1995 (7845) en 1995/1996 (7398) dan blijkt
datt het aantal basisscholen met 447 afgenomen is. Dat is een percentage van
5,7%% van het totaal aantal scholen in 1994/1995. Dat betekent dat van alle
scholenn 5,7% is gefuseerd tijdens het schooljaar 1994/1995 en 1995/1996. Dat
iss veel minder dan de 25% van de scholen die in de vragenlijst heeft aangegevenn fusieplannen te hebben. Het is goed mogelijk dat niet alle fusieplannen
daadwerkelijkk tot een fusie hebben geleid, maar het lijkt aannemelijk dat
scholenn met fusieplannen eerder geneigd zijn geweest de vragenlijst in te vullen. .
Schoolgrootte Schoolgrootte
Dee gemiddelde grootte van de scholen uit de steekproef is 195 leerlingen. In
19955 was de gemiddelde schoolgrootte van basisscholen 199 leerlingen (CBS,
1997).. Dit gemiddelde komt vrijwel overeen met de gemiddelde schoolgrootte
vann de scholen uit dit onderzoek.
Dee scholen verschillen behoorlijk in grootte. De kleinste school heeft 36 leerlingenn en de grootste 925 leerlingen. De spreiding rondom het gemiddelde is
1211 leerlingen. Dezelfde spreiding bestaat logischerwijs voor het aantal taakrealisatiee uren dat scholen hebben. De score hierop kan oplopen tot 152 taak141 1

realisatiee uren. Het gemiddelde voor alle scholen is bijna 18 uur.
Dee grootte van de school is voor 44,1% van de scholen stabiel, terwijl 21,0%
vann de scholen krimpt en 34,9% groeit. In 1994 was de gemiddelde grootte
vann basisscholen 185 leerlingen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997).
Schoolgebouw Schoolgebouw
Dee meeste scholen (77,5%) hebben 1 schoolgebouw. De overige groep scholen
heeftt meestal 2 gebouwen, zelden 3. Het aantal klaslokalen varieert van 2 tot
33,, met een brede piek tussen de 3 en 11. De helft van de scholen (50,2%)
heeftt precies voldoende lokalen. Een kwart heeft teveel lokalen en een kwart
tee weinig. Bijna de helft van de scholen (47,6%) heeft geen achterstallig onderhoud.. Een groot deel van de scholen (35,1%) heeft in geringe mate achterstalligg onderhoud. Een groep van 17,3% heeft in hoge tot zeer hoge mate te makenn met achterstallig onderhoud.
SamenstellingSamenstelling leerlingenpopulatie
Dee leerlingenpopulatie van de scholen is als volgt verdeeld: 22,2% van de
scholenn heeft een leerlingenpopulatie die is samengesteld uit de midden en
hogeree milieus. 22,6% van de scholen heeft een leerlingenpopulatie die voornamelijkk is samengesteld uit de lagere milieus. Tenslotte heeft 55,2% van de
scholenn een leerlingenpopulatie die voornamelijk is samengesteld uit verschillendee milieus. Het percentage allochtone leerlingen van de scholen varieert
vann 0 tot meer dan 90%. Een groep van 39,8% van de scholen heeft geen allochtonee leerlingen. Daarnaast heeft een groep van 40,2% van de scholen een
percentagee van 1 tot 10% allochtone kinderen.
FinanciëleFinanciële situatie
Dee meeste scholen (65,5%) hebben geen eigen vermogen. Wel heffen de meestee scholen (82,3%) een ouderbijdrage van gemiddeld 40 gulden (met een standaarddeviatiee van bijna 54 gulden). Daarnaast heeft 19,5% van de scholen
extraa inkomsten vanuit de (landelijke of lokale) overheid. Het gaat daarbij om
middelenn vanuit de onderwijsvoorrang, faciliteiten voor sociale vernieuwing
enn geld voor eerste opvang.
7.1.27.1.2 Omgevingskenmerken: externe contingenties
Naastt schoolkenmerken is een aantal omgevingskenmerken onderscheiden
diee mede bepalen of de situatie waarin de school verkeert complex of eenvoudigg is. Omgevingskenmerken die zijn onderzocht zijn concurrentie, kenmerkenn van het bevoegd gezag en de samenstelling van de bevolking in de wijk.
Concurrentie Concurrentie
Ruimm tweederde van de scholen (67,1%) geeft aan geen concurrentie van anderee scholen te ervaren. Voor de groep die wel concurrentie ervaart, gebeurt
ditt in de meeste gevallen vanwege de grondslag van de school (43 scholen,
ofwell 56,6%).
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KenmerkenKenmerken bevoegd gezag
Ruimm een derde van de scholen heeft als bevoegd gezag een vereniging
(35,5%),, een derde een stichting (32,9%) en bijna 28,6% de gemeenteraad. Een
commissiee ex art.82 komt in 3,0% van de gevallen voor. Dit komt in grote
lijnenn overeen met de richting van de school. 32,5% is namelijk protestants
(diee over het algemeen een vereniging als bevoegd gezag hebben), 28,1% is
katholiek,, 31,6% is openbaar (gemeenteraad en cie.ex.art.82 als bevoegd gezag)) en 1,7% is algemeen bijzonder. 7,4% van de scholen geeft aan een traditionelee vernieuwingsschool te zijn.
Dee bestuursgrootte varieert van 1 school (in 30,7% van de gevallen) tot 89
scholen.. Het gemiddelde is 7 scholen. Uit onderstaande kruistabel (tabel 7.1)
blijktt dat de bestuursgrootte naar bestuursvorm gedifferentieerd kan worden.
Tabell 7.1: Samenhang tussen de richting van de school en de bestuursgroottee ( n - 230)
Bestuursgroottee (aantal basisscholen)
11
2-3
4-7
14 4
20 0
38 8
verenging g
(24,4%) )
(17,1%) )
(46,3%) )
17 7
18 8
27 7
stichting g
(22,4%) )
(23,7%) )
(35,5%) )
26 6
66
Gemeenteraad d 5 5
(40,0%) )
(9,2%)
)
(77%) (77%)
3
3
1
1
-cie.. ex.art.82
(42,9%) )
(14,3%) )
47 7
57 7
71 1
subtotaal l

subtotaal l
>8
10 0
(12,2%) )
14 4
(18,4%) )
28 8
(43,1%) )
33
(42,9%) )
55 5

82 2
76 6
65 5
77
Totaall 230

significantiee van Cramer's V: .00
Uitt bovenstaande tabel blijkt dat de gemeenteraad als bevoegd gezag de meestee scholen onder haar beheer heeft, gevolgd door stichtingen (veelal katholiek
onderwijs)) en tot slot verenigingen (protestant christelijk onderwijs). De bestuurlijkee schaal van een vereniging is over het algemeen het kleinst. Wel
moett opgemerkt worden dat het beleid ter vergroting van de bestuurlijke
schaall hier de laatste jaren verandering in aan heeft gebracht. Ook binnen het
katholiekk en protestants onderwijs is bestuurlijke schaalvergroting van de
grondd gekomen. Over de bestuursgrootte van zogeheten commissies ex. art. 82
valtt op basis van bovenstaande tabel weinig te zeggen. De aantallen zijn daarvoorr te gering.
SamenstellingSamenstelling bevolking wijk
Dee bevolking van de wijk waarin de school staat bestaat voor de meeste scholenn (61,6%) uit verschillende milieus. Voor ongeveer even grote groepen scho-
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lenn bestaat de bevolking van de wijk uit midden en hogere milieus (18,3%) of
juistt lagere milieus (20,1%).
Alss gekeken wordt naar de samenhang tussen de samenstelling van de leerlingenpopulatiee en de samenstelling van de bevolking in de wijk dan is sprake
vann een sterke samenhang met een significantieniveau van .00. In onderstaandee kruistabel (tabel 7.2) wordt een beeld gegeven van deze samenhang.
Tabell 7.2: Samenhang tussen de samenstelling van de leerlingenpopulatie
enn de bevolking in de wijk (n=229)
samenstellingg bevolking
middenn
lager
enn hoger
11
38 8
(76,0%) )
(2,0%) )
40 0
-(76,9%) )
55
verschillendee mili- 4 4
eus s
(3,9%) )
(3,1%) )
42 2
subtotaal l
46 6

leerlingenpopula-tie e
middenn en hogere
milieus s
lageree milieus

wijk

subtotaal l
verschillend

11 1
(22,0%) )
12 2
(23,1%) )
118 8
(92,9%) )
141 1

50 0
52 2
127 7
Totaal l
229 9

significantiee van Cramer's V: .00
7.1.33 Organisatiekenmerken
Inn dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de organisatiestructuur, cultuurr en -kwaliteit. De organisatiestructuur van basisscholen is onderscheidenn naar taakverdeling, centralisatie in besluitvorming en configuratie.
TaakverdelingTaakverdeling bestuurstaken
Inn hoofdstuk 6 zijn drie typen scholen onderscheiden voor de taakverdeling van
dee bestuurlijke taken. Type 1 is het type waarbinnen een groot deel van de
taakuitoefeningg door het bevoegd gezag gedaan wordt. Type 2 is het type waarbinnenn deze taken gezamenlijk (door bevoegd gezag en schoolleiding) worden
uitgevoerd.. Type 3 tenslotte, is het type waarbij de schoolleider het grootste
deell van de bestuurlijke taken uitvoert.
Typee 1: taakuitoefening met name door bevoegd gezag (36,1% van de scholen)
Typee 2: met name door schoolleiding (30,4%)
Typee 3: met name gezamenlijk (33,5%)
Eenn overzicht hiervan staat in tabel 7.3
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Tabell 7.3: Frequenties voor de verdeling van bestuurlijke taken
schoolleiding g
decentraal l

schoolleidingg en bestuur

bestuur r
centraal l

33,5% %

36,1% %

bestuurstaken n 30,4% %

TaakverdelingTaakverdeling schooltaken
Wederomm zijn drie types onderscheiden. Binnen het eerste type wordt het
grootstee deel van de schooltaken uitgeoefend door het team. Binnen het tweede
typee doen schoolleiding en team dit hoofdzakelijk gezamenlijk en voor het
derdee type geldt dat de schoolleiding de schooltaken over het algemeen zelf
uitvoert: :
Typee 1: taakuitoefening met name door team (40,4%)
Typee 2: met name gezamenlijk (45,7%)
Typee 3: met name door schoolleiding (13,9%)
Eenn overzicht hiervan staat in tabel 7.4.
Tabell 7.4: Frequenties voor de verdeling van schooltaken
team m
decentraal l
schooltaken n

teamm en schoolleiding
45,7% %

40,4% %

schoolleiding g
centraal l
13,9% %

CentralisatieCentralisatie in besluitvorming
Inn hoofdstuk 6 is een homals-analyse uitgevoerd voor zowel de strategische als
dee operationele besluiten. Voor beide soorten besluiten zijn drie type scholen te
onderscheiden.. Voor de operationele besluiten gaat het om: 1. met name het
teamm neemt operationele besluiten (14,3%); 2. met name 'de school' (schoolleidingg en team) (77,9%); 3. met name het bevoegd gezag (7,8%). Voor de strategischee besluiten: 1. met name 'de school' (schoolleiding en team samen) neemt
strategischee besluiten (42,0%); 2. met name de schoolleiding (23,4% van de scholen);; 3. met name het bevoegd gezag (34,6%). Een overzicht hiervan staat in
tabell 7.5 en 7.6.
Tabell 7.5: Frequenties voor de verdeling van operationele besluitvorming
schoolteamm
decentraall
operationele e
besluitvor-ming g

14,3%%

schoolteam &
schoolleider
77,9%

schoolbestuur
centraal
7,8%

Tabell 7.6: Frequenties voor de verdeling van strategische besluitvorming

strategische e
besluitvor-ming g

teamm & schoolleider
decentraall

schoolleider

42,0%%

23,4%

schoolbestuur
centraal
34,6%

O pp basis van bovenstaande tabellen kan vastgesteld worden dat de spreiding in
antwoordenn voor de operationele besluitvorming niet erg groot is. Binnen de
meestee scholen nemen het team en de schoolleiding gezamenlijk besluiten die
betrekkingg hebben op het operationele terrein. Verder blijkt dat schoolleiders
nooitt alleen besluiten nemen voor het operationele terrein, terwijl sommige
schoolbesturenn dit wel doen. Uit tabel 7.6 blijkt dat het team nooit alleen strategischee besluiten neemt, terwijl, zoals te verwachten valt, schoolleiders en
schoolbestuurr dit wel alleen doen.
Configuratie Configuratie
Dee configuratie van basisscholen is onderscheiden naar organisatorische opbouww en ondersteuningsstructuur binnen de scholen.
Voorr wat betreft de organisatorische opbouw blijkt dat 24,2% van de scholen
bouwgroepenn heeft. Het gemiddeld aantal personeelsleden per bouwgroep is 5
(4,7).. Voor 31,5% van de scholen met bouwgroepen geldt dat zij deze bouwgroepenn hebben sinds 1992. De overige 68,5% had voor 1992 bouwgroepen
ingevoerd. .
Slechtss 1,7% van de scholen heeft een bovenschoolse directie. Deze bovenschoolsee directies zijn allemaal ingevoerd vanaf 1992. Het aantal scholen met
eenn bovenschoolse directie is echter zo gering, dat dit item niet meegenomen
kann worden als een veranderingselement met betrekking tot verandering in de
configuratie. .
Ondersteuning Ondersteuning
O pp 41,1% van de scholen is een conciërge aanwezig. Op 68,6% van de scholenn met een conciërge (n=95) is de conciërge aanwezig sinds 1992 (aangesteld
inn 1992 of later). Als het gaat om administratieve ondersteuning blijkt op
10,8%% van de scholen een administratieve kracht aanwezig te zijn. Ook in het
gevall van een administratieve kracht blijkt op 65,0% van de scholen met dergelijkee ondersteuning, deze aanwezig te zijn vanaf 1992 of later. Ook voor de
relatieff kleine groep scholen met een administratieve kracht, blijkt dat de
meestee scholen deze hebben sinds 1992 of later.
Schoolcultuur Schoolcultuur
Schoolcultuurr is, zoals in hoofdstuk 6 gezien, onderscheiden naar de kenmer146 6

kenn 'professionaliteit van de leraren' en 'de autonomie van leraren'. De autonomiee van leraren is op 88,1% v*11 de scholen laag en op 11,9% van de scholenn hoog.
Voorr de professionaliteit van de leraren geldt dat deze op 26,1% van de scholenn laag is en op 73,9% hoog.
KwaliteitKwaliteit van de organisatie
Inn hoofdstuk 6 zijn verschillende schalen voor organisatiekwaliteit geconstrueerd.. Deze schalen zijn gehercodeerd tot twee-punts-schalen zodat scholen
mett een hoge en een lage kwaliteit worden onderscheiden. De categorie 1
betekentt tamelijk laag en categorie 2 tamelijk hoog. Verder is op basis van
verdergaandee analyses onderscheid gemaakt tussen de interne en externe
kwaliteitt van scholen. Hieronder volgt in een tabel de frequentieverdeling van
dee verschillende kenmerken van organisatiekwaliteit.
Tabell 7.7: Frequentieverdeling van organisatiekwaliteit (n = 202)
schaal l

tamelijkk laag (%)

tamelijkk hoog
(%) )

slagvaardigheidd (A)

50,3 3

49,7 7

relatiee met georganiseerde omgeving
(A) )

65,2 2

34,8 8

invoerenn onderwijsvernieuwing (A)

37,1 1

62,9 9

betrokkenheidd (B)

22,3 3

77,7 77,7

samenwerkingsklimaatt (B)

42,2 2

57,8 8

coördinatiee onderwijsleerproces (C)

27,4 4

72,6 6

coördinatiee van informatie (C)

32,4 4

67,6 6

strategischee coördinatie (C)

63,5 5

36,5 5

financiëlee doelgerichtheid (D)

43,0 0

57,0 0

efficiëntiee (D)

63,5 5

36,5 5

7.22 Financiële en personele beleidsbenutting
Dee eerste onderzoeksvraag luidt: In welke mate en op welke wijze benutten
basisscholenbasisscholen hun beleidsruimte: a. binnen Londo, het stelsel voor de materiële
vergoeding;vergoeding; b. binnen het Formatiebudgetsysteem, voor de personele vergoeding; c.
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binnenbinnen de (gedeeltelijke) decentralisatie van de nascholingsgelden? Voor beantwoordingg van deze vraag is gekeken naar de wijze waarop scholen scoren op
dee beleidsbenutting van de beleidsruimte die de wijzigingen in het bekostigingsstelsell hen bieden.
Voorr de drie deelstelsels die onderzocht zijn (formatiebudgetsysteem, londo
enn de gedecentraliseerde nascholingsgelden) die samen een belangrijke deel
vann het bekostigingsstelsel basisonderwijs vormen, zijn in totaal zes schalen
onderscheiden,, die gezien kunnen worden als de mogelijkheden die het huidigee stelsel biedt. De score van de scholen op de verschillende mogelijkheden
diee het bekostigingssysteem biedt staan in tabel 7.8. De standaarddeviaties en
frequentieverdelingenn laten zien dat scholen verschillen in de mate waarin zij
gebruikk maken van de mogelijkheden die het bekostigingsstelsel hen biedt. De
standaarddeviatiess geven tevens aan dat de spreiding tussen scholen vrij groot
is. .
Tabell 7.8: Frequentieverdeling beeidsbenuttingg (ri=231) )
factor r

gemid-delde e

(%) )

redelijkk tot
hogee benutting
(%) )

stan-daard d
deviatie e

81,7 7

18,3% %

0,2 2

.39 9

personeelsplanning g 75,9 9

24,1 1

0,2 2

.43 3

beheersingg personeelsbudget t

71,1 1

28,9 9

0,3 3

.45 5

integralee budgetbehandeling g

65,6 6

34,4 4

0,3 3

.48 8

nascholingsbeleid d

54,0 0

46,0 0

0,5 5

.50 0

beheersingg materieell budget

27,7 7

72,3 3

0,7 7

.45 5

taak-- en functieverbreding g

geenn tot weinigg benutting

Dee gemiddelde beleidsbenutting op de verschillende schalen varieert. Op het
enee terrein lijkt de benutting van de beleidsruimte hoger dan op het andere
terrein.. Dat blijkt uit de frequentieverdelingen en de gemiddelde score op de
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onderscheidenn mogelijkheden 2 . Dit bevestigt tevens het beeld dat scholen
sterkk verschillen in de mate waarin ze beleid voeren (Hooge, 1998; Sleegers,
1991). .
Scholenn lijken de meeste beleidsruimte te benutten als het gaat om de beheersingg van het materieel budget. Meer dan zeventig procent van de scholen doet
ditt in (redelijk) sterke mate. D e beleidsbenutting op dit terrein wordt gevolgd
doorr het nascholingsbeleid dat iets minder dan de helft van de scholen in (redelijk)) sterke mate benut. Scholen maken verder relatief weinig gebruik van
dee overige financiële en personele beleidsruimte die ze hebben, te weten de
integralee budgetbehandeling (van de verschillende Londo-kostenposten), de
beheersingg van het personeelsbudget, de personeelsplanning en taak- en functieverbreding.. De beleidsbenutting is op alle drie de factoren van het FBS laag.
Minderr dan een vijfde van de scholen gebruikt de mogelijkheid o m taak- en
functieverbredingg in te voeren, terwijl slechts een kwart van de scholen veel
plannenn maakt en beleid voert met betrekking tot het FBS.
Dee tweede onderzoeksvraag vraagt naar de samenhang tussen de verschillende
onderdelenonderdelen van beleidsbenutting. Deze vraag is onderzocht middels het berekenenn van correlaties (via Kendal's tau) die zijn opgenomen in tabel 7.9.
Tabell 7.9; Correlatiematrix beleidsbenutting (n=231)
nascholingsbeleid d .0399 9
personeelsplanning g .1649* *

.3053** *

beheersingg materi- .0663 3
eell budget
integralee budgetbe- .0993 3
handeling g
taak-enn functiever- .1530* *
breding g
beheersing g
personeels-budget t
** significant op .05

.1137 7

.2342** *

.0469 9

.2729** *

.0855 5

.0944 4

.3321** *

.1771** *

.0588 8

personeels-- beheersing g integrale e
nascho-planning g materieel l budgetbe-lingsbeleid lingsbeleid
handeling g
budget t
** significant op .01

22

Dit verschil is niet getoetst op significantie. Als dit met een t-test gedaan wordt
moetenn er zoveel t-testen uitgevoerd worden dat gekapitaliseerd wordt op kans. Met
kanskapitalisatiee wordt bedoeld dat op veel afhankelijke variabelen afzonderlijke ttestenn of ANOVA's worden gedaan met een alpha van .05. Daardoor "is de kans dat
wee ten onrechte besluiten dat er een 'echt' effect is, op ten minste één van de afhankelijkee variabelen groter dan de gesuggereerde 5 procent" (van Knippenberg et al., 1994,
p.127). .
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Uitt bovenstaande correlatiematrix (tabel 7.9) blijkt dat de verschillende onderdelenn van beleidsbenutting met elkaar samenhangen. De drie schalen die
beleidsbenuttingg op het terrein van het personeelsbeleid bepalen hangen met
elkaarr samen. Met name de samenhang tussen de personeelsplanning en de
taak-- en functieverbreding is sterk.
Hoewell de beleidsbenutting op het terrein van het personeelsbeleid tevens
samenhangenn met de beleidsbenutting op het terrein van het financieel beleid
enn gedeeltelijk met het nascholingsbeleid, geldt ook hiervoor dat met name de
samenhangg met de personeelsplanning het sterkst is. De twee schalen die
beleidsbenuttingg voor het financieel beleid bepalen hangen onderling niet
samen.. Deze twee schalen hangen ook niet samen met het nascholingsbeleid.
Ondankss de samenhang tussen een deel van deze variabelen is geen sprake
vann een achterliggende latente variabele. Als een factoranalyse wordt uitgevoerdd om te bepalen of er een of meerdere factoren aan de schalen ten grondslagg liggen, leidt dat niet tot inhoudelijk herkenbare en betrouwbare schalen.
7.33 Hoe veranderen schoolorganisaties?
Dee derde en vierde onderzoeksvraag betreffen de vraag hoe de structuur en
cultuurr van schoolorganisaties is veranderd gedurende de laatste jaren.
-- In welke mate en op welke wijze is de organisatiestructuur van basisscholen veranderdanderd sinds 1992?'a. wat betreft de (decentralisatie in besluitvorming; b. wat
betreftbetreft de taakverdeling; c. wat betreft de configuratie.
-- In welke mate en op welke wijze is de organisatiecultuur van basisscholen veranderdderd sinds 1992* a, wat betreft de professionaliteit van leerkrachten; b. wat betreft
dede autonomie van leerkrachten.
Dee structuur is bepaald aan de hand van drie kenmerken: de centralisatie van
besluitvormingg van strategische en operationele besluiten; de taakverdeling
tussenn bevoegd gezag en schoolleiding en tussen schoolleiding en team; de
configuratie. .
Dee cultuur van organisaties is bepaald via de begrippen professionaliteit en
autonomiee van leraren.
7.3.17.3.1 Verandering in taakverdeling
O mm de taakverdeling te bepalen zijn twee soorten taken onderscheiden, namelijkk bestuurlijke taken en schooltaken. De bestuurstaken omvatten taken
alss opstellen van het formatieplan en de schoolbegroting. Uitoefening hiervan
ligtt bij schoolleiding (decentraal) en/of bevoegd gezag (centraal). Schooltaken
zijnn taken die worden uitgeoefend door de schoolleiding (centraal) en/of het
teamm (decentraal). Het gaat hierbij om taken als het bijhouden van de correspondentiee en het verzorgen van interne begeleiding. Voor beide soorten takenn treedt voor de totale groep scholen verandering op.
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Bestuurstaken Bestuurstaken
Opp 55% van de scholen verandert de verdeling van bestuurstaken. De meeste
scholenn die veranderen, veranderen op 1 tot 5 items (van de 10). Als gekeken
wordtt naar de items die sterk dan wel minder sterk veranderen, dan blijkt (uit
eenn tekentoets) dat één item (opstellen van het formatieplan) niet significant
verandert.. Toch blijkt dat 19% van de scholen verandert als het gaat om het
opstellenn van het formatieplan, maar aangezien de verandering niet eenduidig
is,, is geen sprake van significante verandering. Voor het ene deel van de scholenn is het bevoegd gezag meer gaan doen aan het opstellen van het formatieplan,, en voor andere scholen de schoolleiding. Hierdoor is het verschil tussen
dee frequentieverdelingen voor 1992 en 1995 niet zo groot.
Onderwerpenn waaruit duidelijke verschillen tussen 1992 en 1995 blijken zijn3:
opstellenn van de schoolbegroting, afhandelen van de financiële zaken, opstellenn van het nascholingsplan, houden van functioneringsgesprekken met lerarenn en tenslotte het invullen van de kerndoelen.
Voorr al deze onderwerpen geldt dat de taken in grotere mate door de schoolleidingg worden uitgevoerd. Er is een klein aantal scholen waar het bevoegd
gezagg meer taken is gaan uitvoeren, maar het grootste deel van de scholen dat
iss veranderd kent een toename van de taakuitvoering door de schoolleiding.
Schooltaken Schooltaken
Dee meeste scholen (58%) vertonen veranderingen in de verdeling van schooltakenn tussen schoolleiding en team. Meestal veranderen scholen op 1 tot 5
itemss (van de 10). Items waarop scholen het meest frequent veranderen zijn:
verzorgenn van remediërende activiteiten, verzorgen van de interne begeleiding,, overleggen met de schoolbegeleider, organisatie van toneelvoorstellingenn en de coördinatie van het computergebruik binnen de school. Twee van
dezee items veranderen niet significant (tekentoets). Dit wordt wederom veroorzaaktt door het feit dat deze taken in de loop der jaren op sommige scholen
meerr door de schoolleiding worden uitgevoerd en op andere juist meer door
hett team.
Voorr de andere items geldt dat duidelijk sprake is van meer taken die door het
teamm worden uitgevoerd (meer taakspecialisatie voor het team). Dit geldt ook
voorr de items waarop scholen in mindere mate veranderen. Ook voor deze
itemss geldt dat sprake is van meer uitvoering door het team.

33

Criterium hiervoor is dat een minimaal aantal van 40 scholen verandering vertoont. Er
iss hier sprake van een relatieve norm: hoe verhoudt de groep die wel verandert zich in
aantall ten opzichte van de groep die niet verandert. Dit is gedaan omdat relatief weinig
scholenn veranderen. Om het toch mogelijk te maken analyses uit te voerenn is zelf een
normm gesteld. In het geval dat veertig scholen veranderen, is dat vaak; vijfentwintig
scholenn die veranderen is regelmatig.
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7.3.27.3.2 Verandering in (decentralisatie van besluitvorming
Centralisatiee heeft; betrekking op de deelname van diverse geledingen aan het
besluitvormingsproces.. In dit onderzoek is dat geoperationaliseerd door te
bepalenn wie de besluiten neemt binnen de school. Onderscheid wordt gemaaktt tussen twee soorten besluiten, namelijk besluiten die strategische zaken
betreffenn en besluiten die gaan over operationele zaken. Actoren zijn, van
centraall naar decentraal: het bevoegd gezag, de schoolleiding, het team en
individuelee teamleden.
OperationeleOperationele besluiten
Uitt de frequentieverdelingen blijkt dat 24% van de scholen veranderingen
vertoontt in de besluitvorming voor operationele zaken. De meeste scholen
veranderenn maar op één van de zes operationele besluitvormingsdomeinen.
Onderwerpenn die regelmatig (binnen meer dan 25 scholen) veranderen zijn de
inhoudd van het onderwijs, de wijze waarop les wordt gegeven en tenslotte het
gebruikk van gestandaardiseerde toetsen.
Veranderingg betekent dat besluitvorming binnen de scholen meer decentraal
plaatsvindt.. Met andere woorden, er is sprake van meer participatie van leraren.. Uit de gegevens blijkt een duidelijke tendens dat schoolleider en team
meerr gezamenlijk besluiten nemen over operationele zaken, dan wel dat het
teamm dit alleen is gaan doen (zonder schoolleiding). Daarnaast blijkt dat teamledenn minder individueel besluiten nemen. Deze ontwikkeling kan tevens
verklarenn waarom slechts op 24% van de scholen verandering optreedt in de
operationelee besluitvorming. Uit de gegevens over het jaar 1992 blijkt namelijkk dat voorheen al op vrij veel scholen sprake was van een gezamenlijke
besluitvormingg door schoolleiding en team.
Conclusiee van bovenstaande is dat de schoolleiding en leraren minder zelfstandigg (minder individueel) besluiten nemen over operationele zaken en dat
zee dit meer gezamenlijk zijn gaan doen als team.
StrategischeStrategische besluiten
O pp 55% van de scholen is sprake van een verandering in de centralisatie, dan
well decentralisatie van de strategische besluitvorming. De meeste scholen
veranderenn op 1 tot 2 onderwerpen (van de 8). Onderwerpen die vaak (op 40
off meer scholen) veranderen zijn: de inzet van de formatie, de verwijdering
vann leerlingen en tenslotte de beoordeling van leraren.
Voorr een viertal besluitvormingsdomeinen geldt dat, ten opzichte van 1992,
inn 1995 vaker sprake is van gezamenlijke besluitvorming. Ofwel het bevoegd
gezagg en de schoolleiding zijn deze besluiten meer gezamenlijk gaan nemen,
ofwell de schoolleiding met het team gezamenlijk. Voorheen nam de schoolleidingg deze besluiten alleen. Dit geldt voor de onderwerpen verwijdering van
leerlingen,, beoordeling van leraren, ontwikkeling van het team en besteding
vann het leermiddelenbudget.
Voorr de overige vier besluitvormingsterreinen geldt dat sprake is van meer
decentralisatie.. Besluiten over de besteding van de financiële middelen van de
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school,, aanname van personeel, ontwikkeling van het team en de besteding
vann het leermiddelenbudget worden in toenemende mate door de schoolleidingg en het team gezamenlijk genomen. Voorheen nam het bevoegd gezag
dezee besluiten.
7.3.37.3.3 Verandering in cultuur
Voorr de bepaling van de cultuur van professionele organisaties als scholen
kunnenn twee kenmerken worden onderscheiden, namelijk professionaliteit en
individuelee autonomie van leraren (in andere termen collegialiteit en isolement).. Vandaar dat schoolcultuur is onderscheiden naar de autonomie van
leerkrachtenn en de professionaliteit van leerkrachten.
Uitt de t-toets (pairs, significantieniveau .05) blijkt dat de autonomie van leerkrachtenn tussen 1992 en 1995 significant afneemt. Binnen 25% van de scholen
vindtt een dergelijke verandering plaats. De professionaliteit neemt tussen
19922 en 1995 op 44% van de scholen toe. Ook hier is sprake van een significantee verandering.
7.3.47.3.4 Overzicht organisatieverandering
Uitt tabel 7.10 blijkt dat verandering in de structuur vaker voor lijkt te komen
dann verandering in de cultuur van de organisatie. Zo verandert meer dan de
helftt van de scholen in de wijze waarop taken zijn verdeeld. Verschuiving in
dee taakverdeling tussen schoolleiding en team komt op 58,0% van de scholen
voorr en verschuiving in de taakverdeling tussen bestuur en schoolleiding op
54,5%% van de scholen. Voor beide gevallen is sprake van overwegend toenemendee taakspecialisatie van de decentrale actor. Schooltaken worden in toenemendee mate uitgevoerd door teamleden en bestuurstaken in toenemende
matee door de schoolleiding.
Veranderingg in de besluitvormingsverdeling komt voor wat betreft de strategischee besluiten voor op 55,0% van de scholen. De strategische besluiten
wordenn in toenemendee mate gezamenlijk genomen. Steeds minder besluiten
wordenn door de schoolleiding alleen genomen, ten gunste van gezamenlijke
besluitvormingg door schoolleiding en bevoegd gezag of door schoolleiding en
team. .
Dee besluitvormingsverdeUng voor de operationele besluiten verandert veel
minderr vaak (23,8%). Deze besluiten werden altijd al hoofdzakelijk door de
schoolleidingg en teamleden gezamenlijk genomen. Het gaat hier om typische
'schooP-besluitenn zoals de wijze waarop les wordt gegeven en het te gebruiken
lesmateriaal.. Gezien de aard van deze besluiten ligt verandering niet zo voor
dee hand.
Cultuurveranderingg komt met name voor in de vorm van verandering in
professionaliteitt van leerkrachten (44,2% van de scholen). Verandering houdt
vrijwell in alle gevallen een toename van de professionaliteit in. Daarnaast
neemtt op bijna een kwart van de scholen (24,9%) de autonomie van leraren
af. .
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Tabell 7.10; Overzicht van de veranderingen in de organisatie (n = 231)
variabele e
veranderingg in
leerkrachten n
veranderingg in
leerkrachten n
veranderingg in
participatie e
veranderingg in
participatie e
veranderingg in
bestuurstaken n
veranderingg in
schooltaken n

autonomie

geenn verandering (aan- well verandering (aantall en percentage)
tall en percentage)
566 (24,9)
1699 (75,1)

professionaliteit 1211 (55,8)

966 (44,2)

operationele

1766 (76,2)

555 (23,8)

strategische

1044 (45,0)

1277 (55,0)

centralisatie

1055 (45,5)

1266 (54,5)

centralisatie

977 (42,0)

1344 (58,0)

Nuu duidelijk is op welke wijze en in welke mate schoolorganisaties veranderen,, kan de vijfde onderzoeksvraag worden beantwoord, namelijk:
WelkeWelke samenhang is er tussen de veranderingen in de structuur en cultuur van
scholen? scholen?
Dee vraag is hierbij onder meer of cultuurverandering plaatsvindt binnen scholenn waarvan tevens de structuur verandert. Kunnen sommige scholen gekenmerktt worden door een gerichtheid op verandering, waardoor meerdere onderdelenn van de organisatie veranderen? Als gekeken wordt naar de associatie
tussenn de verschillende veranderingsvariabelen, dan blijken alle veranderingsvariabelenn positief met elkaar samen te hangen (significantieniveau van .05),
ziee tabel 7.11. De associatie is berekend via phi omdat beide variabelen zijn
gehercodeerdd tot een dichotoom.
Tabell 7.11: Correlatiematrix organisatieverandering (n=231)
professionaliteit t
vann leraren
operationele e
besluitvorming g
strategische e
besluitvorming g
verdelingg bestuurlijkee taken
verdeling g
schooltaken n

.4491** *
.2696** *

.2838** *

.1268 8

.1558* *

.3833** *

.1419* *

.1906** *

.2449** *

.2399** *

.1640* *

.2681** *

.3109** *

.2879** *

.2979** *

autonomie e professiona-- operatione-- strategische e verdeling g
bestuurlijke e
lee besluit- besluit-vann leraren liteitt van
taken n
leraren n
vorming g vorming g

** significantieniveau van .05
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* significantieniveau van .01

Dee samenhang tussen verandering in de professionaliteit van leerkrachten en
dee autonomie van leerkrachten (.45) is het sterkst, gevolgd door de samenhangg tussen verandering in (decentralisatie van operationele en strategische
besluitvormingg (.38). Een aantal variabelen hangt redelijk sterk met elkaar
samenn (allemaal rond de .30), namelijk de verandering in taakverdeling op
schoolniveauu enerzijds met achtereenvolgens de verandering in
(decentralisatiee van operationele besluitvorming, (decentralisatie van strategischee besluitvorming, en de taakverdeling op bestuursniveau. Een laatste,
redelijkk sterke samenhang die hier wordt genoemd is de samenhang tussen de
veranderingg in professionaliteit van leerkrachten en verandering in
(dejcentralisatiee van operationele besluitvorming.
Aangezienn verandering op het ene organisatiekenmerk over het algemeen
samenhangtt met verandering op andere organisatiekenmerken, is gekeken of
err een achterliggende variabele achter deze kenmerken schuilt.
Opp de zes organisatiekenmerken (structuur en cultuur) is een exploratieve
factoranalysee uitgevoerd (PCA) die uitmondt in twee factoren. In tabel 7.12
staatt de factormatrix.
Tabell 7.12: Factormatrix organisatieverandering (n=231)
Factorr 1 Factorr 2
verandering
verandering
verandering
verandering
verandering
verandering

gin
gin
gin
gin
gin
gin

autonomiee van leraren
n
operationelee besluitvorming
n
professionaliteit
n
t
n
strategischee besluitvorming
bestuurlijkee
n
taakverdeling
verdelingg
n
schooltaken

,00278
,86402
,29892
,89500
,54616
,64514

8
2
2
0
6
4

,87785
,07023
,76716
,05231
,11908
,24899

5
3
6
1
8
9

Uitt bovenstaande factormatrix blijkt dat de vier structuurkenmerken samengroeperen,, evenals de twee cultuurkenmerken. De factor structuurveranderingg is betrouwbaar met een alpha van .69. De verklaarde variantie van deze
factorr is 43,7%. De factor cultuurverandering is onvoldoende betrouwbaar
mett een alpha van .59.
Vann de factor structuurverandering is een schaal gemaakt. Dit betekent dat
naastt de vier losse schalen voor structuurverandering (namelijk verandering in
dee operationele en strategische besluitvorming en verandering in de verdeling
vann de schooltaken en bestuurstaken) ook een algemene schaal 'structuurverandering'' in de analyse wordt opgenomen.
Datt de variabele structuur en cultuur empirisch niet samen gaan duidt er verderr op dat structuur- en cultuurverandering afzonderlijk van elkaar beschouwdd moeten worden. Het maakt tevens de vraag naar de betekenis van
dee samenhang tussen structuur- en cultuurverandering interessant, aangezien
uitt de correlatiematrix een duidelijke samenhang is gebleken tussen de onderdelenn van structuur- en cultuurverandering. Op de samenhang tussen struc155 5

tuur-- en cultuurverandering wordt in de gevalsstudies teruggekomen.
Dee vraag die nu rest is welke groep scholen veranderingen in hun structuur
enn cultuur vertonen. Zijn dit de scholen die hun beleidsruimte benutten, of
beïnvloedenn andere factoren organisatieverandering, zoals organisatiekwaliteit
off schoolkenmerken. In de rest van dit hoofdstuk zal gekeken worden welke
vann deze factoren bijdragen aan het optreden van organisatieveranderingen
binnenn scholen. Dit zal resulteren in de beantwoording van de zesde tot en
mett de tiendee onderzoeksvraag.
7.44 Samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverandering
Inn deze paragraaf en paragraaf 7.5 en 7.6 wordt voor alle variabelen de samenhangg met organisatieverandering bepaald. Nadat paragraaf 7.4.1 ingaat op
dee wijze waarop de samenhang tussen de variabelen is bepaald, wordt in paragraaff 7.4.2 de samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverandering
beschrevenn en getoetst. Daarna wordt in paragraaf 7.5 de samenhang tussen
organisatiekwaliteit,, beleidsbenutting en organisatieverandering onderzocht.
Paragraaff 7.6 behandelt de samenhang tussen school- en omgevingskenmerkenn en organisatieverandering.
7.4.17.4.1 Het bepalen van samenhang
Associatie Associatie
Err wordt eerst gekeken naar de associatie tussen de diverse onafhankelijke
variabelenn (beleidsbenutting en school- en omgevingskenmerken) en de afhankelijkee variabele organisatieverandering.
Beleidsbenutting,, de voor dit onderzoek belangrijkste onafhankelijke variabelee is onderscheiden naar beheersing van het personeelsbudget, personeelsplanning,, taak- en functieverbreding, beheersing materieel budget, integrale
budgetbehandelingg en nascholingsbeleid.
Dee omgevingskenmerken bestaan uit bestuursgrootte, bestuursvorm, concurrentiee ervaren en samenstelling van de bevolking in de buurt (sociale omgeving). .
Tenslottee zijn de volgende schoolkenmerken onderzocht: aantal jaar ervaring
vann de schoolleiding, aantal personen waaruit de schoolleiding bestaat, groottee (aantal leerlingen), recent fusieverleden, fusieplannen, richting van de
school,, samenstelling van de leerlingenpopulatie, leeftijdsopbouw van het
team,, aanwezigheid van een eigen vermogen en de ontwikkeling in het leerlingenaantal. .
Dee afhankelijke variabele organisatieverandering is een dichotoom. Aangezienn beleidsbenutting ook dichotoom is geschaald, zijn verbanden tussen beleidsbenuttingg en organisatieverandering bepaald met behulp van de associa156 6

tiemaatt phi4.
Dee samenhang tussen de interval-variabelen (aantal leerlingen, percentage
jongeree leraren, percentage oudere leraren, aantal jaar ervaring schoolleider en
bestuursgrootte)) en organisatieverandering is bepaald aan de hand van eta. In
dee tabellen in paragraaf 7.4.2, 7.4.3 en 7.4.4 zijn de eta-waarden opgenomen.
Dee samenhang tussen organisatieverandering en de nominale variabelen (richtingg van de school, bestuursvorm en samenstelling van de bevolking in de
wijk)) is bepaald met Cramers V. De samenhang met de overige dichotoom
geschaaldee variabelen (fusieplannen, recent fusie verleden, ervaren van concurrentiee en het hebben van een eigen vermogen) is net als de samenhang met
beleidsbenuttingg bepaald met de associatiemaat phi.
ToetsingToetsing van de samenhang: significantie van verschillen
Parametrischee toetsen stellen bepaalde eisen aan de variabelen, met name de
eiss dat de variabele in de populatie normaal verdeeld is (a Campo, 1995; Slotboom,, 1987). Hiertoe moet de verdeling in de populatie tamelijk bekend zijn,
ietss dat voor dit onderzoek niet bekend is. Wel valt iets te zeggen over de
verdelingg van de variabele organisatieverandering in de steekproef. Zoals gezienn is deze variabele niet normaal verdeeld. Alle aspecten van de afhankelijke
variabelee organisatieverandering zijn getest op de normaalverdeling (via de
Kolmogorov-Smirnovv toets5). Geen enkel subvariabele van organisatieveranderingg is normaal verdeeld, aangezien de meeste scholen geen of weinig veranderingenn vertonen. Ook transformatie van de data maakt de variabelen niet
normaall verdeeld.
Daarnaastt is in hoofdstuk 5 al gezegd dat de gegevens uit dit onderzoek beschouwdd worden als relatieve scores, waarbij scholen onderling worden vergeleken.. Absolute cijfers behoren dan niet tot de mogelijkheden, het rangschikkenn van scores wel (indeling in categorieën in plaats van 'meten*). Vandaar dat
iss besloten gebruik te maken van non-parametrische toetsen6.
Non-parametrischee (verdelingsvrije) methoden zetten de gegevens om in
44

Aangezien beide schalen ook gezien kunnen worden als een rangorde (van weinig
tott veel) zou de associatie bepaald kunnen worden met Kendal's tau. Vergelijking van
dee resultaten wijst uit dat dit geen verschil maakt voor de sterkte en significantie van
dee samenhang.
55
Ook uit de scheefheid en gepiektheid blijkt dat de variabelen niet normaal verdeeld
zijn.. Als twee maal de standaardafwijking kleiner is dan de parameter van de kurtosis
en/off skewness, of als deze hoger is dan 1,96, dan voldoet de variabele niet aan de
criteriaa voor een normale verdeling, ook als gecontroleerd wordt voor uitbijters.
66
Nadat via non-parametrische toetsen is vastgesteld dat groepen niet uit dezelfde
populatiee komen (ofwel dat het gemiddelde verschilt) mag voor deze variabelen wel
variantie-analysee worden uitgevoerd, omdat variantie-analyse in principe een robuustee analyse is. Hier is echter vanaf gezien omdat in dit onderzoek weinig covariaten als
eenn interval zijn geschaald.
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rangnummers.. Dit impliceert minder precieze informatie en een geringer
onderscheidingsvermogenn dan parametrische toetsen. De uitspraken uit nonparametrischee toetsen winnen echter aan algemeenheid, omdat sommige variabelen,, met name in de sociale wetenschappen, niet exact te meten zijn, maar
well gerangschikt kunnen worden (Slotboom, 1987).
Samenhangg tussen non-parametrische gegevens wordt onderzocht via Kendall'ss tau (variabelen zijn ordinaal), phi (variabelen zijn nominaal) of de rangcorrelatie-coëfficiëntt van Spearman (associatie).
Bijj het bepalen van het verschil tussen groepen wordt bij de nonparametrischee toetsen niet de veronderstelling getoetst dat de groepsgemiddeldenn gelijk zijn, maar dat de groepen afkomstig zijn uit gelijke populaties. In
dee uiteindelijke interpretatie komt dit op hetzelfde neer. Als blijkt dat de
groepenn uit verschillende populaties komen, dan verschilt hun groepsgemiddelde.. Vandaar dat in de verslaglegging uitgegaan wordt van de bekende terminologiee van 'verschil in gemiddelde'.
Dee non-parametrische toetsen die hier worden uitgevoerd zijn de U-toets van
Mann-Whitneyy en de Kruskal-Wallis toets (Siegel & Castellan, 1988). Beide
toetsenn het verschil voor onafhankelijke steekproeven (tweevoudige toets,
two-samplee test). "Er is weliswaar sprake van slechts een enkele steekproef,
maarr in de steekproef komen onafhankelijke, niet overlappende groepen
voor"" (a Campo, 1995, p.154). De twee groepen kunnen worden opgevat als
tweee (of meer) aparte groepen uit de populatie.
Dee U-toets van Mann-Whitney (ook wel Wilcoxon voor twee onafhankelijke
steekproevenn genoemd) gaat na of twee onafhankelijke steekproeven uit dezelfdee populatie afkomstig zijn. In praktijk wordt deze toetst gebruikt om te
kijkenn of ze hetzelfde gemiddelde hebben. Deze toets is vergelijkbaar met de
t-toetss voor parametrische toetsen.
Dee scores uit beide steekproeven wordt hiertoe gerangordend. Vervolgens
wordtt gekeken welke scores bij de ene groep (steekproef A) en welke bij de
anderee groep (steekproef B) horen. Heeft de ene steekproef veel lage en de
anderee veel hoge scores, dan verschillen ze. Mann-Whitney telt hoeveels B's er
vooraff gaan aan iedere A. Dat getal heet U. Tegelijkertijd wordt bepaald hoeveell A's er aan B vooraf gaan. Dat is U\ Het verschil tussen U en U' wordt
getoetstt op toeval. De Kruskal-Wallis toets doet in principe hetzelfde, alleen
voorr meer dan twee groepen (meer dan twee onafhankelijke steekproeven).
Dezee toets kent eveneens rangnummers toe en telt deze per groep op. De som
vann de rangnummers wordt vergeleken en getoetst op toeval. De KruskalWalliss toets is vergelijkbaar met variantie-analyse.
Inn dit onderzoek worden na berekening van de associatie voor de onafhankelijkee variabelen beleidsbenutting, omgevingskenmerken en schoolkenmerken
achtereenvolgenss Mann-Whitney (M-W) of Kruskal-Wallis (K-W) toetsen
gedaann voor de afhankelijke variabele organisatieverandering. In de verslagleggingg in dit hoofdstuk wordt alleen verslag gedaan van de uiteindelijke toets.
Bijj zowel M-W als K-W is uitgegaan van een significantieniveau van .05.
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Hett nadeel van deze non-parametrische toetsen is dat met deze toetsen slechts
tweee variabelen met elkaar in samenhang gebracht kunnen worden. Als bijvoorbeeldd blijkt dat een aantal variabelen samenhangt met een onderdeel van
structuur-- of cultuurverandering is het niet mogelijk om, zoals bijvoorbeeld
bijj regressieanalyses, de invloed van alle onafhankelijke variabelen op de afhankelijkee variabele tegelijkertijd te bepalen.
Ditt betekent tegelijkertijd dat de betekenis van de samenhang tussen de afzonderlijkee variabelen in de gevalsstudies zullen worden onderzocht. Hiertoe
zullenn binnen de gevalsstudies de verbanden die het survey aantoont gevolgd
wordenn (zie hiervoor hoofdstuk 8).
7.4.27.4.2 Beleidsbenutting en organisatieverandering
Dee zesde en zevende onderzoeksvraag gaan in op de samenhang tussen beleidsbenuttingg en verandering in de organisatiestructuur en cultuur. De onderzoeksvragenn zijn als volgt geformuleerd:
WelkeWelke samenhang is er tussen de beleidsbenutting door scholen en de verandering
inin de organisatiestructuur?
WelkeWelke samenhang is er tussen de beleidsbenutting door scholen en de verandering
inin de organisatiecultuur?
Samenhang Samenhang
Dee samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverandering is bepaald
aann de hand van de associatiemaat phi. In onderstaande tabel is de sterkte van
hett verband weergegeven, evenals het significantieniveau. Als het significantieniveauu boven de .10 komt is de sterkte van de samenhang niet in de tabel
opgenomen. .

Tabell 7.13: Samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverande-ringring (n=231)
Beleidsbenutting g
Beheersing personeelsbudget
Personeelsplanning
taak- en functieverbreding
beheersing materieel budget
integrale budgetbehandeling
nascholingsbeleid

aut.. Van
leraren n

prof.. van
leraren n

centr.. in centr.. in
oper.. besl. strat.. besl.

-------

-.144 (*»)
))
.133 (*)
-.155 (**)
--

-122 (*)
.144 (**)
--.155 (**)
--

Vervolgg tabel 7.13
taakverd. . taakverd. . structuur r
best. .
school l
Beleidsbenutting g
Beheersing personeelsbudget
Personeelsplanning

.111 (*)
.200 (**)

-.111 (*)
.111 (*)
.133 (*)
-.122 (*)

••
••
••
••

taak- en functieverbreding
beheersing materieel budget
integrale budgetbehandeling
nascholingsbeleid

significantt op .10

----.211 (***) .266 (***)
222 (**)
.133 (**)

---.133 (**)

significantt op .05

significantt op .01

Voorr de meeste onderdelen van organisatieverandering is vrij vaak sprake van
samenhangg tussen beleidsbenutting van de school en organisatieverandering.
Dee samenhang is overwegend positief, maar wel zwak. Alleen de samenhang
tussenn de beheersing van het personeelsbudget en organisatieverandering (veranderingg in operationele besluitvorming, verandering in taakverdeling van de
schooltaken,, en de verandering in professionaliteit van de leraren) is negatief.
Hett lijkt er op dat scholen die het personeelsbudget in sterke mate beheersen
minderr veranderingen vertonen in hun organisatie.
Ditt roept de vraag op of beheersing van het personeelsbudget een noodzaak is
(omm de school draaiende te houden), die zoveel tijd en zorg vereist dat het
veranderingenn in de organisatie eerder tegenhoudt dan bevordert. Verder valt
opp dat voor de verandering in de autonomie van leraren geen enkele samenhangg met beleidsbenutting van de school optreedt en voor verandering in de
taakverdelingg tussen bestuur en schoolleiding slechts één keer, namelijk voor
dee mate waarin de school de beleidsruimte op het terrein van het nascholingsbeleidd benut.
ToetsingToetsing van de significantie van verschillen
Dee samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverandering is getoetst
viaa Mann-Whitney, omdat slechts twee groepen scholen worden onderscheiden:: scholen met een lage en scholen met een hoge beleidsbenutting. Achtereenvolgenss wordt ingegaan op de toets voor de verschillende onderdelen van
beleidsbenutting. .

Tabell 7.14: Beleidsbenuttingenn organisatieverandering(M-WW test)
1.. beheersing
pers.. budget
Mann-Whitneyy U
Wilcoxonn W
ZZ
Asymp.sig. .
(2-tailed) )
2.. personeelsplanning g
Mann-Whitneyy U
WUcoxonn W

160 0

aut.. van
leraren n

professio-naliteit t

operatio-nelee besl.

strat.. besl.

structuur r

verd.. best. verd.. sch.
taken n
taken n

4116,000 0

3456,500 0

4074,500 0

4298,500 0

4361,000 0

4298,500 0

5946,000 0
-,915 5

5167,500 0
-1,994 4

5965,500 0
•1,679 9

15623,500 0 6252,000 0
-,796 6
-,544 4

15623,500 0 5896,000 0
-,796 6
-1,651 1

,360 0

,046 6

,093 3

,426 6

,586 6

,426 6

,099 9

4134,000 0

3557,500 0

4104,000 0

4146,000 0

3742,000 0

4205,000 0

4224,500 0

4005,000 0

18330,000 0 16923,500 0 19155,000 0 19197,000 0 18793,000 0 19256.000 0 19275,500 0

zz
Asymp.sig. .
(2-taüed) )
3.. taak-en
functieverbr. .
Mann-Whitneyy U
Wücoxonn W
ZZ
Asymp.sig. .
(2-taÜed) )
4.. beheersing
materieel l
budget t
Mann-Whitneyy U
Wücoxonn W
ZZ
Asymp.sig. .
(2-taÜed) )
5.. integrale
budgetbeh. .
Mann-Whitneyy U
Wücoxonn W
ZZ
Asymp.sig. .
(2-taüed) )
6.. nascholingsbeleid d
Mann-Whitneyy U
Wücoxonn W
ZZ
Asymp.sig. .
(2-taüed) )

-1,309 9

-1,806 6

-2,070 0

-1,668 8

-2,438 8

-1,504 4

-1,467 7

,190 0

,071 1

0,38 8

,095 5

,015 5

,133 3

,142 2

3555,500 0

2936,000 0

3838,000 0

3395,000 0

3373,500 0

3813,000 0

3406,000 0

20391,500 0 18512,000 0 21604,000 0 21161,000 0 21139,500 0 21579,000 0 21172,000 0
-1,647 7
-1,507 7
-,401 1
-1,625 5
-,382 2
-1,904 4
-,697 7
,486 6

,057 7

,703 3

,100 0

,132 2

,688 8

,104 4

4079,000 0

3899,500 0

4583,500 0

4159,500 0

4159,500 0

4789,000 0

4306,500 0

5849,000 0
-1,631 1

5669,500 0
-1,392 2

6474,500 0
-,855 5

6050,500 0
-1,893 3

6050,500 0
-1,670 0

6680,000 0
-,166 6

6197,500 0
-1,499 9

,103 3

,164 4

,392 2

,058 8

,095 5

,868 8

1,34 4

4984,000 0

4172,000 0

4761,500 0

5246,000 0

4393,000 0

5063,000 0

4334,500 0

15137,000 0 13217,000 0 15346,500 0 15831,000 0 14978,000 0 15648,000 0 14919,500 0
-1,149 9
-3,049 9
-,678 8
-2,531 1
-2,242 2
-,826 6
-2,194 4
,409 9

,028 8

,025 5

,498 8

,011 1

,250 0

,002 2

5548,000 0

5292,000 0

5816,000 0

5510,000 0

5038,500 0

5398,000 0

5422,500 0

12569,000 0 11847,000 0 13197,000 0 12891,000 0 12419,500 0 12779,000 0 12803,500 0
-1,958 8
-1,732 2
-2,524 4
-2,001 1
-1,153 3
-,624 4
-1,014 4
,310 0

,533 3

,249 9

,083 3

,012 2

,045 5

,050 0

Uitt de eerste M-W test, voor de beheersing van het personeelsbudget, blijkt
datt het gemiddelde voor de twee groepen scholen (lage versus hoge beleidsbenuttingg voor wat betreft de beheersing van het personeelsbudget) significant
verschiltt voor verandering in de professionaliteit van leraren. De groep scholenn met een lage beleidsbenutting op dit terrein verandert minder vaak voor
watt betreft de professionaliteit van leraren. Het verschil in gemiddeldes tussen
dee twee groepen scholen is niet significant voor onder meer de verandering in
centralisatiee van operationele besluiten en verandering in taakverdeling binnenn de school.
Voorr de personeelsplanning bestaat er een verschil in gemiddelde tussen de
groepp scholen met een hoge beleidsbenutting op het terrein van de personeelsplanningg en scholen met een lage beleidsbenutting op dit terrein (2e M-W
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test).. Het verschil tussen deze twee groepen is significant voor verandering in
centralisatiee van operationele besluiten en voor verandering in de structuurverandering.. Dit houdt in dat groepen met een hoge beleidsbenutting voor de
personeelsplanning,, vaker veranderingen vertonen in de centralisatie van operationelee besluiten en in de organisatiestructuur als geheel.
Uitt de derde MW-test blijkt dat het verschil in gemiddelde voor scholen met
eenn hoge dan wel lage beleidsbenutting op het terrein van de taak- en functieverbredingg geen enkele keer significant is. Dit betekent dat het voor de mate
vann organisatieverandering niet uitmaakt of een school in geringe of sterke
matee gebruik maakt van de beleidsruimte om taak- en functieverbreding in te
voeren. .
Dee vierde M-W test laat zien dat er geen enkel significant verschil is in de
matee van organisatieverandering voor scholen met een hoge of lage beleidsbenuttingg met betrekking tot de beheersing van het materieel budget. Dit betekentt dat het voor de mate en aard van organisatieverandering niet uitmaakt of
scholenn in sterke dan wel geringe mate hun materieel budget beheersen.
Bijj de vijfde M-W test worden twee groepen scholen onderscheiden: scholen
diee in sterke mate een integrale budgetbehandeUng kennen en scholen die dit
inn geringe mate hebben. Scholen met een sterke integrale budgetbehandeUng
veranderenn vaker voor wat betreft de verandering in professionaliteit van
leraren,, de verandering in centralisatie van besluitvorming voor de operationelee besluiten, verandering in taakverdeling op schoolniveau en voor de totale
veranderingg in organisatiestructuur. Hun gemiddelde score op deze aspecten
vann organisatieverandering is hoger.
Dee zesde en laatste M-W test voor beleidsbenutting laat zien dat scholen die
inn sterke mate een nascholingsbeleid voeren vaker de taakverdeling veranderenn (zowel voor wat betreft de bestuurstaken als de schooltaken) en in hun
totalee organisatiestructuur, dan scholen die weinig nascholingsbeleid voeren.
Zee veranderen niet significant vaker voor wat betreft de centralisatie in besluitvormingg voor de strategische besluiten.
AfsluitingAfsluiting en interpretatie
Inn tabel 7.13 is de sterkte van de samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieveranderingg gepresenteerd. Na toetsing van deze samenhang, weergegevenn in tabel 7.14, blijkt dat voor de beheersing van het personeelsbudget alleenn de samenhang met de verandering in professionaliteit significant is. Binnenn scholen die in geringe mate beleid voeren ten behoeve van de beheersing
vann het personeelsbudget is de professionaliteit van leraren vaker toegenomen.. Verder is gebleken dat geen enkel onderdeel van de beleidsbenutting
directt samenhangt met veranderingen in de autonomie van leraren.
Binnenn scholen die veel beleid voeren op het terrein van de personeelsplanningg is de operationele besluitvorming meer decentraal geworden. Binnen
dezee scholen is ook vaker sprake van een verandering in de organisatiestructuurr als geheel. Ook binnen scholen die in sterke mate een nascholingsbeleid
voerenn is vaker sprake van een structuurverandering in het algemeen, en ver162 2

anderingg in de verdeling van bestuurstaken en schooltaken in het bijzonder.
Verderr blijkt dat het voor de verandering in de cultuur en structuur van scholenn niet uitmaakt of scholen een hoge mate van taak- en functieverbreding
kennen.. Hetzelfde geldt voor een hoge mate van beheersing van het materieel
budget. .
Tott slot is gebleken dat scholen die in sterkere mate een integrale budgetbehandelingg hebben vaker veranderen. De operationele besluitvorming wordt
vakerr gedecentraliseerd, er is vaker sprake van taakverdeling in het team, de
structuurr van scholen verandert in zijn algemeenheid vaker en de professionaliteitt van de leraren neemt vaker toe.
Uitt bovenstaande blijkt dat beleidsbenutting samenhangt met een verandering
inn de taakverdeling. Dit geldt zowel voor de bestuurlijke taken als voor de
schooltaken.. Zo blijkt bijvoorbeeld dat integraal budgetbeheer samenhangt
mett een verdeling van de schooltaken. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat
beleidsbenuttingg tot een taakverzwaring leidt op bestuurs- dan wel schoolniveau,, waardoor een verandering in de taakverdeling noodzakelijk wordt.
Daarnaastt is gebleken dat hoe meer nascholingsbeleid de school voert, hoe
meerr taken het bevoegd gezag overlaat aan de schoolleiding. Hetzelfde geldt
voorr de schooltaken. Als de school in sterke mate een nascholingsbeleid
voert,, worden meer taken door het team uitgevoerd (in plaats van door de
schoolleiding).. Dit wijst erop dat een schoolleider en schoolteam die zorg
dragenn voor hun eigen scholing en professionalisering, meer taken krijgen of
nemen. .
Verderr wijzen de gegevens erop dat zowel de schoolleider en het bestuur, als
dee schoolleider en het team, meer gezamenlijk besluiten nemen. Binnen een
deell van de scholen is sprake van meer centralisatie in de besluitvorming, en
binnenn een ander deel is juist meer decentralisatie in de besluitvorming voor
strategischee besluiten. De uiteindelijke situatie is voor beide groepen scholen
gelijk:: schoolleider en bevoegd gezag zijn de strategische besluiten meer gezamenlijkk gaan nemen. Dit lijkt er op te wijzen dat een nieuwe laag ontstaat
tussenn de school en het bestuur. Dit zal in de vergelijkende gevalsstudies naderr worden onderzocht.
7.55 Beleidsbenutting, verandering en organisatiekwaliteit
Dee achtste en negende onderzoeksvraag betreffen de samenhang tussen organisatiekwaliteitt en beleidsbenutting en de samenhang tussen organisatiekwaliteitt en organisatieverandering.
-- Welke samenhang is er tussen de beleidsbenutting door scholen en de organisatiekwaliteitkwaliteit van scholen?
-- Welke samenhang is er tussen de veranderingen in de structuur en cultuur van
scholenscholen en de organisatiekwaliteit van scholen?
Voorr de beantwoording van deze vragen is eerst de samenhang tussen organisatiekwaliteitt en beleidsbenutting bepaald (tabel 7.15), gevolgd door de sa163 3

menhangg tussen organisatiekwaliteit en verandering in de structuur en cultuur
(tabell 7.16).
Tabell 7.15: samenhang organisatiekwaliteit en beleidsbenutting ( n - 2 0 2 )
personeels-- taak-- en funcbeheersing g
planning g
tieverbreding g
personeels-budget t
slagvaardigheid d
.166 (**)
relatiess met omgeving
onderwijj s vernieuwing
.299 (***)
betrokkenheid d
samenwerkingsklimaat t
coördinatiee onderwijsleerproces
.155 (**)
strategischee coördinatie
coördinatiee van informatie
financiëlee doelgerichtheid
.166 (**)
.133 (*)
efficiëntie e

Vervolgg van tabel 7.15
beheersing g
integrale e
materieell bud- budgetbe-get t
handeling g
•• slagvaardigheid
-•• relaties met omgeving
--•• onderwijsvernieuwing
.122 (*)
•12(*) )
•• betrokkenheid
----•• samenwerkingsklimaat
•• coördinatie onderwijsleerproces ----•• strategische coördinatie
-•• coördinatie van informatie
.133 (*)
-•• financiële doelgerichtheid
•• efficiëntie
--significantt op . 10
significantt op .05
significantt

nascholings-beleid d
-.155 (**)
.300 (***)
-.155 (**)
.200 (***)
.199 (***)
---.155 (**)
op .01

Uitt tabel 7.15 blijkt dat er regelmatig sprake is van samenhang tussen organisatiekwaliteitt en beleidsbenutting. Dit geldt met name voor de samenhang
tussenn enerzijds organisatiekwaliteit en anderzijds de personeelsplanning en
hett voeren van een nascholingsbeleid. Verder is deze samenhang overwegend
positief.. Slechts één keer is sprake van een negatieve samenhang, namelijk
tussenn efficiëntie en de mate waarin de school nascholingsbeleid voert.
Alss gekeken wordt naar de aspecten van kwaliteit en beleidsbenutting die met
elkaarr samenhangen, dan blijkt dat scholen die h u n beleidsruimte benutten
gekenmerktt worden door een hoge kwaliteit als het gaat o m het invoeren van
onderwijsvernieuwingen,, een goed samenwerkingsklimaat, een hoge mate van
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coördinatiee van het onderwijsleerproces, veel strategische coördinatie en veel
financiëlee doelgerichtheid. Dit zijn, met uitzondering van het samenwerkingsklimaat,, allemaal zaken die te maken hebben met de beleidsvoering door
dee school.

Tabell 7.16: samenhang organisatiekwaliteit en organisatieverandering
(n=202) )
aut.. van
leraren n
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

slagvaardigheid
relaties met omgeving
onderwijsvernieuwing
betrokkenheid
samenwerkingsklimaat
coördinatie onderwijsleerproces s
strategische coördinatie
coördinatie van informatie
financiële doelgerichtheid
efficiëntie

prof.. van centr.. in centr.. in
leraren n oper.. besl. strat.. besl.

.155 (**)

--

.133 (*)

--

-.133 f)

Vervolgg van tabel 7.16
taakverd. .
best. .
••
••
••
••
••
••

slagvaardigheid
relaties met omgeving
onderwijsvernieuwing
betrokkenheid
samenwerkingsklimaat
coördinatie onderwijsleerproces s
•• strategische coördinatie
•• coördinatie van informatie
•• financiële doelgerichtheid
•• efficiëntie
** significant op .10

taakverd. . structuur r
school l
--

.133 (*)
-.111 (*)
__

__

---

..
--

.144 (**)
--

--

** significantt
*
c>p.05 5

Uitt tabel 7.16 blijkt dat er zes keer sprake is van samenhang tussen een aspect
vann organisatiekwaliteit en een aspect van organisatieverandering. Deze samenhangg is daarnaast zwak. Tussen relaties met de omgeving en verandering
inn de autonomie van leraren, strategische coördinatie en professionaliteit van
leraren,, onderwijsvernieuwing en taakverdeling tussen bestuur en schoolleidingg en coördinatie van informatie en taakverdeling binnen de school bestaat
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eenn positieve samenhang. Tussen efficiëntie en verandering in de professionaliteitt en tussen betrokkenheid en verandering in de taakverdeling in de school
iss er een negatieve samenhang.
Alss de resultaten uit tabel 7.15 en 7.16 worden vergeleken, blijkt dat organisatiekwaliteitt vaker samenhangt met beleidsbenutting dan met organisatieverandering.. Daarnaast is de samenhang tussen organisatiekwaliteit en beleidsbenuttingg overwegend sterker. Aangezien er nauwelijks samenhang is tussen
organisatieveranderingg en kwaliteit, kan organisatiekwaliteit geen direct gevolgg van organisatieverandering zijn. Aangezien er meer en een sterkere samenhangg bestaat tussen organisatiekwaliteit en beleidsbenutting is het wel
mogelijkk dat organisatiekwaliteit een voorwaarde is voor beleidsbenutting,
maarr kwaliteit kan ook een gevolg zijn van de beleidsbenutting.
7.66 Samenhang tussen school- en omgevingskenmerken en organisatieverandering g
Inn deze paragraaf wordt de tiende onderzoeksvraag beantwoord, namelijk:
WelkeWelke samenhang is er tussen de school- en omgevingskenmerken en de veranderingring in de structuur en cultuur van scholen.
Paragraaff 7.6.1 gaat in op de samenhang tussen omgevingskenmerken en organisatieverandering,, in paragraaf 7.6.2 gevolgd door de samenhang tussen
schoolkenmerkenn en organisatieverandering.
7.6.17.6.1 Omgevingskenmerken en organisatieverandering
Samenhang Samenhang
Dee samenhang tussen bestuursgrootte en organisatieverandering is bepaald
aann de handd van eta. In tabel 7.17 is de eta-waarde opgenomen. Samenhang
mett de bestuursvorm en samenstelling van de bevolking in de wijk is bepaald
mett Cramers V. Samenhang met het ervaren van concurrentie is bepaald met
phi.. De sterkte en significantie van de samenhang is weergegeven in onderstaandee tabel, behalve als het significantieniveau hoger dan .10 is.
Tabell 7.17: Samenhang tussen omgevingskenmerken en organisatieveranderingg (n=231)
aut.. van
leraren n
Omgeving g
•• bestuursgrootte
.36 6
•• samenstelling bevolking wijk .200 (**)
•• concurrentie ervaren
•• bestuursvorm
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prof.. van
leraren n

centr.. in centr.. in
oper.. besl. strat. .
besl. .

.36 6
.188 (**)

.28 8

.34 4

Vervolgg tabel 7.17
taakverd. . taakverd. . structuur r
school l
best. .
Omgeving g
.33 3
.33 3
•• bestuursgrootte
•• samenstelling bevolking wijk
.144 (**)
•• concurrentie ervaren
•• bestuursvorm
** significant op .10
** signileantt op .05

.30 0
.199 (*)

Err is geen samenhang tussen de bestuursvorm en verandering in de organisatie
vann scholen. Voor het ervaren van concurrentie treedt twee keer samenhang
opp met organisatieverandering, namelijk voor verandering in de taakverdeling
tussenn bestuur en schoolleider, en voor de algehele structuurverandering. De
samenstellingg van de bevolking in de wijk hangt samen met verandering in de
cultuurr van de scholen, zowel voor de autonomie als voor de professionaliteit
vann leraren. Verder blijkt de waarde van eta, voor wat betreft de samenhang
tussenn bestuursgrootte en cultuur- en structuurverandering rond de .30 te
cirkelen.. Voor cultuurverandering is eta iets hoger.
ToetsingToetsing van de significantie van verschillen
Dee samenhang tussen omgevingskenmerken en organisatieverandering is getoetstt via Mann-Whitney (M-W) of Kruskal-Wallis (K-W), afhankelijk van het
aantall groepen dat is onderscheiden voor de omgevingsvariabelen. Achtereenvolgenss wordt ingegaan op de toets voor de bestuursgrootte, bestuursvorm,
hett ervaren van concurrentie en de samenstelling van de bevolking in de wijk.

Tabell 7.18:: Omgevingskenmerkenn enorganisatieveranderingg (K-W test)
aut.. van
leraren n
1.. bestuursgrootte e
,949 9
Chi-square e
df f
33
,814 4
Asymp.sig. .
2.. bestuursvorm m
1,294 4
Chi-square e
22
df f
,524 4
Asymp.sig. .
3.. concurrentie e
5386,500 0
Mann-Whitneyy U
WilcoxonW W 17167,500 0

professio-naliteit t

operatio-nelee besl.

strat.. besl.

structuur r

verd.. best. verd.. sch.
taken n
taken n

,909 9
33
,823 3

1,734 4
33
,629 9

,703 3
33
,873 3

1,195 5
33
,754 4

3,019 9
33
,389 9

1,274 4
33
,735 5

3,849 9
22
,146 6

5,600 0
22
,061 1

1,818 8
22
,403 3

,223 3
22
,894 4

5,206 6
22
,074 4

2,482 2
22
,289 9

5057,000 0

5785,500 0

5518,500 0

5495,000 0

5018,500 0

5418,000 0

7403,000 0

17875,500 0 17608,500 0 17585,000 0 17108,500 0 8344,000 0
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zz
Asymp.sig. .
(2-tailed) )
4.. bevolking
wijk k
Chi-square e
df f
Asymp.sÏR. .

-,356 6

-,024 4

-,297 7

-,903 3

-,847 7

-2,117 7

-1,157 7

,722 2

,981 1

,767 7

,366 6

,397 7

,034 4

,247 7

8,503 3
22
,014 4

7,145 5
22
,028 8

,723 3
22
,697 7

,733 3
22
,693 3

,984 4
22
,611 1

,681 1
22
,711 1

2,904 4
22
,234 4

Dee eerste K-W test voor de samenhang tussen omgevingskenmerken en organisatieveranderingg toetst de samenhang tussen de bestuursgrootte en organisatieverandering.. Voor bestuursgrootte zijn vier groepen onderscheiden: een
bestuurr met één school, een bestuur met 2 tot 3 scholen, een bestuur met 4
tott 7 scholen en een bestuur met 8 scholen of meer. Uit de K-W toets blijkt
datt de grootte van het schoolbestuur geen invloed heeft op de mate van organisatieveranderingg van de scholen. Dit betekent dat de hoogte van de bij de
associatiee berekende eta onvoldoende is om van een verschil in gemiddelde
tussenn de onderscheiden groepen te spreken.
Uitt de tweede K-W test blijkt dat het onderscheid tussen de drie bestuursvormenn (vereniging, stichting en gemeenteraad) tot een verschil leidt in de
matee van verandering in de decentralisatie van besluitvorming op het operationelee terrein. Binnen scholen met een gemeenteraad als bevoegd gezag gebeurtt dit minder vaak dan binnen scholen met een stichting of vereniging als
bevoegd.. Bij de berekening van Cramer's V was geen sprake van een samenhang. .
Bijj de derde K-W test is onderscheid gemaakt tussen scholen die wel concurrentiee ervaren en scholen die geen concurrentie ervaren. Deze twee groepen
scholenn verschillen voor wat betreft organisatieverandering alleen voor de
veranderingg in taakverdeling tussen bestuur en schoolleiding. Scholen die wel
concurrentiee ervaren veranderen gemiddeld genomen vaker de taakverdeling
tussenn bestuur en schoolleiding (er worden meer taken gedelegeerd) dan scholenn die geen concurrentie ervaren.
Dee vierde K-W test laat, net als bij de berekening van Cramer's V, zien dat de
samenstellingg van de bevolking in de wijk invloed heeft op de mate waarin de
organisatiecultuurr verandert. Het blijkt dat als de bevolking in de buurt met
namee uit lagere milieus bestaat, dat de autonomie van leraren vaker verandert
(aff neemt) dan als de bevolking in de buurt uit verschillende milieus of voornamelijkk uit midden en hogere milieus bestaat. Daarnaast blijkt dat de professionaliteitt van leraren vaker toeneemt binnen scholen in wijken met voornamelijkk lagere milieus.
AfsluitingAfsluiting en interpretatie
Inn tabel 7.17 is de sterkte van de samenhang tussen omgevingskenmerken en
organisatieveranderingg gepresenteerd. De samenhang is vervolgens getoetst
(ziee tabel 7.18). Uit deze toetsing is gebleken dat zowel de bestuursgrootte als
168 8

dee bestuursvorm geen invloed hebben op de gemiddelde organisatieveranderingg binnen scholen.
Voorr scholen die concurrentie ervaren geldt dat gemiddeld genomen vaker de
taakverdelingg verandert dan binnen scholen die geen concurrentie ervaren, in
diee zin dat taken vaker gedelegeerd worden van het bestuur naar de schoolleiding. .
Verderr is gebleken dat als de bevolking in de buurt met name uit lagere milieuss bestaat, de autonomie van leraren vaker afneemt en de professionaliteit
vann leraren toeneemt.
Hieruitt blijkt dat hoe complexer de omgeving van scholen is, hoe meer zij
geneigdd zijn om te veranderen. Binnen scholen die concurrentie ervaren wordenn door het bestuur vaker taken gedelegeerd naar de schoolleiding en als de
bevolkingg in de wijk met name uit lagere milieus bestaat neemt de autonomie
vann leraren vaker af, terwijl de professionaliteit vaker toeneemt.
7.6.27.6.2 Schoolkenmerken en organisatieverandering
Samenhang Samenhang
Dee samenhang tussen organisatieverandering en het aantal leerlingen en het
aantall jaar ervaring van de schoolleider is onderzocht met eta. Samenhang
tussenn de nominale variabele richting van de school, de mate van achterstallig
onderhoud,, de samenstelling van de leerlingenpopulatie en ontwikkeling in
hett aantal leerlingen enerzijds en organisatieverandering anderzijds is bepaald
mett Cramers V. De overige samenhang is onderzocht met phi (voor fusieverleden,, fusieplannen, het hebben van een eigen vermogen en de beschikbaarheidd van extra middelen). In onderstaande tabel is de sterkte en significantie
vann de samenhang opgenomen.
Tabell 7.19: Samenhang tussen schoolkenmerken en organisatieveranderingg (n=231)

Schoolkenmerken n
•• aantal leerlingen

•• richting
••
••
••
••

eigen vermogen
fusieverleden
fusieplannen
aantal jaar ervaring schoolleider r
•• samenstelling leerlingenpopulatie e
•• ontwikkeling in lln.aantal

aut.. van
leraren n

prof.. van centr.. in centr.. in
leraren n oper.. besl. strat.. besl.

.79 9
----.44 4

.84 4
.200 (**)
---.44 4

.83 3
.288 (***)
---.44 4

.81 1
----.41 1

--

--

--

--

--

--

--

--
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••
••

achterstallig onderhoud
beschikbaarheid extra middelen n

--.122 (*)

.200 (**)
.155 (**)

.199 (**)
--

taakverd. .
Best. .

taakverd. .
school l

structuur r

.80 0
.233 (***)
-.122 (•)
.49 9

.85 5
--.255 (***)
-.44 4

--

--

--.111 (*)

----

---

Vervolgg van tabel 7.19
Schoolkenmerken n
.79 9
•• aantal leerlingen
•• richting
.18(*) )
-•• eigen vermogen
-•• fusieverleden
•• fusieplannen
•12(*) )
•• aantal jaar ervaring school- .36 6
leider r
•• samenstelling leerlingenpo- -pulatie e
•• ontwikkeling in lln.aantal -.188 f )
•• achterstallig onderhoud
•• beschikbaarheid extra mid- -delen n
lificantt op .05
** sign
** significant op . 10

**** significant op .01

Err is geen samenhang tussen het hebben van een eigen vermogen, de samenstellingg van de leerlingenpopulatie en de ontwikkeling in het leerlingenaantal
enerzijdss en de veranderingen in de organisatie anderzijds.
Dee eta voor de samenhang tussen organisatieverandering en het aantal jaar
ervaringg van de schoolleider ligt tussen de .36 en .49, terwijl de eta voor
schoolgroottee en organisatieverandering veel hoger is (rond de .80). Voor
fusieplannenn is een zwakke samenhang gevonden met de taakverdeling tussen
bestuurr en schoolleider, en voor fusieverleden een eveneens zwakke samenhangg met taakverdeling binnen de school en een sterke samenhang met de
algehelee verandering in de organisatiestructuur. De richting van de school
hangtt significant samen met verandering in de professionaliteit van leraren,
veranderingg in de centralisatie van besluitvorming op het operationele terreinenn en verandering in de taakverdeling binnen de school. De mate van achterstalligg onderhoud hangt samen met verandering in de cultuur (zowel de
autonomiee als professionaliteit van leraren) en de verandering in de taakverdelingg tussen het bestuur en de schoolleiding. De beschikbaarheid van extra
middelenn hangt samen met verandering in de autonomie van leraren, de veranderingg in de besluitvorming op het operationele terrein (negatieve samenhang)) en de taakverdeling in de school.
ToetsingToetsing van de significantie van verschillen
Dee samenhang tussen schoolkenmerken en organisatieverandering is eveneens
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getoetstt via Mann-Whitney (M-W) of Kruskal-Wallis (K-W), afhankelijk van
hett aantal groepen dat is onderscheiden voor de omgevingsvariabelen. Achtereenvolgenss wordt ingegaan op de resultaten voor samenstelling van de leerlingenpopulatie,, het aantal leerlingen, de richting van de school, fusieverleden,, fusieplannen, het aantal jaren ervaring van de schoolleider, de ontwikkelingg van het leerlingenaantal, het hebben van een eigen vermogen, de mate
vann achterstallig onderhoud en de beschikbaarheid van extra middelen.
Tabell 7.20: Schoolkenmerken en organisatieverandering (K-W en M-W
test) )
aut.. van
leraren n
1.. leerlingenpopulatie e
3,803 3
Chi-square e
22
df f
,149 9
Asymp.sig. .
2.. aantal
leerlingen n
11,025 5
Chi-square e
33
df f
,012 2
Asymp.sig. .
3.. richting
2,518 8
Chi-square e
33
df f
,472 2
Asymp.sig. .
4.. fusieverleden n
2174,000 0
Mann-Whitneyy U
Wilcoxonn W 22880,000 0
-,272 2
ZZ
Asymp.sig. .
,786 6
(2-tailed) )
5.. fusieplannen n
4380,000 0
Mann-Whitneyy U
Wilcoxonn W 17910,000 0
-,426 6
ZZ
Asymp.sig. .
,670 0
(2-tailed) )
6.. ervaring
schoolleid. .
8,633 3
Chi-square e
44
df f
,071 1
Asymp.sig. .
7.7. ontwikkeling g
Un.aantal l
3,590 0
Chi-square e

structuur r

verd.. best. verd.. sch.
taken n
taken n

,516 6
22
,773 3

,434 4
22
,805 5

,381 1
22
,827 7

2,267 7
22
,322 2

2,068 8
33
,558 8

1,061 1
33
,787 7

3,051 1
33
,384 4

5,214 4
33
,157 7

3,896 6
33
,273 3

8,766 6
33
,033 3

17,867 7
33
,000 0

4,528 8
33
,210 0

12,171 1
33
,007 7

7,528 8
33
,057 7

11,816 6
33
,008 8

1957,000 0

2401,500 0

2391,000 0

2113,000 0

2148,000 0

2013,000 0

2210,000 0
-,783 3

2701,500 0
-,361 1

23919,000 0 23641,000 0 23676,000 0 23541,000 0
-1,257 7
-1,778 8
-1,225 5
-,348 8

,434 4

,718 8

,728 8

,221 1

,209 9

,075 5

3823,000 0

4669,000 0

4213,000 0

4633,000 0

4098,000 0

4659,500 0

professio-naliteit t

operatio-nelee besl.

1,973 3
22
,373 3

1,096 6
22
,578 8

6,279 9
33
,099 9

strat.. besl.

16226,000 0 19034,000 0 5809,000 0
-1,426 6
-,202 2
-1,249 9

18998,000 0 18463,000 0 19024,500 0
-1,740 0
-,201 1
-,240 0

,212 2

,840 0

,154 4

,810 0

,082 2

,841 1

20,613 3
44
,000 0

22,263 3
44
,000 0

9,022 2
44
,061 1

20,603 3
44
,000 0

7,699 9
44
,103 3

16,244 4
44
,003 3

1,742 2

,880 0

,940 0

1,809 9

1,899 9

,942 2
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22
df f
Asymp.sig. .
,166 6
8.. eigen
vermogen n
5519,500 0
Mann-Whitneyy U
WUcoxonW W 8522,500 0
-.405 5
ZZ
Asymp.sig. .
,685 5
(2-taUed) )
9.. achterstalligg onderhoud d
8,652 2
Chi-square e
33
df f
,034 4
Asymp.sig. .
10.. extra
middelen n
Mann-3397,500 0
Whitneyy U
WUcoxonW W 19687,500 0
ZZ
-2,231 1
Asymp.sig. .
(2-taUed) )
,026 6
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Uitt bovenstaande K-W en M-W testen blijkt dat er geen samenhang is tussen
enerzijdss de samenstelling in de leerlingenpopulatie, het hebben van een fusieverleden,, het hebben van fusieplannen, de ontwikkeling in het leerlingenaantall en het hebben van een eigen vermogen en anderzijds de veranderingen
inn de organisatiecultuur en structuur (zie hiervoor respectievelijk de eerste,
vierde,, vijfde, zevende en achtste test). Dit betekent dat het voor de veranderingg in de organisatiecultuur en structuur niet uitmaakt of een school recent is
gefuseerd,, of een school fusieplannen heeft, uit welke groep de leerlingenpopulatiee bestaat, of het aantal leerlingen verandert en of de school een eigen
vermogenn heeft.
Uitt de tweede test blijkt dat schoolgrootte wel samenhangt met organisatieverandering,, namelijk met een verandering in de autonomie van leraren. Ook
dee richting van scholen hangt samen met veranderingen in de organisatie,
blijkendd uit de derde test. Het blijkt dat de gemiddelde score op onderdelen
vann organisatieverandering een aantal keer varieert voor richting (katholiek,
protestant,, openbaar en algemeen bijzonder). Dit geldt voor verandering in de
professionaliteitt van leraren, voor verandering in centralisatie van operationelee besluiten, voor verandering in taakverdeling binnen de school en voor de
veranderingg van de totale organisatiestructuur. Algemeen bijzondere scholen
veranderenn het vaakst, gevolgd door katholieke en protestante scholen, en tot
slott de openbare scholen.
Uitt de zesde (K-W) test blijkt dat het aantal jaar ervaring dat de schoolleider
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heeftt in zijn functie als schoolleider, vaak invloed heeft op de gemiddelde
organisatieverandering.. Dit geldt voor verandering in de professionaliteit van
dee leraren, in de centralisatie van besluitvorming van operationele besluiten,
opp verandering in taakverdeling binnen de school en op de algehele structuurverandering.. Wat opvalt is dat dit allemaal schoolinterne veranderingen
zijnn (geen verandering in de relatie met het bestuur). Het blijkt dat binnen
scholenn die een schoolleider hebben met weinig ervaring als schoolleider (0
tott 5 jaar), de professionaliteit van leraren het meest frequent is veranderd
(toegenomen).. De verandering in professionaliteit neemt af als het aantal jaar
ervaringg van de schoolleider toeneemt. Hetzelfde geldt voor verandering in de
centralisatiee van besluitvorming voor de operationele besluiten. Deze komt
gemiddeldd genomen het meest frequent voor binnen scholen met een schoolleiderr met weinig ervaring als schoolleider. Verandering in de taakverdeling
binnenn de school en verandering van de algehele structuur laten een iets ander
patroonn zien. Hiervoor geldt dat twee groepen hoger scoren dan de rest, namelijkk de scholen met schoolleiders met het minst ervaring (0 tot 5 jaar) en
scholenn met schoolleiders met 11 tot 15 jaar ervaring.
Dee negende test laat zien dat de mate van achterstallig onderhoud samenhangt
mett de verandering in de autonomie van leraren en de verandering in de professionaliteitt van leraren. De mate van achterstallig onderhoud hangt dus samenn met de cultuur van de school. Met name de groep scholen met een zeer
hogee mate van achterstallig onderhoud vertoont vaker veranderingen in de
cultuurr van hun organisatie, in die zin dat de professionaliteit van de leraren
toeneemtt en de autonomie van de leraren afneemt.
AfsluitingAfsluiting en interpretatie
Dee samenhang tussen schoolkenmerken en organisatieverandering is beschrevenn in tabel 7.19. Aan de hand van de K-W en M-W toets is het verschil in
gemiddeldee voor groepen scholen getoetst (zie tabel 7.20). Hieruit is gebleken
datt een aantal schoolkenmerken geen invloed heeft op de gemiddelde veranderingg in de structuur of cultuur van scholen. Het gaat daarbij om de samenstellingg van de leerlingenpopulatie, de ontwikkeling van het leerlingenaantal,
hett hebben van een eigen vermogen, het hebben van een fusieverleden en het
hebbenn van fusieplannen.
Dee schoolgrootte heeft wel invloed op de verandering in autonomie van leraren.. Ook de richting van de school hangt samen met organisatieverandering.
Hett blijkt dat met name algemeen bijzondere scholen de operationele besluitvormingg vaker zijn gaan decentraliseren, de taken binnen het team meer zijn
gaann verdelen en dat de professionaliteit van leraren binnen deze scholen vakerr is toegenomen. De openbare scholen veranderen over het algemeen het
minstt frequent.
Verderr heeft het aantal jaar ervaring van de schoolleider invloed op de gemiddeldee organisatieverandering. Het betreft hierbij allemaal schoolinterne veranderingenn (geen verandering in de relatie met het bestuur). Als een schoolleiderr weinig ervaring heeft als schoolleider neemt de professionaliteit van
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lerarenn vaker toe en is vaker sprake van decentralisatie van operationele besluitvorming.. Verandering in de taakverdeling binnen de school en veranderingring van de algehele structuur laten een minder duidelijk patroon zien.
Tott slot is gebleken dat de autonomie van leraren vaker afneemt en de professionaliteitt vaker toeneemt als een school een hoge mate van achterstallig onderhoudd kent; en dat de autonomie van leraren vaker afneemt als een school
dee beschikking heeft over extra middelen.
7.77.7 Afsluiting
Inn dit hoofdstuk zijn de onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van het
survey.. Gebleken is dat scholen sterk verschillen in de mate waarin ze beleid
voeren.. Verder is gebleken dat de beleidsbenutting op verschillende terreinen
mett elkaar samenhangt en dat scholen relatief weinig gebruik maken van de
beleidsruimtee op het terrein van het personeelsbeleid.
Watt betreft de veranderingen in de organisatie komen veranderingen in de
organisatiestructuurr vaker voor dan veranderingen in de cultuur. De veranderingenn in de organisatiestructuur en cultuur hangen met elkaar samen. Veranderingenn die zich voordoen in de organisatiestructuur zijn, naast een veranderingring in de besluitvormingsverdeling voor strategische besluiten (meer gezamenlijkee besluitvorming), met name veranderingen in de taakverdeling binnenn scholen en tussen het bestuur en de schoolleiding. Voor beide gevallen is
overwegendd sprake van een toenemende taakspecialisatie door de decentrale
actor.. De besluitvormingsverdeling voor de operationele besluiten verandert
veell minder vaak. Deze besluiten werden altijd al binnen de meeste scholen
doorr de schoolleiding en het team gezamenlijk genomen.
Veranderingg in de cultuur komt met name voor in de vorm van een toegenomenn professionaliteit van leraren. Er is minder vaak sprake van een veranderingg in de autonomie van leraren. Als de autonomie van leraren verandert
iss sprake van een afname van de autonomie.
Dee samenhang tussen de verschillende variabelen is onderzocht en getoetst via
dee non-parametrische K-W en M-W toetsen. Hieruit is met name gebleken dat
beleidsbenuttingg samenhangt met een verandering in de verdeling van bestuurlijkee taken en schooltaken, evenals met de toenemende professionaliteit
vann leraren en een verandering in de operationele besluitvorming. Organisatiekwaliteitt daarentegen hangt nauwelijks samen met organisatieverandering,
terwijll het wel samenhangt met beleidsbenutting.
Omgevingskenmerkenn die samenhangen met organisatieverandering zijn het
ervarenn van concurrentie (samenhang met een toenemende taakverdeling
tussenn bestuur en schoolleiding) en de samenstelling van de bevolking in de
wijkk (samenhang met een toenemende professionaliteit en afnemende autonomiee van leraren). Tot slot hangen de volgende schoolkenmerken samen
mett organisatieverandering: de schoolgrootte, de richting, het aantal jaar ervaringring van de schoolleider, de mate van achterstallig onderhoud aan het gebouw
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enn de beschikbaarheid van extra middelen.
Voordatt deze resultaten teruggekoppeld worden naar de theorie uit de eerste
vierr hoofdstukken, worden in hoofdstuk 8 de onderzoeksvragen eerst beantwoordd aan de hand van de gevalsstudies. Deze dienen ter aanvulling en interpretatiee van de resultaten uit het survey.
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Hoofdstukk 8: Resultaten gevalsstudies
Inn dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van
eenn aantal gevalsstudies 7 . H e t doel van de gevalsstudies in dit onderzoek is het
aanvullenn en interpreteren van de resultaten uit het survey, in het bijzonder
v o o rr wat betreft de samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverandering. ring.
Inn paragraaf 8.1 w o r d t uitgewerkt o p welke wijze de gevalsstudies in dit onderzoekk zijn opgezet. In deze paragraaf worden eerst de onderzoeksvragen uit
hoofdstukk 5 toegespitst op het doel van de gevalsstudies. Vervolgens wordt
ingegaann op de selectie van de gevallen, de informatiebronnen die zijn aangewendd en de data-analyse.
Paragraaff 8.2 bespreekt de analyse van de gegevens van de afzonderlijke scholenn (analyse binnen de gevallen). Deze analyse is grotendeels gebaseerd o p de
gevoerdee interviews en is aangevuld met gegevens uit de schooldocumenten.
Inn een enkel geval zal teruggegrepen worden op de tijdens het survey ingevuldee vragenlijst, aangezien de scholen uit de gevalsstudie tevens hebben meegewerktt aan het survey. Tijdens de analyse staat de beschrijving en interpretatie
vann optredende veranderingen en verbanden centraal. D e analyse van de afzonderlijkee gevallen wordt iedere keer afgerond met een vergelijking tussen
dee school en het conceptueel kader.
Vervolgenss worden de gevallen in paragraaf 8.3 met elkaar vergeleken. D e
belangrijkstee variabelen waarop de scholen worden vergeleken zijn de organisatieveranderingg (op welke wijze en in welke mate de scholen veranderen) en
dee rol van beleidsbenutting hierbij.

8.1.. Opzet en verantwoording gevalsstudie
8.1.18.1.1 Onderzoeksvragen
Uitt het survey is gebleken dat basisscholen zijn veranderd in de taakverdeling,
dee (decentralisatie van besluitvorming, de professionaliteit van leraren en de
autonomiee van individuele leraren. Beleidsbenutting hangt voor een deel sam e nn met de veranderingen in de organisatiestructuur van scholen en in minderee mate met de verandering in de organisatiecultuur van scholen (alleen met
dee verandering in professionaliteit van leraren). Structuur- en cultuurveranderingg hangen onderling wel samen. Het vermoeden bestaat dat verandering in
dee structuur invloed heeft op cultuurverandering.
O o kk omgevingskenmerken en schoolkenmerken hangen samen met verande11

Bij de bespreking van het onderzoeksdesign in hoofdstuk 5 is al ingegaan op de
gevalsstudiee als onderzoeksmethode, de aard van de gevalsstudie, de wisselwerking
mett het survey en de validiteit en betrouwbaarheid van deze onderzoeksmethode
(paragraaff 5.5.).
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ringenringen in de schoolorganisatie. Uit het survey blijkt bijvoorbeeld dat de structuurr en cultuur van scholen in een complexe omgeving vaker veranderen. Tot
slott is gebleken dat veranderingen in de structuur en cultuur niet tot nauwelijkss samenhangen met de kwaliteit van de organisatie.
Hett is nu de vraag hoe de samenhang tussen beleidsbenutting, omgevingskenmerken,, schoolkenmerken en organisatieverandering meer in detail beschrevenn kan worden (als aanvulling op de resultaten van het survey) en geïnterpreteerdd kan worden. Aangezien binnen het survey alleen bivariate analysess zijn uitgevoerd staat in de gevalsstudies de samenhang tussen beleidsbenuttingg en verandering in de structuur en cultuur centraal, geplaatst in de context
vann de school. De variabele organisatiekwaliteit is binnen de gevalsstudies
buitenn beschouwing gebleven omdat organisatiekwaliteit niet samenhangt
mett organisatieverandering.
Gezienn de resultaten uit het survey en gezien de functie van de gevalsstudies
(aanvullingg van de resultaten, interpretatie van de resultaten en het onderzoekenn van de samenhang tussen de resultaten in de context van de school) zijn
dee onderzoeksvragen voor de gevalsstudies als volgt aangepast:
1.. Hoe kan de beleidsbenutting op het financieel terrein, het personele terreinn en het terrein van de nascholing beschreven worden?
2.. Hoe kan de samenhang tussen de beleidsbenutting en de verandering in de
structuurr van schoolorganisaties, wat betreft de centralisatie in besluitvormingg en de taakverdeling, beschreven en geïnterpreteerd worden?
3.. Hoe kan de samenhang tussen beleidsbenutting en de verandering in de
cultuurr van schoolorganisaties, wat betreft de professionaliteit en autonomiee van leraren, beschreven en geïnterpreteerd worden?
4.. Hoe kan de samenhang tussen verandering in de organisatiestructuur en
veranderingg in de cultuur van de schoolorganisaties beschreven en geïnterpreteerdd worden?
5.. Hoe kan de samenhang tussen school- en omgevingskenmerken en veranderingg in de structuur van schoolorganisaties beschreven en geïnterpreteerdd worden?
6.. Hoe kan de samenhang tussen school- en omgevingskenmerken en veranderingg in de cultuur van schoolorganisaties beschreven en geïnterpreteerd
worden? ?
Hett conceptueel kader voor de gevalsstudies is weergegeven in schema 8.1:

Schemaa 8.1: Conceptueel kader gevalsstudies
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financieel l
personeel l
nascholing g

(vraag(vraag 2)

(vraag(vraag 3)
conditionerende e
variabelen n

ir r

structuurverandering g

omgeving g
schoolkenmerken n
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professionaliteitt van leraren
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8.1.28.1.2 Operationalisatie van variabelen
Inn de gevalsstudies staan dezelfde variabelen centraal als in het survey, met
uitzonderingg van de variabele organisatiekwaliteit. Het survey heeft geen
aanleidingg gegeven om de variabele beleidsbenutting en organisatieveranderingg en om de omgevingskenmerken en schoolkenmerken anders te definiërenn of operationaliseren.
Well hebben de interviews er gedurende de dataverzameling toe geleid dat de
variabelee schoolorganisatie is aangevuld met de subvariabele 'formalisatie'. In
hoofdstukk 4 is gezien dat formalisatie een van de dimensies van het begrip
organisatiestructuurr is. Formalisatie betekent dan in welke mate activiteiten
opp schrift worden gesteld (Veen, 1980). Aangezien er voorafgaand aan het
surveyy geen aanwijzingen waren dat de formalisatie in scholen verandert als
gevolgg van autonomievergroting en beleidsbenutting, is besloten dit element
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vann de organisatiestructuur niet mee te nemen in de operationalisatie van het
survey. .
Verderr is op basis van de interviews de subvariabele 'taakverzwaring' toegevoegdd bij de variabele 'beleidsbenutting'. Hoewel dit onderzoek zich richt op
dee vergroting van de beleidsruimte en de beleidsbenutting door scholen, gavenn diverse scholen uit de gevalsstudies het belang van de taakverzwaring aan,
alss een van de gevolgen van de veranderingen in het bekostigingsstelsel.
Tott slot is een aantal (overheidsinterventies toegevoegd. Het gaat om interventiess waarvan scholen zelf hebben aangegeven dat ze voor hen een belangrijkee aanleiding zijn geweest om te veranderen. De interventies die het betreft
zijnn de bestuursaanstelling, de regeling voor arbeidsduurverkorting (ADV),
Toerustingg & Bereikbaarheid en WSNS. Op basis van het bovenstaande is het
codeboekk voor de analyse van de gevallen opgesteld (zie bijlage 2).
8.1.38.1.3 Selectie van gevallen
Gevallenn kunnen geselecteerd worden op basis van variatie op de afhankelijke
en/off onafhankelijke variabelen. Daarnaast kunnen cases worden geselecteerd
diee zich in verschillende fasen van ontwikkeling bevinden. Als gevallen wordenn geselecteerd op basis van de onafhankelijke variabele dan is sprake van
minimalisering,, dan wel maximalisering van de variatie op veronderstelde
oorzaken.. Selectie op basis van de afhankelijke variabele betreft minimaliseringg of maximalisering van de variatie op gevolgen (Swanborn, 1995, 1996).
Hett doel van de gevalsstudies in dit onderzoek is om, zoals gezegd, de informatiee over de samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverandering
aann te vullen en te interpreteren. Tot op heden is nog weinig bekend over het
verbandd tussen beleidsbenutting en organisatieverandering. Uit het survey is
geblekenn dat beide variabelen samenhangen. Verder is gebleken dat niet veel
scholenn hun beleidsruimte in hoge mate benutten. O m het verband tussen
beleidsbenuttingg en organisatieverandering in zijn volle omvang te kunnen
onderzoekenn zijn voor de vergelijkende gevalsstudie scholen geselecteerd die
eenn hoge beleidsbenutting kennen op een aantal van de zes schalen die beleidsbenuttingg bepalen. Dit sluit aan bij het idee om variatie tussen gevallen te
minimaliserenn als het model of de theorie die wordt onderzocht nog nieuw is
enn weinig is getoetst (Swanborn, 1995, 1996).
Naastt de mate van beleidsbenutting is schoolgrootte een tweede selectiecriterium.rium. Uit het survey is gebleken dat schoolgrootte samenhangt met een veranderingg in de autonomie van leraren. Aangezien beleidsbenutting niet samenhangtt met een verandering in de autonomie van leraren, kan schoolgroottee een interessant variabele zijn. Voor de gevalsstudies worden grote en
kleinee scholen geselecteerd.
Opp grond van het bovenstaande is binnen de groep respondenten uit het surveyy eerst bepaald welke scholen een hoge mate van beleidsbenutting kennen
opp een of meer terreinen. Daarna is binnen deze groep scholen gezocht naar
eenn aantal grote(re) en kleine (re) scholen.
Dee groep scholen die overbleef is vervolgens geselecteerd op geografische
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spreidingg over het land. Zo zijn uiteindelijk 6 scholen geselecteerd waarvan de
schoolleiderr is benaderd. Hen is uitgelegd waarom hun school is gekozen
voorr de gevalsstudie. Gevraagd is of ze bereid waren mee te werken aan de
gevalsstudie.. Alle zes de scholen waren bereid om mee te werken. De scholen
zijnn geletterd van A tot en met F. De volgende 6 scholen zijn geselecteerd en
onderzochtt (zie tabel 8.1).
Tabell 8.1: overzicht scholen gevalsstudie'
schooll A (nummer 25)
schooll B (nummer 305)
veell personeelsbeleid, financieel
veell personeelsbeleid, financieel beleid en
beleidd en nascholingsbeleid
nascholingsbeleid d
grotee school (286 lln)
kleinee school (155 lln)
schooll C (nummer 523)
schooll D (nummer 323)
veell personeelsbeleid en naschoveell personeelsbeleid
lingsbeleid d
kleinee school (115 lln)
grotee school (235 lln)
schooll E (nummer 351)
schooll F (nummer 314)
veell financieel beleid en naschoveell financieel beleid en nascholingsbeleid
lingsbeleid d
kleinee school (95 lln)
grotee school (600 lln)

8.1.48.1.4 Informatiebronnen en dataverzameling
Binnenn elke school zijn, met het oog op de verificatie van data, op meer manierenn gegevens verzameld. Het belangrijkste deel van het materiaal bestaat
uitt interviews. Bij interviews kan onderscheid worden gemaakt tussen respondenten,, informanten en experts. Bij een gevalsstudie betreft het meestal
eenn informanten-interview (Hutjes & van Buuren, 1992; Swanborn, 1996).
Datt geldt ook voor dit onderzoek. De waarde hiervan is afhankelijk van de
juistee selectie van de informanten voor de juiste onderwerpen. Criteria hiervoorr zijn de interesse van de respondent, de bereidheid en mogelijkheid om
meee te werken, de onpartijdigheid en de toegankelijkheid van de respondent.
Opp basis van bovenstaande criteria die aan informanten worden gesteld, is
beslotenn om in elke school een gesprek te voeren met de schoolleider. Daarnaastt is op bijna alle scholen gesproken met een leraar uit de MR. Deze heeft
dee voorkeur boven een tweede persoon uit de directie, aangezien de kans
bestaatt dat deze eenzelfde verhaal houdt, vanuit dezelfde invalshoek. Het
bestuursniveauu is voor dit onderzoek minder informatief aangezien schoolorganisatorischee veranderingen centraal staan.
Hett is op twee scholen niet mogelijk geweest met een leraar uit de medezeg22

Informatie over het aantal leerlingen in deze tabel is afkomstig uit het survey. Bij de
beschrijvingg van de scholen in paragraaf 8.2 zal het aantal leerlingen worden gegeven
tenn tijde van de gevalsstudie.
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genschapsraadd te spreken. School F heeft van het begin af aan aangeven dat
eenn gesprek met een leraar uit de MR geen zin heeft gezien het specialistische
onderwerp.. School F is een heel kleine school en alleen de schoolleider heeft
directt zicht op zaken rondom beleidsbenutting, strategisch beleid en organisatieprocessen.. Omdat school F zo klein is en daardoor interessante informatie
opp kan leveren, is besloten school F toch in het onderzoek op te nemen.
Voorr school D bleek pas tijdens het schoolbezoek dat een gesprek met een
leraarr uit de MR niet mogelijk was. Dit betekent dat voor deze twee scholen
meerr informatie uit documenten is gebruikt.
Vann de scholen zijn voorts diverse documenten opgevraagd, zoals het formatieplan,, het personeelsbeleidsplan, het nascholingsplan, het 'werkafsprakenreglement'' en de schoolgids/informatiebrochure. Het gaat hierbij zoveel mogelijkk om documenten voor het schooljaar 1996/1997. Een aantal scholen had
nogg geen personeelsbeleidsplan of nascholingsplan.
Dee documenten worden gezien als tweede informatiebron, naast de interviews.. Nadeel van alleen een documenten studie is namelijk dat de context
vann de informatie ontbreekt, dat documenten veelal incompleet zijn en dat ze
selectieff geproduceerd en toegankelijk zijn. Een documenten studie is 'nonreactieff (Hutjes & van Buuren, 1992). De dataverzameling (van zowel interviewss als documenten) heeft plaats gehad in 1997.
8.1.58.1.5 Data-analyse
Dee data-analyse omvat vier stappen: ordening van gegevens, de validerïng van
gegevens,, de analyse binnen de scholen, en tot slot de vergelijking tussen de
scholen. .
Omm de gegevens te kunnen ordenen zijn eerst de interview-verslagen gecodeerdd op basis van de variabelen uit het onderzoeksmodel. Deze codering is
vervolgenss verfijnd en aangepast, waarna ook de gegevens uit de documenten
zijnn gecodeerd. Op basis hiervan is een beschrijving gemaakt van de scholen
opp de afzonderlijke variabelen. Deze gevalsverslagen, met grotendeels letterlijkee teksten, zijn in de tweede fase gevalideerd ten behoeve van de begripsvaliditeit.. Dit is gebeurd door zowel deskundigen (onderwijskundig beleidsmedewerkerss en collega-onderzoekers) als de informanten9. De deskundigen
hebbenn beoordeeld of aan de gegevens de juiste codes zijn gegeven. Aan de
respondentenn is gevraagd of zij zich herkenden in het verslag. Dit heeft af en
toee geleid tot een aanvulling of kleine aanpassing van de codes of het verslag.
Zowell de deskundigen als de respondenten hebben geen grote inhoudelijke
wijzigingenn voorgesteld.
Dee derde stap bestaat uit de analyse van de zes afzonderlijke scholen (analyse
binnenn de gevallen). Doordat voorafgaand aan de gevalsstudies een survey is
uitgevoerdd is het mogelijk geweest om de verslaglegging van de gevalsstudies
sterkk te structureren. Alle zes de gevallen zijn vanuit één perspectief onder33

Twee leraren en een schoolleider hebben het verslag niet beoordeeld wegens tijdgebrek. .
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zochtt en geanalyseerd. Dit perspectief is bepaald door de in het survey onderzoekk gevonden samenhangen.
Dee rapportage van de gevalsstudies gebeurt deels verbaal en deels aan de hand
vann tabellen. Een verslag in woorden kan verhelderend zijn (Swanborn,
1996).. Het gaat daarbij om, zoals Swanborn het zegt, het geven van aansprekendee illustraties die een theoretisch begrip duidelijk maken10. Nadeel van
uitsluitendd een verbale rapportage is dat deze onvoldoende overzichtelijk is.
Hett is aan de hand van alleen verbale rapportages niet mogelijk om aspecten
diee met elkaar samenhangen tegelijkertijd te bestuderen en het is moeilijk om
zakenn die specifiek zijn voor een geval te onderscheiden van zaken die het
gevall overstijgen (Swanborn, 1996). Dit is de reden dat bij de analyse van de
zess scholen samenvattende tabellen zijn opgenomen. Voorts wordt elke analysee van een school afgesloten met een interpretatieschema. Bij de analyse van
dee gevallen bevat de verbale rapportage het verhaal van de school. Het gaat
daarbijj om de beschrijving en interpretatie die de schoolleider en leraar tijdens
dee interviews zelf hebben gegeven. In de tabellen en het afsluitende schema
staatt de interpretatie van de onderzoeker.
Dee vierde en laatste stap in de data-analyse is de vergelijking tussen de scholen.. De zes interpretatieschema's waarin de analyse binnen de scholen is uitgemondd worden hiertoe met elkaar vergeleken. Tijdens deze fase worden
tevenss de onderzoeksvragen vanuit de gevalsstudies beantwoord.
8.22 Analyse van de gevallen
Inn paragraaf 8.2,1 tot en met 8.2.6 wordt een beschrijving en analyse van de
zess scholen gegeven aan de hand van de gehouden interviews en opgevraagde
documenten.. De bron waar de informatie uit afkomstig is staat tussen haakjes
vermeld. .
Voorr elke school zal bij de analyse ingegaan worden op de beleidsbenutting
enn beleidsvoering door de school, de veranderingen in de structuur en cultuur
vann de organisatie, de aanleiding daarvoor en de omstandigheden waaronder
ditt is gebeurd. In de analyse van de scholen wordt met name ingezoomd op de
structuurveranderingg binnen scholen. De reden daarvoor is dat tijdens de
interviewss bleek dat met name de structuur van scholen de laatste jaren is
veranderd,, zeker in relatie tot beleidsbenutting, iets dat wordt bevestigd door
dee resultaten van het survey.

44

De retorische functie van de rapportage van een gevalsstudie, in plaats van de logischee functie (Swanborn, 1996).
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8.2.18.2.1 School A (school 25)
Schoolkenmerken Schoolkenmerken
Schooll A is eenn Montessorischool. De school is in 1972 opgericht en heeft 292
leerlingen,, afkomstig uit verschillende milieus. Het aantal leerlingen is de
laatstee jaren nauwelijks veranderd. Er is nu sprake van een zogeheten 'stabiele
school'.. Uit de prognoses blijkt echter dat het aantal leerlingen af zal gaan
nemenn (formatieplan). School A heeft geen 1.9 leerlingen.
Volgenss de informatiebrochure van de school is 'help mij het zelf te doen' de
kernn van Montessorionderwijs. De school biedt individuele aandacht voor het
kindd en wil elk kind in zijn waarde laten. O m sociaal gedrag te bevorderen
zittenn de kinderen niet in jaarklassen maar in gemengde groepen (van vier tot
zess jaar, van zes tot negen jaar en van negen tot twaalf jaar). Over het
schoolwerkplann wordt gezegd dat niemand er ooit naar kijkt, behalve stagiaires.. Vandaar dat de school niet zo'n haast heeft met het maken van allerlei
anderee beleidsplannen.
Dee school heeft geen fusieplannen en is de laatste jaren ook niet gefuseerd. De
schooll is gehuisvest in twee gebouwen. Het hoofdgebouw stamt uit hetzelfde
jaarr als waarin de school is opgericht, 1972. Het gebouw van school A heeft 8
klaslokalen,, terwijl zij er 10 nodig heeft. Het achterstallig onderhoud is gering.ring. Het gebouw van school A behoort tot een complex waarin de vier scholenn uit de wijk zijn gehuisvest. Alle vier de scholen hebben een eigen ingang
enn schoolplein. "Nou heeft dit gebouw een hele aparte status. Voor dit gebouww hebben we een overeenkomst met de andere scholen die in dit gebouw
zitten,, met de gemeente. Dat we bijvoorbeeld niet voor de kosten opdraaien
vann onderhoud. Al onze inkomsten voor Londo (onderhoud) storten we in
eenn fonds en we hebben daar een onderhoudsplan opgezet en de gemeente
voertt dat uit en draait op voor de tekorten die er ontstaan. En dat is in de
eerstee tien jaar van dit gebouw gebleken dat door de bouw en opzet van dit
complex,, dat de Londo inkomsten niet in verhouding staan tot de werkelijke
kosten,, net als de kosten voor energie. Om maar iets te noemen. De gemeente
heeftt gezegd dat zolang dit complex bestaat, dat zij de tekorten voor hun rekeningg nemen en daar heb ik in feite ook geen omkijken naar. Dat is heel
makkelijk"" (schoolleider).
Dee school heeft een eigen vermogen en heft een ouderbijdrage van 195 gulden
perr jaar. "De financiële ouderbijdrage wordt bewust laag gehouden om de
scholenn toegankelijk te houden voor iedereen" (informatiebrochure). Daarnaastt staat in de jaarkalender voor ouders dat het niet kunnen betalen van de
ouderbijdragee nooit een beletsel mag zijn om Montessorionderwijs te kunnen
volgen.. Hiertoe kunnen ouders contact opnemen met de directeur van de
schooll of de penningmeester van het bestuur. Ouders ontvangen hierover een
specialee brief.
Verderr verwerft de school extra inkomsten door het verhuren van ruimtes,
doorr ouders te laten meehelpen aan schoonmaakwerkzaamheden en aan het
opknappenn van de school. Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar
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eenn jaarkalender en worden verder een keer per maand geïnformeerd door het
informatiebulletin.. Ook is er aan het begin van het schooljaar een klassenavondd voor ouders (jaarkalender).
Schooll A heeft een algemeen directeur, die tevens het bovenschools managementt vormt van de andere scholen uit het bestuur. De twee andere scholen
hebbenn een lokatiedirecteur, die zich richt op het onderwijskundig beleid.
Hett bovenschools management werkt beleidsvoorbereidend en beleidsvormend.. De uiteindelijke besluitvorming ligt bij het algemeen bestuur, maar de
meningg van de directeur is doorslaggevend. "De uiteindelijke bedoeling is dat
hett bestuur als een soort Raad van Toezicht gaat functioneren en dat de algemeenn directeur de beleidszaak voorbereidt en uitwerkt" (schoolleider).
Omgevingskenmerken Omgevingskenmerken
Hett bestuur van de school is een stichting die naast school A nog twee andere
montessorischolenn onder haar bevoegd gezag heeft. Samen met deze twee
anderee scholen heeft de school een informatiebrochure voor ouders over het
Montessorionderwijss in de gemeente.
Err zijn nog geen concrete plannen voor bestuurlijke schaalvergroting, wel
oriënterendee gesprekken. Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur en een
dagelijkss bestuur. De afzonderlijke bestuurscommissies voor de drie scholen
zijnn recent opgeheven. Deze bestonden volledig uit ouders. "Het algemeen
bestuurr bestaat nu uit alle ouders uit de drie oude bestuurscommissie, negen
ouderss dus, maar men denkt nu na over een nieuwe bestuursstructuur. Er
blijftt in ieder geval een algemeen bestuur. Hoe dat er uit moet zien dat is nog
inn discussie of dat weer de ouders zijn, of dat naar kwaliteit wordt gekeken en
datt ook mensen van buiten de school gehaald worden, daar is men nog over
aann het praten. Men heeft nu wel in de gaten dat, met alle respect, amateuristischh besturen tot het verleden behoort" (schoolleider).
Dee school ervaart geen concurrentie en de bevolking in de wijk is samengesteldd uit verschillende milieus. Wel verandert dit een beetje. "In het begin
zatenn er vooral hoger opgeleiden in deze wijk en dat is iets afgevlakt zeg maar.
Mensenn met initiatief gingen meteen naar de nieuwbouwwijken en nu vult
zichh dat langzaam aan. Het is dus ietsje afgezwakt. Ik vond het in het begin
mensenn met een duidelijke voorkeur voor deze vorm van onderwijs en dat
vindd je nu wat minder concreet terug* (leerkracht).
Overr het algemeen kan gesteld worden dat de omgeving van school A weinig
complexx is. School A ervaart weinig problemen met haar omgeving. Er is
geenn concurrentie, de sociale omgeving in de wijk en de school is niet complexx en de relatie met het bestuur is goed.
OrganisatieopbouwOrganisatieopbouw en samenstelling team
Dee Montessorischool heeft drie bouwgroepen met elk een coördinator. Gemiddeldd genomen maken 4 personeelsleden deel uit van een bouwgroep. De
schooll heeft een conciërge (sinds 1991, voor 5 uur per week), maar heeft geen
administratievee kracht. De conciërge werkt de overige tijd voor de drie andere
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scholenn waarmee school A in een complex zit. In feite is hij dus altijd bereikbaar. .
Dee school heeft 24 taakrealisatie-uren die worden verdeeld over de schoolleiderr en een leraar die een aantal taken van de schoolleider op zich neemt. De
schoolleiderr heeft twee jaar ervaring in zijn huidige functie. Naast de schoolleidingg heeft de school 16 leraren. Het team bestaat uit 18 mensen. De meestenn werken fulltime.
Dee leeftijdsopbouw van het team is gevarieerd. De meeste leraren (acht) zijn
tussenn de 30 en 39 jaar. Drie leraren zijn tussen de 20 en 29 jaar; vijf leraren
tussenn de 40 en 49 jaar; en twee leraren zijn 50 of ouder. Verhoudingsgewijs is
hett percentage jonge leraren 11%, het percentage oudere leraren 11% en het
percentagee leraren van gemiddelde leeftijd 72%.
Beleidsbenutting Beleidsbenutting
Dee school voert personeelsbeleid door leraren vrij te roosteren. De leden van
dee gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden vrijgeroosterd
enn de school maakt extra faculteiten vrij voor computers in het onderwijs.
"Wantt wat deed je als je 0.8 formatie over had, nou als je daar wat ouderbijdragee bijlegt kun je er misschien een klas van maken. En wat doe je met 0.6
formatie?? Dat is de basis geweest van 'je had wel leerlingen, maar niet meer
eenn klas'. Je had wel een klas, maar niet meer een leerkracht voor de hele
weekk en dan krijg je ADV en dat samen daar kan je op een bepaalde manier
meee omgaan. Ik denk dat wij daar hier toch altijd naar streven om er zoveel
mogelijkk uit te halen." (leerkracht)
Schooll A heeft nog geen personeelsbeleidsplan en nascholingsplan. Indien het
formatieplann de komende jaren een positief saldo laat zien voor de scholen uit
hett bestuur, zal beleid ontwikkeld gaan worden voor functiedifferentiatie,
beloningsbeleidd en sparen/verzilveren (formatieplan).
Voorr het voeren van personeelsbeleid maakt school A gebruik van het
schoolprofielbudget.. In de toekomst zal het schoolprofielbudget niet meer
gelijkelijkk over de scholen uit het bestuur worden verdeeld. Het schoolprofielbudgett wordt nu grotendeels gebruikt voor extra taakrealisatie van de directies,, en omdat er voor de afzonderlijke scholen geen directie meer zal zijn,
hebbenn niet alle scholen dit budget nodig. Dit zal dan verrekend worden met
schooll A, die de algemeen directeur levert. Nu voert hij wel al taken uit voor
dee andere scholen (bovenschools) maar wordt dit nog niet verrekend.
Dee schoolleider vindt financieel en personeelsbeleid een leuk onderdeel van
zijnn takenpakket. Het administratiekantoor administreert Londo, maar zelf
kijktt hij wat hij er mee gaat doen, en met welke posten geschoven kan worden.. "Zowel de vorige als de huidige schoolleider halen het onderste uit de
kan.. De vorige schoolleider was niet iemand die dingen over zich Het komen,
maarr meteen uit ging zoeken hoe we dit in zo positief mogelijke zin kunnen
hanteren.. Ja, en de huidige schoolleider is iemand die financieel goed dingen
bereiktt heeft, en vanuit die richting ook de regelgeving heel simplistisch benaderdd van 'o.k. een nieuwe regel, hoe kunnen we het onderste uit de kan
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halen?'"" (leerkracht).
Voorr het aanschaffen van voldoende Montessorimateriaal, dat te duur is om
volledigg vanuit Londo vergoed te worden, maakt de school gebruik van een
gedeeltee van de ouderbijdrage. "De inkomsten uit de ouderbijdrage worden
gebruiktt om de extra kosten die het Montessorionderwijs met zich meebrengt
tee dekken. Dit kan zijn op het personele vlak waardoor er extra menskracht
ingezett kan worden voor de kinderen. Daarnaast wordt er een gedeelte van de
ouderbijdragee besteed aan aanschaf of vervanging van materialen die buiten
hett reguliere onderwijspakket vallen" (jaarkalender voor ouders). In het formatieplann staat de precieze besteding van de ouderbijdrage: 25% wordt gereserveerdd om toekomstige formatieve fricties op te vangen; de resterende 75%
wordtt gelijkelijk verdeeld over personele en materiële kosten. De school is
vrijj om van deze laatste verdeling af te wijken. De premie voor het vervangingsfondss wordt bepaald uit het deel van de ouderbijdrage dat voor personeel
iss gereserveerd.
Dee beleidsvoering binnen de Montessorischool begint bij een onderwijskundigee behoefte, een knelpunt in de praktijk. Dan wordt gekeken wat prioriteit
heeft,, waarop beleid wordt gemaakt en een actie volgt. De motivatie om personeelsbeleidd te voeren ligt volgens de leerkracht in het bieden van extra remediall teaching voor leerlingen die dat nodig hebben en in het vrijroosteren
vann de schoolleider en leraren (voor de GMR, schoolwerkplanactiviteiten,
leerlingenvolgsysteem).. Daarnaast werkt het aanstellen van ondersteunend
personeell via een banenpool taakverlichtend. "We zien dat er speelruimte is
inn de formatie en het FBS. Daar gaan we dan wat mee doen. Dat is langzaam
gegroeidd uit behoeftes en prioriteiten en dat gaat de laatste jaren steeds beter"
(leerkracht). .
Onderwijss is nummer één binnen de school. Dat stellen zowel de schoolleidingg als de leerkracht. De leerkracht geeft zelf aan dat ze het voordeel hebben
datt ze een algemeen bijzondere school zijn." Dat we een school zijn met een
ideaall hè. Bij het Montessori heb je allemaal de neuzen meer één richting uit
dann als je niet een bepaald ideaal hebt". Ook uit de voorbeelden die de leerkrachtt en schoolleider geven blijkt duidelijk dat al het personeelsbeleid en
financieell beleid, en de organisatieveranderingen, gebeuren vanuit het oogpuntt om zo'n goed mogelijke school te zijn. Zij hebben hierbij een onderwijsvisiee voor ogen.
Tabell 8.2: Interpretatie van de beleidsbenutting door school A

Beleidsbenut-ting g
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Verandering g
Meerr gezamenlijk (bovenschools)
beleidd en meer personeelsbeleid
binnenn de school.

Oorzaak k
Beleidsruimtee die autonomievergrotingg biedt, met
namee het FBS.

Beleidsvoering g Hoewell het onderwijskundig
beleid,, personeelsbeleid en financieell beleid al op elkaar waren
afgestemd,, gebeurt dit in toenemendee mate.

Beleidsruimtee biedt hiertoe
meerr mogelijkheden.

DeDe verandering in de organisatiestructuur
Bestuurlijkee taakverdeling
Onderr invloed van het toenemend aantal taken, als gevolg van autonomievergroting,, en de grotere (financiële) gevolgen voor de scholen, heeft het bevoegd
gezagg taken overgedragen aan de schoolleider. Het bevoegd gezag heeft daar
zelff de tijd en deskundigheid niet voor. "Die mensen zeggen zelf dat ze die
kenniss niet hebben, en dat ze die ook niet kunnen vergaren. Want het gekke
is,, bestuursleden, zijn over het algemeen mensen met toch een behoorlijk
drukkee baan en mensen die dus geen tijd hebben om overdag aan bestuurszakenn voor hun schooltje te besteden. Dat moet allemaal in de avonduren gebeuren.. Nou en in de avonduren zijn organisaties of wat dan ook gewoon
moeilijkerr bereikbaar." (schoolleider)
Diee nieuwe taken die er zijn, zijn bijna altijd bij de directies komen te liggen.
Dee directeuren zijn de uitvoerenden op alle terreinen geworden, zowel financieell beleid als personeelsbeleid, en ze moeten dan ook nog eens een onderwijskundigee visie in de tussentijd ontwikkelen. "De ervaring van de drie directeurenn vorig jaar was, en twee zijn er inmiddels weg, dat financieel beleid,
personeelsbeleidd en beheer zoveel tijd vergt dat de onderwijskundige ontwikkelingg van de school in de knoei komt. Vandaar dat we hebben gezegd dat je
all die beleidsvormende zaken op financieel en beheersmatig terrein en personeelsterreinn van die directeuren weg moeten halen en bij een algemeen bovenschoolsee directeur neer moeten leggen en juist de onderwijskundige visie, het
onderwijskundigg leiderschap dat laat je dan bij een locatiedirecteur liggen"
(schoolleider). .
Tegelijkertijdd met de decentralisatie van taken van het bevoegd gezag naar het
bovenschoolsee management, vindt er een centralisatie plaats van taken van
hett schoolniveau naar het bovenschoolse management. Het bovenschoolse
managementt bereidt het personeelsbeleid en financieel beleid voor, iets dat
voorheenn de drie directeuren deden voor de afzonderlijke scholen. Als gevolg
vann de toenemende taken die autonomievergroting op het personele en financiëlee terrein met zich mee bracht, kwam het onderwijskundig beleid van de
scholenn in de knel. Vandaar dat deze taken gecentraliseerd zijn naar de bovenschoolsee schoolleider, evenals het taakbeleid en de inzet van faculteiten.
Inn het formatieplan van het bestuur staat dit als volgt omschreven: "Gelet op
dee steeds groter wordende beleidslast op schoolniveau en de daarbij steeds
groeiendee risico's is het noodzakelijk de krachten van de onderlinge scholen
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binnenn de stichting te bundelen. De faciliteiten voor de directie worden vergroott en een duidelijke taakverdeling tussen de verschillende directeuren
wordtt ontwikkeld. Het komt neer op de ontwikkeling van het managementteam.. In deze ontwikkeling heeft de stichting ervoor gekozen de directeuren
schoolss en bovenschools onlosmakelijk met elkaar te verbinden door elk van
dee directeuren een specialisatie toe te wijzen" (formatieplan).
Centralisatiee van strategische besluitvorming
Parallell hieraan is ook een deel van de besluitvorming op een hoger niveau
komenn te liggen. Het gaat dan om de meer strategische besluiten met betrekkingg tot het personeelsbeleid en financieel beleid. Voorheen werden deze
besluitenn zelfstandig door de scholen genomen, nu doet het bevoegd gezag dit
samenn met de schoolleiding. Dit betreft onder meer de besteding van financiëlee middelen, het stellen van prioriteiten in de uitgaven en de aanname van
personeel. .
Ditt wordt mede veroorzaakt door de bestuursaanstelling. "Sinds de invoering
vann de bestuursaanstelling kun je personele zaken niet meer per schooltje
regelenn omdat je nu eenmaal één stichting bent. Toen is men gaan nadenken
overr nieuwe bestuursstructuren en is men uitgekomen op een algemeen bestuur."" (schoolleider)
Dee bestuursaanstelling lijkt meer effect op school A te hebben dan het formatiebudgetsysteem.. "Voorheen kon elke school voor zichzelf voor een deel
besluitenn nemen. Dat wordt nu heel anders en dat heeft heel wat voeten in de
aarde.. Voordat iedereen accepteert dat je dus vanuit de algemene gedachte
naarr je school moet gaan kijken, in plaats van alleen naar je eigen school kijken"" (leerkracht). De schoolleider lijkt hier niet zo veel moeite mee te hebben,, in tegenstelling tot zijn team. Dat geeft zowel hij als de geïnterviewde
leerkrachtt aan.
"Ikk zie graag dat we uitgaan van de uitgangspunten van de school, want op
hett moment dat het toch de verkeerde kant op gaat is het zicht over hoe de
vergoedingenn dan verdeeld moeten worden over de drie scholen problematischerr Als je niet van tevoren afspreekt hoe je dat gaat doen, dan krijgen de
besturenn heel veel speelruimte en die kunnen dat toch, dan zeg ik het heel
voorzichtig,, verkeerd gebruiken. Dus ik voorzie grote problemen, althans ik
voorziee onzekerheid, op het moment dat ze die vergoedingen niet meer aan
dee school geven. Dat is een beetje een dubbele situatie voor mij. (leerkracht).
Taakverdelingg van schooltaken
Dee taakverdeling tussen schoolleider en team is toegenomen. Dit wordt ook
steedss beter georganiseerd. "De taakverdeling wordt bewuster gepland en
takenn worden gewogen" (leerkracht). Taakdecentralisatie gebeurt met behulp
vann het schoolprofielbudget. "Het schoolprofielbudget is met name ingezet
voorr het vrijroosteren van de directie. Een ander deel uit het schoolprofielbudgett is dat een deel van mijn werkzaamheden, bijvoorbeeld gesprekken met
nieuwee ouders en administratie van nieuwe leerlingen, dat laat ik over aan
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iemandd anders, en daarvan wordt de invaller bekostigd uit het schoolprofielbudget.. Dat is dan duidelijk wel voor management-achtige ondersteunende
werkzaamheden"" (schoolleider).
Decentralisatiee van operationele besluitvorming
Dee besluitvorming in de school zelf is ook veranderd. De school is meer in
bouwenn gaan werken en besluiten worden meer in de bouwen zelf genomen.
Hett gaat daarbij met name om onderwijsinhoudelijke zaken. Deze besluiten
wordenn eventueel in een grote algemene vergadering teruggekoppeld.
Besluitenn worden niet meer bij consensus genomen. Ze gaan uit van een
meerderheidd van stemmen. "Dat vindt niet iedereen altijd leuk. De ene keer
hebb je daar profijt van, of is jouw idee erdoor gekomen, en de andere keer zul
jee iets moeten slikken" (schoolleider). Voor de belangrijkste besluiten, bijvoorbeeldd het samenwerken met een andere school of beheersmatige besluiten,, worden besluiten genomen op basis van tweederde die voor het besluit
moetenn zijn.
Aanleidingg voor de decentralisatie in het team is de schoolgroei en veranderingg in het management. De school werd steeds groter, en op een gegeven
momentt is het bijvoorbeeld ondoenlijk om tot consensus te komen. Zowel de
schoolleiderr als de leerkracht geven aan dat "het wel slagvaardig moet blijven".. Daarnaast is de huidige schoolleider, die drie jaar de functie van schoolleiderr heeft, zakelijk.
Dee rol van de MR zal in de toekomst ook gaan veranderen. Vooralsnog vergaderdee de MR met de bestuurscommissie, maar aangezien deze recent is opgehevenn zal inspraak en advies voortaan via de GMR gaan verlopen. Hoe dit
inn praktijk zal gaan verlopen is nog niet duidelijk.
Tabell 8.3: Interpretatie van verandering in organisatiestructuur, school A
Toen n
(de)) centralisatie deelss door het
vann besluitvor- bevoegdd gezag
mingg van strate- enn deels door
gischee besluiten dee schoolleiding g
(decentralisatie e schoolleiderr en
vann besluitvor- team m
mingg van operationelee besluiten

Nu u
besluitvorming g
iss centraler komenn te Hggen
(bijj het bevoegd
gezag) )
meerr in bouwgroepenn en niet
meerr bij consensus s

Oorzaak k
bovenschoolsee taakuitvoering;; bestuursaanstelling g

schoolgroeii en veranderingg in management
leiddee tot introductie
bouwgroepenn (complexeree structuur)
bevoegdd gezag schoolleidingg is taakverzwaringg (meer
taakverdeling g
meerr taken uit taken)) als gevolg van
tussenn bestuur en voertt veel tagaann voeren,
autonomievergroting, ,
kenn uit
schoolleiding g
uiteindelijkk gro- groteree (financiële) ge-
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tendeelss boven- volgen;; en op schoolnischoolss waarveauu kwam het onderdoorr een aantal wijsbeleidd in de knel
takenn niet (meer)
opp schoolniveau
Het t
taakverdeling g
schoolleiderr en accentt Hgt steeds schoolleiderr voert meer
tussenn schoollei- team m
meerr bij team
bovenschoolsee taken uit
dingg en team
formaüsatie e

--

--

--

VeranderingVerandering in de organisatiecultuur
Dee school is de laatste jaren zakeUjker geworden. "Dat zakehjke kan vervelendd zijn voor mensen. Bijvoorbeeld voor een teamvergadering staat een bepaaldee tijd. De onderwerpen deel ik in naar tijd en is de tijd om, dan gaan we
gewoonn een besluit nemen. Dan maar bij een stemming. Liever niet als het
kan,, maar als het moet, moet het. Sommige mensen vinden dat vervelend,
zoudenn graag, bij wijze van spreken, een dag er over doorpraten" (schoolleider).. De school is ook meer vooruit gaan denken, meer planmatiger.
Dee autonomie van leraren binnen school A is de laatste jaren afgenomen. "Ik
denkk dat de autonomie van teamleden opgehouden is bij de invoering van de
ADV.. Dat is een start geweest van de aantasting van de autonomie van leerkrachten.. Dat is een besluit van de overheid geweest dat veel verder strekkend
iss geweest dan iemand ooit had kunnen voorzien. Want je kon niet meer zeggenn 'ik doe mijn groep alleen', of 'er komt niemand in mijn groep', dat kon
niett meer" (leerkracht).
Dee leerkrachten zijn onzeker over de gevolgen van het bovenschoolse beleid.
Dee school ervaart nu al de gevolgen van personeelsproblemen op de andere
scholen.. "Bedenk maar hoe jij je voelt als besluiten van anderen direct invloed
hebbenn op jouw situatie. Er zijn mensen die daar moeite mee hebben. Het
hangtt helemaal af van karakters van mensen. Hoe ga je om met veranderingen,, hoe stressgevoehg ben je, dat soort dingen. Sommige mensen zijn gevoeHgerr voor onzekerheid dan andere. Maar onzekerheid is langdurig niet goed."
(leerkracht). .
Volgenss de schoolleider kent de school een cultuur van verandering. "Onze
belangrijkstee aanleiding om te veranderen is dat als je stil blijft staan op allerleii terreinen, dan heb je dus geen dynamische school meer die mee gaat met
ontwikkeHngenn van deze tijd. Dus vind ik dat je constant in beweging moet
zijn.. Dus het mee willen gaan met het tijdsbeeld, met datgene waar kinderen
meee groot gebracht worden, dat vergt van de school ook een aanpassing aan
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hoee die kinderen zich gedragen in de school en hoe ze zich moeten gedragen
inn de school en wat ze moeten leren in de school. Dus als ze buiten de school
veell te maken hebben met computers, dan zal je die binnen de school ook
moetenn ontwikkelen. Het veranderen is iets dat in de mens zelf zit. Dat men
constantt in beweging en ontwikkeling moet zijn." (schoolleider)
Dezee gerichtheid op (onderwijskundige) veranderingen blijkt alleen uit het
intervieww met de schoolleider. Uit het interview met de leerkracht blijkt juist
eenn behoefte aan zekerheid en aan continuïteit in het onderwijs, in de klas
(organisatorischee continuïteit). "Het grootste probleem van het grote deel van
dee maatregelen van het Ministerie van Onderwijs is dat je zelf streeft naar
continuïteitt in je onderwijs, in je school en dat iedere keer die continuïteit
maarr gestoord wordt, terwijl onderwijs gebaat is bij continuïteit. Ieder jaar
verschiltt de groepsgrootte behoorlijk, afhankelijk van je formatie" (leerkracht). .
Ookk als het gaat om beleid dat de school voert, wordt als motivatie continuïteitt in de school en in de werkzaamheden genoemd. "Hoe kan je continuïteit
creëren?? Door formatieve ruimte tegenover de taken te zetten" (leerkracht).
Dee cultuur van de school wordt verder gekenmerkt door openheid. Problemenn worden uitgesproken en men biedt elkaar een luisterend oor. Zoals gezienn verloopt het overleg en de besluitvorming zakelijk. Argumenten staan
daarbijj centraal. "Argumenten blijven hier ook langere tijd bestaan. Ze wordenn niet van situatie op situatie opnieuw bekeken. Daardoor weet je, als de
volgendee keer zich weer zo'n situatie voordoet, waar je aan toe bent. Diezelfdee argumenten en richtlijnen gelden dan nog. Als zich weer zo'n situatie
voordoett wordt er in principe weer volgens die richtlijnen gehandeld. Dat
vindd ik een groot gevoel van zekerheid geven." (leerkracht). Hieruit blijkt
weerr de behoefte aan zekerheid en continuïteit.
Iedereenn binnen de school wordt goed geïnformeerd. Zowel de schoolleiding
alss de leerkracht vinden dat de (G)MR goed functioneert en het team goed
informeert.. Toch zijn er wat haken en ogen. "Het is heel moeilijk om de besluitvormingg en de informatiestroom naar de leerkrachten toe helder te houden.. Voor hun is het niet altijd duidelijk. Je kunt ze ook niet alles laten weten"" (leerkracht).
Tabell 8.4: Interpretatie van verandering in organisatiecultuur, school A
Toen n
-veranderingg in
professionaliteit t

Nu u
lerarenn hebben
grotee behoefte aan
continuïteitt en
moeitee met onzekerheidd over veranderingen n

Oorzaak k
hett beleid van de
schooll hangt meer af
vann andere scholen
(neveneffectenn van
overheidsbeleidd in de
vormm van de bestuursaanstelling) )

veranderingg in enigszinss auto- autonomiee is afgenomen n
autonomiee van noomm in de
leraren n
eigenn klas,
maarr wel veel
overlegg over
onderwijss binnenn de school

lerarenn hebben niet
meerr helemaal zelfstandigg een groep (neveneffectenn van overheidsbeleidd zoals de
ADVV regeling)

Afsluiting Afsluiting
Schooll A is haar beleidsruimte meer gaan benutten, met name voor wat betreftt het personeelsbeleid. De beleidsvoering is meer integraal. De nieuwe
beleidsruimtee biedt hiertoe meer mogelijkheden. Verder ervaren het bestuur
enn de schoolleiding autonomievergroting als een taakverzwaring, onder meer
vanwegee de financiële risico's. De taakverzwaring wordt versterkt doordat de
schooll groeit.
Autonomievergroting,, met de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden,
maaktt het voor school A noodzakelijk om de taken en besluitvorming anders
tee verdelen. Het biedt hier tegelijkertijd de beleidsruimte toe. Als gevolg van
dee taakverzwaring en financiële risico's worden de taken tussen het bevoegd
gezagg en de schoolleider anders verdeeld. Het bevoegd gezag heeft niet de tijd
enn deskundigheid om deze taken op zich te nemen.
Eenn deel van de bestuurlijke taken wordt nu door de schoolleider van school
AA uitgevoerd. Hij doet dit voor de eigen school, maar ook voor de andere
scholenn van het bestuur. Er is dus sprake van meer bovenschoolse taakuitvoeringg door de schoolleider. Parallel hieraan is ook een deel van de besluitvormingg op een hoger niveau komen te liggen. Het gaat dan om de meer strategischee besluiten met betrekking tot het personeelsbeleid en financieel beleid.
Voorheenn werden deze besluiten zelfstandig door de scholen genomen, nu
doett het bevoegd gezag dit samen met de schoolleiding. Dit betreft onder
meerr de besteding van financiële middelen, het stellen van prioriteiten in de
uitgavenn en de aanname van personeel.
Dee bovenschoolse ontwikkeling wordt gestimuleerd doordat het bevoegd
gezagg een geringe deskundigheid heeft op het terrein van het financieel en
personeelsbeleid,, terwijl de schoolleider wel deskundig is op deze terreinen en
err tevens in is geïnteresseerd. Ook ander overheidsbeleid, te weten de bestuursaanstelling,, stimuleert de bovenschoolse taakuitvoering en besluitvorming. .
Doordatt de schoolleider steeds meer bovenschoolse taken uitvoert, worden
takenn in toenemende mate gedecentraliseerd naar teamleden. Taken werden al
voorr een groot deel gezamenlijk uitgevoerd, maar de laatste jaren is de taakverdelingg nog meer toegenomen. Het lijkt alsof de takenlast van de teamleden
toee is genomen door autonomievergroting en beleidsbenutting. De teamleden
voerenn een groter deel van de schooltaken uit en operationele besluiten wor192 2

denn meer in bouwgroepen genomen. Dit laatste wordt gestimuleerd doordat
dee school groeit.
Vanuitt de school bezien is er als gevolg van de bovenschoolse ontwikkeling
sprakee van een meer centrale taakuitvoering en besluitvorming. De leraren
hebbenn hier moeite mee, omdat hun eigen school niet meer centraal staat.
H e tt beleid voor h u n eigen school staat niet meer op zich. Dit leidt tot gevoelenss van onzekerheid. Dat laatste kan er op wijzen dat de professionaliteit van
lerarenn afneemt. De autonomie van leraren neemt af als gevolg van neveneffectenn van ander overheidsbeleid.
Schemaa 8.2: Terugkoppeling van school A naar conceptueel kader gevalsstudies s
beleidsbenuttingg (vraag
toegenomenn beleidsbenutting,
meerr integrale beleidsvoering,
taakverzwaringg en fin. risico's

conditionerende e
variabelenn

(vraag(vraag 2)

structuurverandering

geringee deskundigheid van
bevoegdd gezag, schoolgroei,
bestuursaanstelling,, ADV
II

(vraag

5

bovenschoolse taakuitvoering,
^ centralisatie van strateg. besluiten,
meer taakverdeling in school,
decentralisatiee van operationele besl.

cultuurverandering g
(vraag(vraag 6)
afgenomenn autonomie van leraren
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8.2.28.2.2 school B (school 305)
Schoolkenmerken Schoolkenmerken
Schooll B is een protestant christelijke school die in 1984 is opgericht. De
schooll heeft 181 leerlingen, waarvan 4 leerlingen een gewicht van 1.9 hebben
(3%).. De leerlingen zijn overwegend afkomstig uit de midden- en hogere milieus.. Het aantal leerlingen in de school groeit. Hoewel de school getypeerd
kann worden als een groeischool is het waarschijnlijk dat de school de komendee jaren gaat fuseren.
Hett hoofdgebouw van de school stamt uit 1984. De school is gehuisvest in
eenn gebouw met vier klaslokalen. De school heeft twee lokalen te weinig en
heeftt daardoor twee schoolwoningen, op vijf minuten lopen van de school.
Hett schoolgebouw heeft geen achterstallig onderhoud.
Dee school heeft geen eigen vermogen, maar heft wel een ouderbijdrage van 50
guldenn per jaar. Daarnaast verwerft de school extra inkomsten door incidentelee sponsoring door bedrijven/organisaties, door het organiseren van specifieke
actiess (zoals een fancy fair of loterij) en door ouders te laten meehelpen bij het
opknappenn van de school. Er is een hoge ouderparticipatie, zowel via de ouderraadd als via individuele ouders. De laatste jaren is de afstand met de ouders
well wat groter geworden. Volgens de leraren komt dit doordat meer ouders
allebeii werken en doordat de identiteit van de ouders en school minder goed
aansluit. .
Dee schoolleider heeft zestien jaar ervaring als schoolleider. Hij heeft 9 taakrealisatiee uren die hij deelt met een leraar die een aantal taken van hem over
neemt. .
Omgevingskenmerken Omgevingskenmerken
Hett bevoegd gezag van de school is een stichting die in totaal drie scholen
onderr haar beheer heeft. School B ervaart geen concurrentie. De bevolking in
dee wijk waarin de school staat bestaat uit verschillende milieus. De laatste
jarenn heeft de school last gehad van vandalisme. Recentelijk is er een hek om
dee school heen geplaatst.
OrganisatieopbouwOrganisatieopbouw en samenstelling team
Hett team (schoolleiding en leraren) bestaat in totaal uit 11 personen. Hiervan
werkenn er 6 full time (30 uur of meer). Vier leraren werken minder dan 10
uur.. Eén leraar werkt tussen de 10 en 19 uur. De leeftijdsopbouw van het
teamm is als volgt: drie leraren zijn tussen de 20 en 29 jaar (27%); drie tussen de
300 en 39 jaar; 4 tussen de 40 en 49 jaar; en één leraar is 50 jaar of ouder (9%).
Dee school heeft geen bouwgroepen. Ook heeft de school geen conciërge of
administratievee kracht. Wel werken binnen de school vrijwilligers die administratievee werkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en activiteiten met
betrekkingg tot onderwijsassistentie verrichten.
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Beleidsbenutting Beleidsbenutting
Eénn van de leraren is vrijgeroosterd. Dat was voor de invoering van het FBS
niett het geval. Verder stelt de school bewust geen conciërge of administratieve
krachtt aan. De schoolleider geeft aan dat alles wordt gedaan om geld uit te
sparenn en te reserveren en ergens anders in te zetten. "We hebben geen meubilairr gekocht voor de leraarskamer, het is allemaal gekregen. Dat geld reserverenn we en kunnen we weer inzetten voor leerlingen en leermiddelen. We
hebbenn dus veel duurdere leermiddelen en leesboeken kunnen aanschaffen.
Doorr de schoonmaakkosten te halveren en zelf schoon te maken krijg je dat
iedereenn betrokkener is met het gebouw zelf en dat we geld reserveren"
(schoolleider).. De schoolleider probeerde altijd al het maximale uit het budget
tee halen, maar is van mening dat de autonomievergroting hieraan bijdraagt.
"Inn het oude systeem kon je geen kant op. De autonomievergroting vind ik
eenn goede zaak, hoewel de overheid vasthoudt aan allerlei schoolplannen en
toestanden.. Het geeft speelruimte, zeker omdat de school groeit" (schoolleider). .
Tochh is het personeelsbeleid volgens de twee leraren uit de medezeggenschapsraadd niet echt veranderd. **Ik denk wel dat we er bewuster mee bezig
zijnn omdat het een paar jaar geleden op papier gezet moest worden, een paar
jaarr geleden voerder we minder personeelsbeleid, maar niet echt anders, ook
niett voor de nascholing" (leraar uit MR). De leraren geven verder aan dat ze
niett enthousiast zijn om nascholing te volgen. "Cursussen doen we omdat het
wordtt aangeboden en er geld en ruimte is, maar we hebben er te weinig tijd
voor,, op één leraar na die deels is vrijgeroosterd" (leraar MR).
Dee schoolleider is van plan om leraren in de toekomst allemaal voor een deel
vrijj te roosteren zodat zij meer tijd hebben om zich te scholen. De schoolleiderr volgt zelf wel scholing. Samen met andere scholen in de gemeente zijn
voorr de schoolleiders studiedagen ingericht op het terrein van de schoolgids,
hett personeelsbeleidsplan en het FBS.
Bijj al het beleid dat binnen de school wordt gevoerd staat de leerling centraal.
Allee middelen die worden bespaard worden ingezet om leerlingen extra hulp
tee geven en verwijzing naar het speciaal onderwijs te voorkomen.
Tabell 8.5: Interpretatie van de beleidsbenutting door school B
Oorzaak k
Verandering g
Beleidsruimtee is toegenomen als
Beleidsbenutting g Beleidsbenuttingg is
enigszinss toegenomen. gevolgg van verandering in het
bekostigingsstelsel. .
Beleidsvoering g

Geenn verandering.

--
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DeDe verandering in de organisatiestructuur
Taakverdelingg van schooltaken
Zowell de schoolleider, als de leraren uit de MR en de leraar die taken van de
schoolleiderr heeft overgenomen, geven aan dat een toenemende taakverdeling
inn de school noodzakelijk is. Het werk is zwaarder en complexer geworden.
Dee eisen die de overheid stelt nemen toe (taakverzwaring door WSNS en
T&B)) en als gevolg van de autonomievergroting heeft de school een grotere
verantwoordelijkheidd gekregen. "Het bestuur leunt zwaarder op de directie
alss adviseur" (schoolleider). Daardoor moet de schoolleider zich verdiepen in
vrijwell alle ontwikkelingen. Alle betrokkenen geven aan dat de schoolleider
ergg hard werkt. Aangezien dat op termijn niet vol te houden is zijn veranderingenn in de taakverdeling noodzakelijk. De autonomievergroting maakt dit
noodzakelijk,, maar biedt volgens de schoolleider tevens ruimte om taken
anderss te verdelen, doordat mensen vrijgeroosterd kunnen worden.
Daarnaastt lijkt het een rol te spelen dat de school is gegroeid. De school wilde
altijdd klein blijven, maar is onder druk van het T&B-beleid gaan groeien.
Daardoorr is de school gegroeid van twee leraren (de schoolleider en een leraar
diee samen de school hebben opgericht) naar elf leraren, waaronder veel parttimers. .
Bestuurlijkee taakverdeling
Dee drie scholen in het bestuur werken in toenemende mate samen op bovenschoolss niveau. "In de nabije toekomst is een hechtere samenwerking het doel
waarr naar gestreeft wordt op zowel bestuurlijke niveau alswel tussen de drie
directeurenn onderling. Deze samenwerking zal de drie scholen minder kwetsbaarr maken op financieel gebied. Bovendien is een goed personeelsbeleid ook
eenvoudigerr te voeren op een school van zo'n 450 leerlingen dan op categoriaall niveau" (strategisch beleidsplan, 1995-2000). Er is voorts een plan om te
komenn tot een bovenschools management. Door de toenemende bovenschoolsee samenwerking neemt de rol van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraadd toe.
Dee aanleiding voor deze bovenschoolse samenwerking ligt extern. "Een bovenschoolsee directie is een externe noodzaak. De maatschappij verandert. Het
belangg van technologie neemt toe, de kinderen worden anders en van de
schooll wordt meer verwacht. De faciliteiten worden alleen gegeven naar een
bepaaldee grootte. Tegenwoordig kan je niet meer in je eentje een kleine goede
schooll zijn. het is te complex geworden. Leermiddelen zijn te duur en de differentiatiee is te groot. Je moet zoveel dingen doen, dat kan niet meer als klein
team"" (schoolleider).
Zowell de leraren als de schoolleider geven daarnaast aan dat de bestuursbenoemingg een belangrijke rol speelt bij de introductie van een bovenschools
management.. Ook de taakverdeling binnen het bestuur verandert. De ouders
inn het bestuur hebben zelf ook een drukke baan. Gezien de hoeveelheid ont196 6

wikkelingenn in het onderwijs en wisselingen binnen het bestuur is besloten
hett bestuur uit te breiden en twee mensen op een onderwerp te zetten. "Men
gaatt nu een groter bestuur maken omdat er in het onderwijs veel gebeurt.
Vroegerr waren de lijnen veel korter en hoefde een bestuur veel minder te
doen.. Ons bestuur bestaat uit ouders en die hebben drukke banen. Er is ook
veell roulatie binnen het bestuur. Vandaar dat ze binnen het bestuur nu twee
mensenn op één onderwerp gaan zetten" (leraar MR).
Centralisatiee van strategische besluitvorming
Besluitenn op het terrein van personeelsbeleid en financieel beleid worden als
gevolgg van de bestuursbenoeming en bovenschoolse samenwerking steeds
vakerr op bovenschools niveau genomen. Dat geldt nog niet voor de onderwijskundigee besluiten. "De onderwijskundige beleidsplannen zullen voorlopig
nogg op schooniveau worden ontwikkeld en uitgevoerd, hoewel ook hier samenwerkingg tussen de drie scholen zal komen als het gaat om een gedegen
leerlingvolgsysteem,, het aanschaffen van nieuwe methoden en het vaststellen
vann kerndoelen per vakgebied* (strategisch beleidsplan, 1995-2000).
"Hett bestuur tracht de scholen zo autonoom als zij wenselijk acht te laten
werken,, omdat elke school een eigen historie, cultuur en karakter kent. In de
ogenn van het bestuur zijn de leraren de professionals op onderwijsgebied en
dee directeur is de spil in het geheel. Zakelijk dienen de scholen echter op één
lijnn te zitten en daar de stichting drie scholen heeft kan het soms nodig zijn
datt het bestuur een beslissing moet nemen, in zaken waarbij de belangen van
meerderee scholen met elkaar botsen" (kalender 1996-1997).
Dee schoolleider en leraren (uit de MR) geven aan dat de besluitvorming complexerr is geworden. "De begroting van het bestuur en van de school worden
naastt elkaar gehanteerd. Dat is best complex, want we zijn natuurlijk drie
verschillendee scholen met verschillende problemen en behoeften. Vroeger bij
dee aanschaf van een nieuwe methode sprak je daarover in je team, ging je naar
dee OBD en maakte je een keuze.Nu overleg je eerst binnen de school, dan ga
jee praten met de andere scholen en moet je met elkaar wikken en wegen. Het
duurtt langer, maar is wel zorgvuldiger" (schoolleider).
Err is voor een deel van de kostenposten één begroting (en bestellijst) voor alle
driee de scholen, terwijl de school voor andere begrotingsposten wel vrij is om
dee middelen zelfstandig te begroten en besteden. Iets waar de drie scholen
voortaann samen over besluiten is de aanschaf van methodes, de benoeming
vann personeel en ARBO-beleid. Dat betekent dat ook de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraadd bij deze zaken wordt betrokken. "De MR is een vertegenwoordigendd orgaan voor de ouders en leraren. Het contact met het bestuurr wordt steeds belangrijker. Er is dan ook dit jaar een gemeenschappelijke
medezeggenschapsraadd gevormd, waar alle medezeggenschapsraden van de pcscholenn van de gemeente in zijn vertegenwoordigd
De vergaderingen van
dee MR zijn openbaar. U kunt die dus altijd bijwonen" (jaarkalender en
schoolgidss 1996-1997).

Dee leraren vinden de rol van de MR niet zo duidelijk. "Het is eenn orgaan
tussenn ouders, school en bestuur, en het is best moeilijk om als MR daar een
plekk in te vinden. Soms heb je adviesrecht, soms instemmingsrecht, dat is
allemaall niet zo duidelijk, zeker niet nu er een GMR is. Als team krijgen we
overr veel onderwerpen al zeggenschap van de schoolleider, dus eigenlijk is dat
voldoende"" (leraren uit MR).
Decentralisatiee van operationele besluitvorming
Inn het verlengde van de toegenomen taakverdeling in de school wordt ook
eenn deel van de besluitvorming in de school gedecentraliseerd. Zo krijgen alle
lerarenn een eigen budget voor materiaal. De besteding van dit budget verloopt
well in overleg. "Leerkrachten moeten meer het gevoel krijgen dat het ook
hunn school is. ze moeten mee kunnen besluiten. Vandaar dat ze een eigen
budgett hebben van zo'n duizend gulden. Ze kunnen zelf bepalen of ze het
gebruikenn voor versieringen, vaardigheidsmaterialen of wat dan ook. Het
gebeurtt wel in overleg, zodat we geen dubbele dingen aanschaffen. Daarom
vergaderenn we ook zoveel" (schoolleider.)
Formalisatie e
Dee centralisatie van een deel van de besluitvorming naar het bovenschoolse
niveauu heeft voor een deel geleid tot helderdere procedures, bijvoorbeeld als
hett gaat om benoemingen. Dat gebeurde voorheen tamelijk willekeurig, via
via.. Nu zijn duidelijk afspraken gemaakt over de procedures. "Sollicitaties,
vervangingsregelingenn en dergelijke gaan nu wat formeler. Eerst lag het alleen
bijj de directeur, nu gebeurt dat veel breder met een commissie. Dat is ook
nodigg want het wordt allemaal groter en officiëler, dan moet je de goede wegenn bewandelen. Het is meer een bedrijfje geworden" (leraar MR). Toch wil
dee schoolleider geen functioneringsgesprekken voeren. "Ik ken de leraren van
haverr tot gort. Functioneringsgesprekken maken de afstand tussen mij en een
leraarr kunstmatig groter. Dat wil ik niet. als er eenmaal een bovenschools
managementt is dan moet dat natuurlijk wel" (schoolleider).
Ookk de taakverdeling binnen de school heeft tot helderdere afspraken geleid.
Hierdoorr heeft de school de taakverdeling op schrift gesteld, zodat duidelijk is
wiee welke taken uit moet voeren. Iedereen, schoolleider, leraren en het bestuur,, krijgt zo inzicht in wat de betrokkenen binnen de school doen.
Verderr wordt er heel veel overlegd binnen de school. Het zou kunnen dat dit
mett de decentralisatie van besluitvorming of de toegenomen taakverdeling
heeftt te maken, maar dat is niet duidelijk geworden.
Tabell 8.6: Interpretatie van verandering in organisatiestructuur, school B
Toenn
Nu
Oorzaak
(de)centralisatii Door bestuur en Idem, maar
Bestuursbenoeming en
ee van besluit- schoolleider,
steeds meer van- noodzaak tot bovenvormingg van
voor elke school uit een bovenschoolse samenwer198 8

strategische e
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apart. .
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autonomievergroting g
tief. .
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operationele e
besluiten n

Team,, maar ook Toegenomenn taakverlerarenn individu- delingg in de school.
eel. .

Taakverdeling g Schoolleiderr en
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enn schoolleiding g
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VeranderingVerandering in de organisatiecultuur
Sommigee leraren in het team willen eigenlijk niet dat de taakverdeling binnen
dee school toeneemt. Zij vinden dat ze het al druk genoeg hebben. "In feite
vindenn wij onze taak gewoon het lesgeven" (leraar). De werkdruk is in hun
belevingg sterk toegenomen als gevolg van het overheidsbeleid. De leraren
noemenn daarbij het WSNS-beleid, de schoolleider noemt ook het FBS en autonomievergroting.. Zij vinden dat het schoolwerkplan, de kerndoelen en de
invoeringg van een leerlingenvolgsysteem tot een taakverzwaring heeft geleid.
Datt wordt in hun ogen versterkt doordat de klassen groter zijn geworden, de
kinderenn moeilijker zijn, de schoolleider continu 120% inzet eist en het een
kleinee school is, die toch dezelfde hoeveelheid taken uit moet voeren. Door-
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datt de leraren de werkdruk hoog vinden ontstaat ook weerstand om nascholingg te volgen. De leraar die deels is vrijgeroosterd voor het uitvoeren van
takenn heeft geen moeite met de toenemende taakverdeling.
Uitt de drie interviews bleek dat de hoge eisen die de schoolleider aan zijn
teamm stelt tot fricties leidt. De school is in 1984 opgericht door de schoolleider
enn een van de leraren. De schoolleider heeft nog steeds dezelfde bevlogenheid
enn hetzelfde idealisme als in het begin. De leraar die school mede heeft opgerichtricht vindt het werk nog steeds wel heel leuk, maar vindt de vereiste inzet te
zwaar.. Hetzelfde geldt voor de andere (nieuwe) leraren. Ze willen best hard
werken,, maar er zijn grenzen. Ze ervaren soms weerstand tegen weer een
plann dat gemaakt moet worden.
Dee schoolleider vindt zelf dat de druk al is afgenomen. "Ik heb mezelf ook
well wat vergaloppeerd. Een hoop is natuurlijk taaie theorie. Ik dacht dat alle
lerarenn dat interessant zouden vinden, maar er staan er veel toch met een anderee motivatie voor de klas. Dus ik heb de druk van 'je moet alles lezen en je
moett alles weten' toch wat verminderd de laatste twee jaar. Niet iedereen wil
evenn intensief meedoen en dat heb ik dus moeten accepteren toen de school
groterr werd" (schoolleider).
Hett contact tussen de leraren in de school is de laatste jaren afgenomen. Dat
komtt doordat de werkdruk hoog is, maar ook doordat er meer parttimers zijn
gekomenn en de school twee schoolwoningen heeft. "Voor informele contactenn hebben we niet veel tijd. 's ochtends even, maar dan moeten we ook
pleinwachtt lopen en door de schoolwoningen blijven leraren tussen de middagg vaak daar. In die schoolwoning liggen je spullen en tussen de middag kun
jee dan schriften nakijken, ook woensdagmiddag" (leraar MR). "Vroeger praattenn we vaak op vrijdagmiddag na, na het opruimen, maar dat is verwaterd
omdatt het druk is en er veel parttimers zijn" (leraar).
Overr het werk wordt wel gesproken, maar de leraren lijken hier redelijk autonoomm in te zijn. "We weten wel van elkaar hoe we ons werk uitvoeren,
daarr praten we wel over. Ik denk wel dat we dat allemaal op onze eigen manierr doen* (leraar MR).
Hett team voelt zich daarnaast onzeker over de veranderingen. Dat geldt niet
alleenn voor de toenemende takenlast en taakverdeling, maar ook voor de bovenschoolsee samenwerking en besluitvorming. De leraar verwoordt dit duidelijkk als hij zegt dat bovenschools wordt samengewerkt. "We zullen wel moetenn met het oog op wat er ooit gaat komen".
Doorr de bovenschools besluitvorming en de rol van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraadd (naast de medezeggenschapsraad) verloopt de besluitvormingg over meer schijven. Dit vertraagt het besluitvormingsproces maar
resulteertt over het algemeen wel in meer draagvlak, volgens de schoolleider
enn leraren. De leraren geven wel aan dat zij niet voor alle onderwerpen betrokkenn willen zijn bij het besluitvormingsproces. Als het bijvoorbeeld om
hett financieel beleid gaat hebben ze geen zin om daar over te vergaderen. Personeelsbeleidd vinden ze wel belangrijk.
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Tabell 8.7; Interpretatie van verandering in organisatiecultuur, school B
Toen n
veranderingg in Veell enthousiprofessionali-- asmee en idealisme. .
teit t

Nu u
Schoolleider r
heeftt dat nog
steeds,, de meeste
lerarenn een stuk
minder;; weinig
nascholing. .

Oorzaak k
Toegenomenn werkdruk
alss gevolg van overheidsbeleid,, moeilijkere
leerlingenn e.d.; schoolleiderr stelt hoge eisen;
onzekerheidd over de
ontwikkelingen. .

Idem. .
Verandering g Lerarenn zijn
inn autonomie behoorHjkk autonoom. .
vann leraren

Afsluiting Afsluiting
Binnenn school B is sprake van een toegenomen beleidsbenutting. Dit leidt,
evenalss ander overheidsbeleid, tot een taakverzwaring binnen de school. Deze
taakverzwaringg vormt de aanleiding om de bestuurlijke taken tussen bestuur
enn schoolleiding in toenemende mate te verdelen en om op bovenschools
niveauu samen te werken. De bestuursbenoeming speelt een belangrijke rol bij
dee introductie van het bovenschools management. Het bestuur heeft onvoldoendee tijd en deskundigheid om deze taakverzwaring aan te kunnen.
Besluitenn op het terrein van personeelsbeleid en financieel beleid worden als
gevolgg van de bestuursbenoeming en bovenschoolse samenwerking steeds
vakerr op bovenschools niveau genomen. Dat geldt niet voor de onderwijskundigee besluiten. De centralisatie van een deel van de besluitvorming naar
hett bovenschoolse niveau heeft voor een deel geleid tot helderdere procedures,, bijvoorbeeld als het gaat om benoemingen.
Binnenn de school is sprake van een toenemende taakverdeling. Autonomievergrotingg en ander overheidsbeleid maken dit noodzakelijk. Het werk is
zwaarderr en complexer geworden. De eisen die de overheid stelt nemen toe
(taakverzwaringg door WSNS en T&B) en als gevolg van de autonomievergrotingg heeft de school een grotere verantwoordelijkheid gekregen. De autonomievergrotingg biedt de beleidsruimte om taken anders te verdelen, doordat
mensenn vrijgeroosterd kunnen worden. De taakverdeling binnen de school
heeftt eveneens tot helderdere afspraken geleid. Hierdoor heeft de school de
taakverdelingg op schrift gesteld, zodat duidelijk is wie welke taken uit moet
voeren.. In het verlengde van de toegenomen taakverdeling in de school wordt
ookk een deel van de operationele besluitvorming in de school gedecentraü-
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seerd. .
Hett team voelt zich tot slot onzeker over de veranderingen. Dat geldt niet
alleenn voor de toenemende takenlast en taakverdeling, maar ook voor de bovenschoolsee samenwerking en besluitvorming.
Schemaa 8.3: Terugkoppeling van school B naar conceptueel kader gevalsstudies s
beleidsbenuttingg (vraag Ij
toegenomenn beleidsbenutting,
taakverzwaring g

(vraag(vraag 2)

conditionerende e
variabelen n

structuurverandering g

geringee deskundigheid van
bestuur,, schoolgroei, ander
overheidsbeleidd (zoals T&B,
WSNSS en bestuursaanstel.)

(vraag(vraag 5) bovenschoolsee samenwerking,
centralisatiee strat. besluitvorming,
taakverdelingg in school,
decentralisatiee operationele besl.

cultuurverandering g
(vraag(vraag 6)
professionaliteitt van leraren is
afgenomen n
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(vraag(vraag 4)

8.2.38.2.3 School C(school 523)
Schoolkenmerken Schoolkenmerken
Schooll C is een openbare dorpsschool die leerlingen uit de hele gemeente
betrekt.. De gemeente heeft vijf openbare scholen. School C is de grootste
openbaree school in de gemeente (230 leerlingen) met ongeveer dertig allochtonee leerlingen. Het aantal leerlingen in de school is stabiel.
Dee school is in 1974 opgericht. In dat jaar is ook het schoolgebouw gebouwd.
Hett gebouw heeft in geringe mate achterstallig onderhoud. De school heeft
geenn nevenvestigingen. Het gebouw heeft 9 klaslokalen. Dat is precies genoeg.
Dee school heeft geen fusieplannen en is ook niet recentelijk gefuseerd.
Schooll C is een school met een gemêleerde bevolking met veel forenzenouderss en ouders werkzaam in de industrie. De school heeft geen eigen vermogen,, maar heft wel een ouderbijdrage van 35 gulden per jaar. De ouderbijdragee wordt besteed aan schoolreisjes en activiteiten waar ouders bij zijn betrokken. .
Verderr verwerft de school af en toe inkomsten door (incidentele) sponsoring
doorr bedrijven, organiseren van specifieke acties (zoals een fancy fair of een
loterij)) en ouders laten meehelpen bij het opknappen van de school en het
onderhoudd van de tuintjes. "We hebben wel een hechte kern van ouders,
maarr veel ouders hebben iets van 'dat moet de school maar oplossen'. Er is
niett echt een verbondenheid, wat dat betreft is het geen dorpsschool, je zit
hierr ook met een industrie- en forenzenbevolking. De school heeft hier minderr een sociale functie, met een verenigingsleven, of dat wij het centrum van
allerleii activiteiten zijn enzo" (schoolleider). Ouders worden geïnformeerd
doorr een informatiebrochure en nieuwsbrieven. Uit de informatiebrochure
enn interviews met zowel de schoolleider als leraar, blijkt dat de school veel
werktt maakt van zorgverbreding en interne begeleiding. De school wordt
gekenmerktt door een sterke nadruk op zorgverbreding waar ze al 6 a 7 jaar
heell georganiseerd mee bezig zijn.
Dee school heeft een open cultuur. De leerkrachten krijgen veel informatie en
menn luistert naar elkaar. De schoolleider zit bij de vergaderingen van de MR,
omm hun informatie te geven. Dit heeft nog nooit tot problemen geleid. De
schoolleiderr van de school typeert zichzelf als sturend. De leerkracht uit de
MRR bevestigt dit. "De schoolleider regelt heel veel en betekent heel veel voor
dee school, en als het moet kan hij heel autoritair zijn"(leerkracht uit MR). De
schoolleiderr is doelgericht en weet wat hij wil met de school.
Omgevingskenmerken Omgevingskenmerken
Dee gemeenteraad is het bevoegd gezag van deze en vier andere scholen. De
relatiee met de gemeenteraad is tamelijk hiërarchisch. Een aantal taken voert
dee gemeente niet uit. Deze taken blijven liggen. De gemeente is voor de
schooll belangrijker geworden. "Waarschijnlijk hebben we nu de gemeente
meerr nodig, ook omdat je dus die bestuursbenoeming hebt waardoor je el203 3

kaarss wachtgelders over moet nemen en met de scholen moet overleggen wie
opp welke school wordt aangesteld" (leraar).
Dee samenstelling van de bevolking in de wijk is heel verschillend- De Turkse
gemeenschapp staat bekend als een slechte gemeenschap met veel ruzies. Daarbinnenn ontstaat nu een tweedeling. De mensen met een betere maatschappelijkee positie nemen afstand van deze groep.
Dee school ervaart geen concurrentie. "We ervaren geen concurrentie van
anderee scholen. We kunnen heel goed met elkaar opschieten. We hebben ook
geregeldd overleg met elkaar, dus om dingen met elkaar af te stemmen. We zijn
zelfss zover dat we de schoolgids een beetje op elkaar af gaan stemmen. Ook
mett de bijzondere scholen. De overleglijnen zijn heel plezierig en open. Als
hierr een jaar een hele grote aanmelding is, dan ziet iedereen hier de volle kleuterklassenn en het jaar daarop groeien die andere scholen. Wat dat betreft zijn
hett een beetje communicerende vaten" (schoolleider).
Dee omgeving van de school is behoorlijk complex (sociaal gemengd en een
weinigg actieve gemeente als bevoegd gezag).
OrganisatieopbouwOrganisatieopbouw en samenstelling team
Dee schoolleider heeft 9 jaar ervaring in de huidige functie. De schoolleiding
bestaatt uit twee personen die samen 20 taakrealisatie-uren hebben. Het team
bestaatt uit 10 teamleden, die allemaal minimaal 30 uur werken. All teamleden
zijnn tussen de 40 en 49 jaar oud. De school heeft geen bouwgroepen. Ook
heeftt de school geen conciërge of administratieve kracht.
Beleidsbenutting Beleidsbenutting
Binnenn school C worden leerkrachten vrijgeroosterd om een taak uit te voeren.. Verder verzilvert de school rekeneenheden en een deel van het schoolprofielbudgett om een buffer op te bouwen voor teruggang in de formatie. In
dee toekomst, als de school verder kan gaan met het personeelsbeleid, is het de
bedoelingg iets te gaan doen aan functiedifferentiatie en beloningsbeleid. Er is
nogg geen personeelsbeleidsplan. De gemeente heeft daar nog geen tijd voor
gehad. .
Hett grootste voordeel van het FBS ligt volgens de schoolleider in de wijze
waaropp het is opgebouwd. Het is binnen het FBS duidelijk uit welke componentenn de formatie van de school is opgebouwd. "Bijvoorbeeld de weging van
jee leerlingen. Het is gewoon handig gebleken, naar teams toe en ouders toe,
omm te zeggen wat je er mee doet. Voorheen werd alles ingezet voor de klasseverkleining,, dan had je twee kleinere klassen, maar aan zorgverbreding deed
jee weinig. Doordat het binnen het FBS op die manier gespecificeerd is kun je
duidelijkerr inhoud geven aan de zorgverbreding"(schoolleider).
Dee beleidsruimte vanuit Londo ligt grotendeels bij de gemeente. De school
kann deze dus niet zelf benutten. Voor zover mogelijk probeert de school te
schuivenn met haar materiële middelen, maar verder dan een paar honderd
guldenn gaat dat niet. De school heeft alleen het budget voor onderwijsleerpakkett tot haar beschikking.
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Hett nascholingsbeleid dat de school voert sluit aan bij ontwikkelingen in de
school.. De interne begeleider heeft veel cursussen gevolgd met het oog op de
zorgverbredingg en blijft hier voorlopig cursussen voor volgen. Verder wordt
opp basis van functioneringsgesprekken en klassenbezoeken gekeken wie welkee nascholing volgt. "Doordat de intern begeleidster bij iedereen in de klas
komt,, ziet zij waar dingen fout gaan en welke nascholing gevolgd moet worden"" (schoolleider). Daarnaast volgt het team teamgerichte nascholing. Momenteell gebeurt dit rondom de sociaal emotionele ontwikkeling, omdat leerlingenn steeds moeilijker worden (nascholingsplan).
Hett is de bedoeling dat school C in de toekomst, als er een bovenschools managementt is, een eigen schoolbeleid kan blijven voeren. Maar de gemeente wil
datt het bovenschools management budgettair neutraal wordt ingevoerd. "Als
hett zo moet worden zoals het gemeentebestuur het een beetje in het hoofd
heeftt zitten, dan moet je lokatieleiders hebben, want die zijn schaal 9, maar
éénn van de gestelde prioriteiten is dat de identiteit van de vijf verschillende
scholenn overeind blijft. Dan moet je zo'n school niet alleen met een lokatieleiderr toerusten, want die doet alleen maar beheersmatige zaken. Wij vinden
datt je op zijn minst een teamleider moet hebben, maar die valt onder schaal
100 en dan kunnen we niet meer schuiven met formatierekeneenheden. Maar
alss je de identiteit van de scholen belangrijk vindt, dan moet je dat ook honorerenn met een voldoende zware directie" (schoolleider)
Err is veel samenhang in het beleid dat de school voert. Een voorbeeld ter illustratiee hiervan: "Van de begeleiding van leerlingen maken we werk, dat vindenn we belangrijk. Vandaar dus dat die Interne Begeleider uitgeroosterd is en
datt de tijd en de mogelijkheden, financieel gezien, binnen Londo, dat zij daar
zakenn voor kan bestellen op orthopedagogisch terrein, zich kan scholen en
datt soort zaken"(schoolleider). Hieruit blijkt dat de school een koppeling legt
tussenn leerlingbegeleiding, het FBS, de inzet van de middelen voor onderwijsleerpakket,, en nascholing.
Tabell 8.8; Interpretatie van de beleidsbenutting door school C
Oorzaak k
Verandering g
Meerr personeelsbe- Beleidsruimtee is toegenomen als gevolg
leidd en nascholingsbe- vann autonomievergroting (beleidsruimte
voorr het materieel beleid ligt grotenleid d
deelss bij de gemeente)
Beleidsvoering g Beleidd wordt in toe- Autonomievergrotingg biedt hiertoe
meerr mogelijkheden (FBS en naschonemendee mate gekoppeldd aan school- lingsgelden) )
ontwikkelingg en onderwijskundigee &
pedagogischee doelen

Beleidsbenut-ting g
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DeDe veranderingen in organisatiestructuur
Operationelee en strategische besluitvorming
Hoewell de bestuursaanstelling heeft geleid tot de introductie van een GMR is
err in de besluitvorming tot nu toe niets veranderd. Onderwijskundige besluitenn die directe gevolgen hebben voor wat in de klas gebeurt, neemt de schoolleiderr samen met het team. "We hebben altijd een jaar oriëntatie op de huidigee situatie en wat we willen. Aan het eind van dat jaar besluiten we welke
methodee we willen, welke lijn we gaan volgen. Het volgende jaar is dus een
kwestiee van implementatie en kijken hoe het loopt, en daar veel over vergaderen.. En het derde jaar wordt het vastgelegd in het schoolwerkplan. Dat
gebeurtt allemaal zo democratisch mogelijk" (schoolleider).
Strategischee besluiten, zoals de inzet van de formatie en de besteding van het
leermiddelenbudgett neemt de schoolleider meestal. De besteding van het formatiebudgett wordt voorbesproken met het bestuur, de schoolleider en de
anderee collega's.
Bestuurlijkee taakverdeling
Schooll C is een openbare school, die samen met vier andere scholen onder
hett bevoegd gezag van de gemeente valt. De gemeente laat tot ergernis van de
vijff scholen een divers aantal taken liggen. "Het is niet zo dat de gemeente al
diee zaken dan maar delegeert. Het gebeurt gewoon niet"(Leerkracht uit MR).
Vandaarr dat de schoolleider van school C deze taken op zich heeft genomen,
namenss de vijf openbare scholen. Dit betreft een tijdelijke en niet-formele
situatie,, die in de praktijk zo is gegroeid. Een voorbeeld van een taak die eigenlijkk het bevoegd gezag moet uitvoeren is het personeelsbeleid. Maar de
gemeentee doet dit niet, vandaar dat de schoolleider van school C het personeelsbeleidd voor de openbare scholen voorbereidt.
Momenteell wordt de introductie van een bovenschools management voorbereid.. Over de invulling hiervan wordt een strijd gevoerd met de gemeente. De
gemeentee laat weliswaar taken liggen, maar wil ze ook niet uit handen geven.
Zee staan ver van de school af. aZe hebben de gemeente geherstructureerd in
driee sectorhoofden, en er zit nu iemand voor onderwijs die bepaalde dingen
gewoonn achterin de la schuift. Die mensen die daar zitten hebben zoveel verschillendee taken. 2e hebben wel verstand van geld en wetjes, maar daadwerkelijkk waar jij als school mee bezig bent, dat zegt ze niets"(leerkracht uit MR).
Hoewell de gemeente haar invloed eigenlijk niet uit handen wil geven, is het
voorr de scholen zelf heel belangrijk om de bovenschoolse samenwerking te
formaliseren.. Een bovenschools management heeft meer mogelijkheden om
tee sturen. Dat is nodig, omdat vier van de vijf openbare basisscholen uit de
gemeentee klein zijn. Als gevolg van de autonomievergroting en de toename
vann het aantal taken dat scholen uit moeten voeren, komen met name de
kleinee scholen uit de gemeente niet aan het voeren van een inhoudelijk beleid
toe.. Zij hebben maar 8 of 9 taakrealisatie-uren en dat is te weinig om alle
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plannenn goed uit te werken. "Zaken moeten efficiënter geregeld worden. Dat
ligtt niet alleen aan de autonomievergroting, maar ook andere dingen, zoals
WSNS,, want we willen wel echt werk maken van onze zorgverbreding"
(schoolleider). .
Daarnaastt maakte de bestuursaanstelling volgens zowel de schoolleiding als de
leerkrachtt uit de MR nogmaals duidelijk dat een kader voor het personeelsbeleidd ontbreekt. In tegenstelling tot het FBS biedt de bestuursaanstelling volgenss de schoolleider wél meer mogelijkheden. "Als je een structurele samenwerkingg hebt biedt die bestuursaanstelling mogelijkheden. Dan kun je gaan
aftastenn wat leerkrachten willen en je kunt leerkrachten uitwisselen. Maar
daarr moet een personeelsbeleid aan ten grondslag liggen, dus moeten we dat
eerstt formuleren met elkaar" (schoolleider). Nadelen van de bestuursaanstellingg ziet hij niet. De samenwerking met de andere openbare scholen is goed.
Taakverdelingg binnen de school
Omdatt de schoolleider van school C een groot deel van de bovenschoolse
takenn op zich heeft genomen, is het binnen de school zelf noodzakelijk gewordenn om de taken anders te gaan verdelen. Er komen steeds meer taken op
dee school af, als gevolg van de autonomievergroting, het WSNS-beleid en de
Arbo.. Daarnaast worden de leerlingen anders. "Ik denk dat de hoeveelheid
takenn steeds meer toeneemt. Nog steeds. En allemaal regels die erbij komen.
Wee hebben laatst geoefend met een rampenplan, dat hoefde vroeger ook niet.
Duss mensen moeten allemaal die plannen maken, dat moet goedgekeurd
wordenn en moeten we uitvoeren. Pesten, ook zoiets. En de kinderen veranderenn heel erg. Daar pas je je ook aan aan. Er kan van alles met de kinderen aan
dee hand zijn. Dat was vroeger ook al, maar toen werd er niet over gepraat.
Nuu wordt verwacht dat we er wat mee doen, wel terecht hoor, maar het
komtt er allemaal bij"(leerkracht uit MR).
Hett betreft zoveel taken dat ze niet door een of twee personen gedaan kunnenn worden. Uitgangspunt binnen school C is dat je als team verantwoordelijkk bent voor de school, en dus ook voor alle taken die uitgevoerd moeten
worden.. Vandaar ook dat het hele team bezig is met het veranderende gedrag
vann leerlingen. De school volgt gezamenlijk een cursus over sociaal emotionelee vorming.
All deze ontwikkelingen dragen ertoe bij dat steeds meer taken door leerkrachtenn worden uitgevoerd. Zover mogelijk worden leerkrachten met een
grotee taak vrijgeroosterd om deze uit te voeren. "De verdeling van taken binnenn het team gebeurt jaarlijks. Door het Arbo-beleidsplan dat je dus hebt
moetenn invoeren hebben we hier een Arbo-werkgroep gekregen. Dat wordt
gedaann door een groepje leraren. We hebben een activiteitencoördinator, een
internee begeleider. Daarvoor is iemand 2 dagen uitgeroosterd. Voor de coördinatiee van de onderbouw, groep 1 tot en met 4, is iemand uitgeroosterd om
datt gedeelte te coördineren. Dat is een oud-kleuterjuf die nu in groep 4 staat,
duss die weet van beide kanten heel veel. Op die manier voel ik mij dan ontlastt omdat zij dat dan waarneemt. Dat is een groeiproces. Je ziet toch dat
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mensenn open gaan staan voor verantwoordelijkheden enzo" (schoolleider).
Formalisatie e
Doordatt iedereen meer taken heeft, en er meer gedaan wordt op school,
wordtt er meer vergaderd. "Voorheen regelden we dingen die afgesproken
moestenn worden even in de pauze. Nu hebben we meer te regelen en vergaderenn we na schooltijd. Daardoor is het formeler geworden" (leerkracht uit
MR).. Er wordt een keer per drie weken vergaderd. Deze vergaderingen gaan
overr het onderwijs en beleid. a Zo weinig mogelijk over organisatiedingen, die
laatt ik ze liever in kleine groepjes regelen of in memootjes. Soms moet dat
well plenair, maar liever niet" (schoolleider).
Tabell 8.9: Interpretatie van verandering in organisatiestructuur, school C

(decentralisatie e
vann besluitvormingg van strategischee besluiten

Toen n
Nu u
schoolleiderr en idem m
gemeentee (afhankelijkk van
besluitvor-mingsterrein) )
schoolleider r
idem m
mett team

(de)) centralisatie
vann besluitvormingg van operationelee besluiten
taakverdeling g
gemeentee of
tussenn bestuur en schoolleiding g
schoolleiding g
voertt taken uit,
off taken wordenn niet uitgevoerd d
taakverdeling g
schoolleider r
tussenn schoollei- (enn team)
dingg en team

formalisatie e
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schoolleiderr is
meerr taken uit
gaann voeren,
introductie e
bovenschools s
management t
wordtt voorbereid d
teamm gaat
steedss meer
takenn uitvoeren n

Oorzaak k

gemeentee laat taken
hggen,, takenlast neemt
toee als gevolg van autonomievergroting g

schoolleiderr neemt
takenn van gemeente
overr (deels bovenschools);; er komen
meerr taken op de
schooll af, o.a. a.g.v.
autonomievergroting g
enn WSNS; leerlingen
zijnn anders geworden,
meerr complex
formalisatiee is Iedereenn heeft meer
toegenomen: : taken,, complexere

meerr afspraken organisatiestructuur r
enn meer vergaderingen. .

VeranderingVerandering in de organisatiecultuur
Dee autonomie van individuele leraren is afgenomen. Dit stelt zowel de
schoolleiderr als de leerkracht uit de MR vast. De schoolleider formuleert dit
alss volgt: "De autonomie van leraren is in zoverre minder geworden dat je
doorr de hele school heen afspraken maakt wat betreft de methodes, de inhoud
enn wat uitvoering ervan betreft. Er wordt geregeld geëvalueerd 'hoe loopt dat
enn waar moet het bijgesteld worden'. Je moet mensen allemaal in hun waarde
latenn en ze moeten de ruimte hebben om hun eigen invulling te geven, maar
hett is niet zo dat ieder voor zich werkt en verder niet werkt aan de lijn van de
school.. We hebben met elkaar die lijnen afgesproken en binnen die lijnen
moett iedereen blijven. Dit jaar gaan we beginnen met intervisie" (schoolleider). .
Dee oorzaak hiervoor ligt in de invoering van het WSNS-beleid. "Leraren
trekkenn zich hier soms nog terug in hun eigen klas, maar dat wordt steeds
minder.. Dat komt door WSNS. We hebben leerlingenbesprekingen, en dan
komenn vanzelf dingen ter sprake. En als interne begeleider kom ik bij collega'ss in de klas en kan ik zien dat een collega niet zo goed weet hoe hij iets aan
moett pakken, waar het fout gaat" (leerkracht uit MR).
Tabell 8.10: Interpretatie verandering in organisatiecultuur van school C
Oorzaak k
Nu u
Toen n
veranderingg in
professionali-teit t
veranderingg in lerarenn trekautonomie e
kenn zich tevann leraren
rugg in eigen
klas s

autonomiee is afgeWSNS-beleid,, waardoor
nomen;; meer afspra- dee interne begeleider bij
kenn over methodes, iedereenn in de klas komt
inhoudd en uitvoering; voorr intervisie
intervisie e

Afsluiting Afsluiting
Dee beleidsbenutting is binnen school C toegenomen en de beleidsvoering is
meerr integraal geworden. Autonomievergroting en beleidsbenutting leiden
binnenn school C, evenals ander overheidsbeleid zoals de bestuursaanstelling
enn WSNS tot een taakverzwaring. Dit noodzaakt school C om meer boven-
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schoolss samen te werken, iets dat -wordt versterkt doordat school C een complexee omgeving heeft, zowel in de relatie tot de gemeente (als haar bevoegd
gezag)) als in sociaal opzicht. De gemeente wil zo hiërarchisch mogelijk tegenoverr de scholen staan. Daarnaast zijn vier van de vijf openbare basisscholen
uitt de gemeente klein. Als gevolg van de autonomievergroting en de toename
vann het aantal taken dat scholen uit moeten voeren, komen met name de
kleinee scholen uit de gemeente niet aan het voeren van een inhoudelijk beleid
toe.. O p bovenschools niveau is in toenemende mate sprake van een centrale
taakuitvoering.. Dit is nog niet geformaliseerd.
D ee toegenomen taakuitvoering op bovenschools niveau leidt in school C zelf
tott meer taakverdeling. School C heeft namelijk een sterke en doelgerichte
schoolleiderr die een groot deel van de bovenschoolse taken op zich heeft gen o m e n .. School C is ook de grootste school in de gemeente. De toegenomen
taakverdelingg in de school leidt tot meer formalisatie. Er wordt binnen de
schooll meer vergaderd en er worden meer afspraken gemaakt om de taakverdelingg in goede banen te leiden.
T o tt slot verandert de cultuur van school C doordat de autonomie van leraren
afneemt.. Dit is een gevolg van het WSNS beleid.
Schemaa 8.4: Terugkoppeling van school C naar conceptueel kader gevalsstudies s

beleidsbenuttingg (vraag /1/
beleidsbenuttingg is toegenomen,
beleidsvoeringg is meer integraal,
taakverzwaring g

conditionerende e
variabelen n

(vraag(vraag 2)

1 r1 r

structuurverandering g
slechtee relatie met gemeente,
sterkee schoolleider, grote
school,, ander overheidsbeleidd (bestuursaanstelling,
WSNS) )

(vraag(vraag 5 bovenschoolsee samenwerking,
• • meerr taakverdeling in school

cultuurverandering g

(vraag(vraag 4)

(vraag(vraag 6)
w wai ïtonomiee
i
van lerareris s
a agenomen n
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8.2.48.2.4 School D (school 323)
'Een'Een raar geval'
Tenn tijde van het survey bestond school D uit twee afzonderlijke scholen. D e
nieuwee school bestaat uit de twee oude scholen. In praktijk is er weinig veranderd.. Beide vestigingen hebben een eigen adjunct-directeur en functioneren
heell zelfstandig. Vandaar dat de gevalsstudie beperkt gehouden is tot de locatiee die deel uitmaakte van het survey (toen nog een afzonderlijke school). In
praktijkk zijn het nog steeds twee scholen met twee teams. Beide lokaties hebbenn een eigen identiteit. Zeven keer per jaar hebben de teams van de twee
vestigingenn gezamenlijk een vergadering over het schoolwerkplan en andere
onderwijsinhoudelijkee zaken.
Dezee fusiesituatie maakt deze school moeilijk om te analyseren. Voor de onderzoekerr is school D het object van onderzoek (vanuit het survey wordt
immerss een parallel gelegd naar de gevalsstudie), en de adjunct-directeur ziet
zijnn lokatie ook als zelfstandige school 11 .
Maarr formeel is dit natuurlijk niet zo. Formeel bestaat school D niet als
school,, maar als vestiging. E n daarnaast heeft de fusie wel degelijk zijn weerslagg op de sfeer in de school en de problemen die er zijn. D e problemen die
schooll D ervaart overheersen, zoals zal blijken, de analyse van de beleidsbenuttingg en organisatieverandering. Alles wat verandert heeft direct of indirect
tee maken met de fusie en de problemen die de school heeft met het bestuur.
Schoolkenmerken Schoolkenmerken
Dee school is protestant christelijk en ziet zichzelf als een ontmoetingsschool
waarr alle leerlingen welkom zijn die de grondslag respecteren. Tijdens een
aanmeldingsgesprekk met de ouders wordt gesproken over de identiteit van de
school.. School D heeft 115 leerlingen (de ontstane fusieschool heeft er 170).
Dee leerlingenpopulatie bestaat overwegend uit lagere milieus. Dat blijkt ook
uitt het gegeven dat 45% van de 115 leerlingen (52 leerlingen) een gewicht
heeftt van 1.9. De 1.9 leerlingen zullen over een paar jaar tot de derde generatiee behoren en gaan dan waarschijnlijk voor 1.25 wegen.
Afgezienn van de fusie blijft het aantal leerlingen de laatste jaren stabiel. De
prognosee is dat de school gaat groeien, maar in praktijk zal dat anders uitpakken.. "Ik verwacht op deze lokatie het komende jaar een kleine terugval en op
dee andere lokatie verwacht ik een kleine stijging. Dus het een en ander zal
55

Vandaar ook dat hij de dataverzameling in tweede instantie wilde beperken tot een
intervieww met hemzelf, en niet met de directeur. Wegens ziekte van de directeur was
hett niet mogelijk om op de afgesproken dag zowel met hem als met de adjunctdirecteurr een interview te houden. Het verzoek aan de adjunct om later nog een keer
terugg te komen voor een interview met de schoolleider werd afgewezen.
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tochh wel stabiel blijven" (adjunct directeur).
Dee school besteedt veel aandacht aan zorgverbreding en de individuele begeleidingg van leerlingen. "Door middel van verantwoord onderwijs proberen
wijj elk kind optimaal te begeleiden, daarbij gebruik maken van goede methodes.. Tevens begeleiden wij in het kader van zorgverbreding alle kinderen die
extraa aandacht nodig hebben. In verband daarmee is in elke lokatie iemand
aanwezigg die zich in het bijzonder bezig houdt met remedial teaching en de
coördinatiee van de leerlingenzorg" (jaarverslag).
Omdatt de school klein is heeft de school vier combinatiegroepen: 1-2, 3-4, 5-6
enn 7-8. Momenteel wordt binnen het bestuur onderhandeld over de aanstellingg van lokatiemanagers. Die lokatiemanager zal waarschijnlijk een dag wordenn vrijgeroosterd. Het gebouw van school D is in 1963 gebouwd, gelijk met
dee oprichting van de school. Het gebouw heeft zes lokalen en dat is precies
genoeg. .
Hett bestuur van de school heeft een eigen vermogen. Ook heft de school een
ouderbijdragee van 60 gulden per leerling per jaar. Andere manieren waarop de
schooll extra inkomsten verwerft zijn incidentele sponsoring door bedrijven,
ouderss laten meehelpen bij schoonmaakwerkzaamheden en bij het opknappenn van de school.
Uitt het jaarverslag van de school en het informatieboekje blijkt dat de school
dee relatie met de ouders heel belangrijk vindt. De rol van de ouders binnen de
schooll en de relatie school-thuis wordt heel vaak genoemd. Er zijn tienminutenn gesprekken, intensievere gesprekken met ouders rondom speciale leerlingenzorgg en elk jaar wordt een inhoudelijke ouderavond georganiseerd, in
19966 over Weer Samen Naar School. Daarnaast informeert de school de ouderss met nieuwsbrieven en een schoolkrant. Ouders zijn op diverse terreinen
actieff binnen de school.
Omgevingskenmerken Omgevingskenmerken
Hett bestuur van de school is een vereniging voor twee scholen. Beide scholen
hebbenn twee lokaties. Het is de bedoeling van het bestuur om de vier locaties
openn te houden, op zo'n manier dat alle locaties onderwijs voor groep 1 tot 8
aann kunnen bieden. Er zijn geen verdere fusieplannen.
Ouderss die de grondslag van de school onderschrijven kunnen onder bepaalde
voorwaardenn lid worden van de vereniging. Het bestuur van de school bestaat
uitt een algemeen bestuur van 9 leden, waarbij 4 mensen het dagelijks bestuur
vormen.. "Het DB heeft een hele grote dikke vinger in de pap. Dat zijn ouders
vann de diverse scholen, maar het merendeel van het bestuur heeft geen kinderenn meer op de basisschool. Er zitten verschillende bestuursleden in die 20,
misschienn wel 25 jaar in het bestuur zitten. Een ongezonde zaak denk
ik"" (adjunct). Een van de bestuurders is ook bestuurslid bij het Onderwijsbureau.. Hierdoor zijn de lijnen vrij kort.
Schooll D staat in een kleinere gemeente (tussen de 10.000 en 20.000 inwoners).. Net als de leerlingenpopulatie is ook de bevolking in de wijk met name
samengesteldd uit lagere sociale milieus. Het percentage allochtone leerlingen
212 2

opp school is hoger dan dat van de wijk. Verhoudingsgewijs heeft de school
veell allochtone leerlingen. Dat komt omdat in 1982 een groep van 17 buitenlandsee leerlingen met ruzie is weggegaan van de openbare school.
Dee school ervaart concurrentie van andere scholen. Soms is dat minder prettig.. "Ik heb toch af en toe wel het gevoel dat leerlingen afgepikt worden. Als
ouderss hier een probleempje hebben dan wordt er tegenwoordig vind ik wel
heell snel door ouders gedreigd met "ik ga van school" , men gaat dan zonder
ietss te zeggen naar een andere school, men gaat er informeren en de andere
schooll geeft dan als snel een inschrijfformulier mee, terwijl wij in de gemeentee de afspraak hebben om eerst met elkaar contact op te nemen zodat nog een
keerr met de ouders gesproken kan worden" (adjunct directeur). De reden dat
ouderss niet voor de school kiezen liggen in de richting van de school en het
hogee percentage allochtone kinderen op de school.
Dee omgeving van school D kan als complex worden getypeerd: veel concurrentie,, een moeizame verhouding met het bestuur en veel allochtone kinderen
inn de school en in de omgeving van de school.
OrganisatieopbouwOrganisatieopbouw en samenstelling team
Schooll D heeft een directeur en een adjunct-directeur. De directeur werkt
voorr beide scholen van het bestuur (voor alle vier de vestigingen) en is heel
weinigg aanwezig op school D. De adjunct is een dag per week vrijgeroosterd
voorr de dagelijkse leiding van de school. "Onze directeur is ook directeur op
dee andere school, sinds 15 april 1996. De directeur die daar eerst was had
wrijvingg met het team. Ook volgens het bestuur functioneerde de directeur
niett optimaal. De man kon dat zelf niet zo goed aan. Er zijn enorme problemenn geweest en toen is aan onze directeur gevraagd of hij ook daar directeur
wildee worden. Een soort bovenschools management zoals wij het noemen.
Vandaarr dat we, na de fusie van de, ervoor zullen kiezen om in de nieuwe
structuurr te werken met lokatiemanagers en een algemeen directeur" (adjunct
directeur). .
Dee adjunct heeft 11 jaar ervaring in de huidige functie. Hij is geen plaatsvervangendd directeur. In het directiestatuut staat omschreven dat als de directeur
langdurigg afwezig is, het bestuur een waarnemend directeur benoemt.
Hett team bestaat, inclusief de schoolleiding, uit 10 mensen (8.3 formatieplaatsenn en ongeveer 6 uur voor vakonderwijs). De meeste teamleden werken
twintigg uur of meer. Er zijn vijf leraren die tussen de 20 en 29 uur werken en
vierr die tussen de 30 en 38,5 uur werken. Slechts één teamlid werkt minder
dann 10 uur.
Dee leeftijdsopbouw van het team is als volgt: vier teamleden tussen de 30 en
399 jaar; vijf teamleden tussen de 40 en 49 jaar; en één teamlid is 50 jaar of ouder. .
Dee school kent geen bouwgroepen, heeft geen conciërge en geen administratievee kracht.
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Beleidsbenutting Beleidsbenutting
Hoewell de schoolleider in dienst is bij School D, en voor beide scholen uit
hett bestuur werkt, wordt er niet met formatierekeneenheden geschoven.
Hierdoorr neemt de beleidsruimte van School D af. "Dat de directeur van deze
schooll ook werkzaam is bij de andere scholen, betekent niet dat er geschoven
iss met rekeneenheden. De rekeneenheden zitten gewoon nog bij ons, voor
2333 formatierekeneenheden. Onze school komt nu het komende jaar tekort
enn de andere houdt over, maar, laten we eerlijk zijn, hij snoept wel 233 formatierekeneenhedenn bij ons op* (adjunct). Uit het formatieplan blijkt inderdaadd dat de school 107 formatierekeneenheden krijgt voor de schoolleider,
terwijll hij te boek staat voor 233 rekeneenheden. Van de andere school krijgt
dee school slechts 36 rekeneenheden om dit te compenseren.
Dee school voertt niet echt een personeelsbeleid. Ook vanuit het bestuur is er
geenn sprake van een duidelijk personeelsbeleid. Er is geen personeelsbeleidsplan.. Wel is het streven om zoveel mogelijk jonge mensen de school binnen
tee halen. Dit vanuit het idee dat ze frisse ideeën hebben. Het personeelsbestandd van de school is vrij oud, met een gemiddelde leeftijd ver in de veertig.
Binnenn de school wordt wel geprobeerd om zo veel mogelijk met de toegewezenn formatie te doen. Hiertoe worden alle rekeneenheden bij elkaar opgeteld.. "Kijk je hebt een bepaalde basisformatie en voor die basisformatie zet je
hett budget en de verplichtingen naast elkaar en je kijkt wat er mogelijk is.
Nou,, dan heb je toch best wel wat mogelijkheden. Want in principe stop je er
alless in, ook de frictie formatierekeneenheden en dan ga je kijken: eerst alle
klassenn bemannen, dan kijken wat ik over heb aan taakrealisatie, kijken hoe
jee ADV in gaat vullen en hoe je iemand vrij kan roosteren"(adjunct). Binnen
dee school wordt wel geschoven met formatierekeneenheden. Elke formatierekeneenheidd wordt benut om een groep weer een middag uit elkaar te halen.
Dee beleidsruimte van de school is momenteel tamelijk ruim omdat de school
eenn vrij hoog percentage allochtone leerlingen heeft (ongeveer 45%). ïn de
nabijee toekomst zal het overheidsbeleid echter tot een teruggang in formatierekeneenhedenn leiden. De gewichtenregeling gaat veranderen en een deel van
dee leerlingen gaat waarschijnlijk 1.25 wegen, in plaats van 1.9. Daarnaast raakt
dee school volgend jaar haar fusiegarantie kwijt.
Ookk voor het nascholingsbeleid en het financieel beleid geldt dat de school
slechtss in geringe mate haar beleidsruimte benut. Voor Londo geldt dat er
wordtt geschoven als ergens tekorten ontstaan. Mocht dat niet volstaan, dan
haaltt de school het uit de rente van het eigen vermogen van het bestuur.
Dee school heeft nog een groot deel van het nascholingsbudget over. "Mensen
hebbenn niet ieder jaar zin om zoiets te doen, of om de twee jaar. We volgen
nascholingg met het oog op het verbeteren van bepaalde zaken, maar ook omdatt die pot leeg moet. Het is zonde om het aan het ministerie terug te geven"" (adjunct).
Dee schoolleiding van School D is veel bezig met cijfertjes, en weinig met de
inhoud.. Hij vindt dat zelf interessant. Het enige dat telt is het hebben van zo
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kleinn mogelijke klassen, zo optimaal mogelijk elk rekeneenheidje gebruiken
(omm de klassen weer een half uur uit elkaar te halen), en (jonge) mensen in
dienstt houden. Het doel is om groepen zoveel mogelijk uit elkaar te halen en
dee groepen 1 en 2 zo klein mogelijk te houden. Hiertoe wordt continu gerekend.. Hetzelfde geldt voor het schuiven tussen kostenposten binnen Londo.
Ookk tijdens het interview sloeg de adjunct af en toe aan het rekenen, om te
illustrerenn wat allemaal mogelijk is met 3,96 rekeneenheden. Het rekenmachientjee lag continu naast hem. Echt beleid wordt er niet gevoerd. School D
voertt veel minder concreet beleid dan op grond van de vragenlijst uit het surveyy werd verwacht.
Tabell 8.11; Interpretatie van de beleidsbenutting door school D
Oorzaak k
Verandering g
Beleidsbenut-- Geenn toegenomen beleidsbenutting.. Cijfermatige
ting g
aanpakk van het FBS.
Beleidsvoering g Hierinn is geen verandering
gekomenn (veel cijfers, weinigg inhoud).

DeDe verandering in de organisatiestructuur
Bestuurlijkee taakverdeling
Doorr de institutionele en bestuurlijke fusie is de schoolleider van school D
feitelijkk voor beide scholen en alle vier de vestigingen gaan werken. "De anderee school uit het bestuur had problemen met de schoolleiding, en toen is aan
onzee directeur gevraagd of hij ook daar directeur wilde worden, en dat heeft
hijj toen gedaan" (adjunct). In feite is de situatie zo dat er een bovenschools
managementt is, hoewel dit formeel nog niet zo heet. De schoolleider van
Schooll D doet feitelijk het bovenschools management, waardoor de adjunct
dee verantwoordelijkheid heeft voor de eigen locatie. Binnen de formeel vastgesteldee taakverdeling staat het als volgt geformuleerd: "De directeur draagt
dee eindverantwoording voor het onderwijskundig en organisatorisch gebeurenn in beide lokaties. De adjunct directeur is belast met de dagelijkse leiding
vann school D" (taakverdeling directie). Als naar de verdeling van taken wordt
gekekenn dan blijkt dit meer een lokatie-verdeling dan een echte taakverdeling
tee zijn. Alle taken die niet gebonden zijn aan een lokatie, doen de directeur en
dee adjunct samen.
Doordatt meer taken bovenschools worden uitgevoerd en doordat besluiten
alss gevolg van de bestuursaanstelling meer bovenschools worden genomen,
hebbenn de scholen uit het bestuur een GMR gekregen.
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Centralisatiee van strategische en operationele besluiten
Dee besluitvorming van strategische zaken ligt met name bij het bevoegd gezag.. De (bovenschoolse) schoolleider wordt hier in enige mate bij betrokken,
ditt in verband met de voorbereiding en uitvoering van besluiten. Uitzonderingring zijn de inzet van de formatie en de besteding van het leermiddelenbudget.
Hieroverr besluit de schoolleiding samen met het team. Ook operationele
besluitenn worden altijd door de schoolleiding en het team gezamenlijk genomen.. Hierin is geen verandering gekomen.
Hett directiestatuut van de school biedt veel informatie over de verhouding
tussenn het bestuur en de schoolleiding. Uit de afspraken over mandatering en
verantwoordingg blijkt bijvoorbeeld dat sterk sprake is van éénrichtingsverkeer.. Er zijn alleen opmerkingen opgenomen over wat de directie mag en
moet.. Activiteiten van het bestuur worden zelden genoemd en als ze genoemdd zijn dan staat er 'kan' bij:
•• Het bestuur kan de mandatering van bevoegdheden en taken ongedaan
maken n
•• De directie legt haar onderlinge taakverdeling ter beoordeling en vaststellingg aan het bestuur voor
•• De directie neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de regels in
achtt die in dit statuur zijn gesteld
•• De directie is belast met de uitvoering en kan worden belast met de bekendmakingg van de besluiten van het bestuur. Voorts is de directie in beginsell belast met de voorbereiding van deze besluiten.
•• De directie legt plannen en reglementen, genoemd in dit statuut, ter beoordelingg en vaststelling voor aan het bestuur.
•• De directie onderhoudt contacten met andere scholen en creëert zo nodig,
mett toestemming van het bestuur, mogelijkheden voor samenwerking.
•• De directie draagt zorg voor het dagelijks beheer van de huisvesting. De
directiee is bevoegd om daartoe, in nauw overleg met een daartoe door het
bestuurr uit haar midden aangewezen lid, kleine dagelijkse reparaties uit te
latenn voeren.
•• Besluiten van de directie die niet aan de goedkeuring van het bestuur zijn
onderworpen,, kunnen wegens strijd met enig geldende regeling en/of wegenss mogelijke schade aan de belangen van de school door het bestuur bij
gemotiveerdd besluit geheel of gedeeltelijk worden vernietigd.
•• Ter zake van onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet of bij geschillenn over uitleg of toepassing van dit reglement beslist het bestuur.
Uitt bovenstaande voorbeelden blijkt dat de schoolleiding besluiten voorbereidtt en uitvoert en dat het bestuur deze neemt.
Formalisatie e
Dee vorige schoolleider was vaak ziek, waardoor de adjunct eigenlijk alle taken
voorr deze lokatie uitvoerde. Aangezien de nieuwe directeur veel op de andere
schooll is, is de situatie eigenlijk zo gebleven dat de adjunct de meeste taken
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voorr school D uitvoert. Verschil met voorheen is dat nu duidelijk is afgesprokenn wie welke taken uitvoert. Deze afspraken zijn op papier vastgelegd.
Ookk de taakverdeling binnen het team is formeler geregeld. "Voor de teamtakenn zijn we nu bezig met de normjaartaak, in het kader van taakbeleid. Vorig
jaarr hebben we een hele lijst opgesomd en elk teamlid heeft er persoonlijk
achterr gezet wat hij daar in uren en minuten voor gebruikt. Dat heeft de directeurr verzameld en gerubriceerd. Binnen nu en een half jaar zal dat nogmaalss besproken worden en zal gekeken worden of iemand echt 40 uur nodig
heeftt om bijvoorbeeld vakliteratuur te lezen enzo. Dat soort zaken komt ter
discussie.. We zijn bezig om daar duidelijk afspraken over te maken" (adjunct).
Tenslottee draagt ook het houden van functioneringsgesprekken bij aan meer
formalisatie.. "Mensen zien functioneringsgesprekken vaak als een angstig iets
enn dan ligt het er maar aan hoe je relatie is ten opzichte van de directeur. De
directeurr is niet veel hier en staat op een afstand van het team. Dat maakt de
functioneringsgesprekkenn wat formeler" (adjunct).
Tabell 8.12; Interpretatie verandering in organisatiestructuur, school D
Oorzaak k
Nu u
Toen n
(decentralisatie e bevoegd d
vann besluitvor- gezag g
mingg van strategischee besluiten n
(decentralisatie e schoollei-vann besluitvor- derr en
mingg van opera- team m
tionelee besluiten
taakverdeling g school l
tussenn bestuur voerde e
enn schoolleiding veell taken
uit t

idem m

idem m

takenn worden nu invoeringg bovenschoolse
schoolleiderr als gevolg van
bovenschools s
problemenn met een schooluitgevoerd d
leiderr binnen een andere
school l

taakverdeling g err is spra- idem m
tussenn school- kee van
leidingg en team enige e
taakverde-ling g
taakverdelingg tus- nieuwee (bovenschoolse)
formalisatie e
senn schoolleider schoolleider,, invoering
enn adjunct en tus- functioneringsgesprekken n
senn schoolleiding
enn team is duidelijkerr afgesproken
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VeranderingVerandering in de organisatiecultuur
Dee adjunct-directeur van School D vindt het vervelend dat het bestuur meer
bovenschoolss beleid gaat voeren. De school kan hierdoor namelijk in minderee mate een eigen beleid voeren, zeker ook omdat er geen verrekening is van
dee formatierekeneenheden, terwijl de directeur van School D momenteel
voornamelijkk voor de andere school werkt. "Ik vind dat we die rekeneenhedenn eerlijk moeten verdelen. Dan hadden wij wat over gehad, en hadden zij
ietss minder over gehad" (adjunct). Daarnaast is de adjunct teleurgesteld, omdatt hij zelf graag schoolleider had willen worden.
Dee verhouding tussen de school en het bestuur is slecht. "Wij proberen bij
hett bestuur aan te geven hoe binnen de school door mensen wordt gewerkt
enn wat voor problemen mensen tegenkomen. Ik moet zeggen dat het bestuur
daarr niet optimaal naar luistert. Dat geeft toch wel wat wrijving tussen de
directiee en met name het dagelijks bestuur. Laat ik het zo zeggen, je gaat vaak
mett een ontevreden gevoel naar huis. Dat maalt nog urenlang door. Vergaderingenn beginnen om half acht en gaan tot twaalf uur door. Je hebt, zeg maar
datt je zo'n 10 keer per jaar met elkaar om de tafel zit en er zal toch 2 a 3 keer
bijj zijn dat je gefrustreerd naar huis gaat"(adjunct).
Ookk tussen de GMR (voorheen de MR) en het bestuur is er regelmatig een
conflictt over personele zaken. De school heeft een heel actieve MR, maar
dezee wordt pas in een late fase van het besluitvormingsproces door het bestuurr ingeschakeld. De MR krijgt hierdoor weinig kans om mee te denken.
Inn het interview werd een aantal conflicten genoemd zoals over de aanstelling
vann locatiemanagers en een ander personeel conflict in verband met verdergaandee bestuurlijke schaalvergroting. "De personeelsgeleding van de gemeenschappelijkee medezeggenschapsraad is niet akkoord met bepaalde wijzen van
doenn van het bestuur ten aanzien van afvloeiing. Ook hier wil men DGO
overr gaan voeren" (adjunct).
Tabell 8.13: Interpretatie verandering in organisatiecultuur van school D
Toen n
veranderingg in
professionaliteit t

veranderingg in redelijkk autoautonomiee van noom m
leraren n
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Nu u
professionaliteitt is
afgenomenn door
verminderdee motivatiee van het
teamm en de adjunctt directeur
idem m

Oorzaak k
schooll kan minder beleidd voeren doordat bovenschoolss beleid toeneemt;; 'ruzies' met het
bestuur r

Afsluiting Afsluiting
Dee beleidsbenutting is binnen school D niet toegenomen en de beleidsvoering
iss niet veranderd. Er is wel sprake van een structuurverandering, namelijk in
dee vorm van een meer centrale taakuitvoering van de bestuurlijke taken.
Hoewell dit nog niet formeel is geregeld hebben de scholen van het bestuur
feitelijkk een bovenschoolse schoolleider gekregen die de bestuurlijke taken uit
iss gaan voeren. De aanleiding hiervoor liggen niet in de veranderingen in het
bekostigingsstelsell maar in de interne situatie van een van de andere scholen
vann het bestuur. Vanwege een conflict met een van de schoolleiders is de
schoolleiderr van school D gevraagd o m ook voor de andere school schoolleiderr te worden.
H e tt is wel zo dat de veranderingen in het bekostigingsstelsel de mogelijkhedenn hiertoe hebben geboden middels formatiebudgetsysteem. Het betreft dan
hett schuiven met formatierekeneenheden tussen scholen.
Tott slot blijkt dat deels als gevolg van deze bovenschoolse ontwikkeling en
deelss als gevolg van de moeizame verhouding met het bestuur de motivatie
vann leraren afneemt.
Schemaa 8.5: Terugkoppeling van school D naar conceptueel kader gevalsstudies s
beleidsbenuttingg (vraag 1)
beleidsbenuttingg is niet toegenomen,
beleidsvoeringg is niet veranderd

structuurverandering g

conditionerende e
variabelen n
complexee interne en externe
situatie:: bestuurlijke en
institutionelee fusie,
conflictenn met het bestuur

(vraag(vraag 6)

(vraag(vraag 5 bovenschoolsee taakuitvoering
ww

formalisatiee (meer afspraken)

cultuurverandering g
afgenomenn professionaliteit
ww
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8.2.8.2.55 School E (school 351)
Schoolkenmerken Schoolkenmerken
Schooll E is een katholieke school. De school heeft 620 leerlingen en dit aantal
groeitt nog steeds, hoewel er aan het eind van het schooljaar drie groepen 8
wegg gaan. "We verwachten toch wel dat we richting de 700 of eroverheen
gaan.. Over 2 jaar, schat ik. Dan zal het zich wel gaan stabiliseren en daarna
gaann dalen. Eerst waren de prognoses 800, maar dat wordt het gelukkig niet"
(schoolleider). .
Inn haar informatiefolder wijst de school op de voordelen van de schoolgrootte:: overlegmogelijkheden met parallelklassen, profiteren van specifieke kwaliteitenn van leraren, teamteaching. Teamteaching houdt in dat één leerkracht
opp basis van een specifieke deskundigheid een bepaald vak heeft in alle (parallel)groepen,, bijvoorbeeld Engels, aardrijkskunde of biologie. Dit gebeurt pas
vanaff groep 5. De school besteedt verder veel aandacht aan zorgverbreding.
Somss wordt er in een leerjaar in niveaus gewerkt waardoor kinderen les kunnenn volgen bij een leraar in een parallelgroep.
Dee leerlingenpopulatie bestaat voornamelijk uit leerlingen uit het midden en
hogeree milieu. De school heeft 7 zogeheten 1.9 leerlingen (1% van het totale
leerlingenaantal). .
Dee school is opgericht in 1975. Uit dat jaar stamt ook het schoolgebouw. De
schooll is niet gefuseerd en heeft evenmin fusieplannen. De school is gehuisvestt in één gebouw dat geen achterstallig onderhoud heeft. De school heeft 24
klaslokalen.. Dat is één lokaal te veel.
Dee school heft een ouderbijdrage van 25 gulden per jaar voor elk kind. De
schooll heeft een grote groep actieve ouders die de tuintjes onderhouden, maar
ookk zorgen (samen met een leraar) dat de orthotheek en het documentatiecentrumm opgeruimd blijft. Recent heeft de school een enquête onder ouders
verspreid,, met het oog op de ontwikkeling van de schoolgids. Ouders krijgen
wekelijkss informatie via het schoolblad en aan het begin van het schooljaar is
err een kennismakingsavond en een voorlichtingsavond over een leerjaargebondenn onderwerp.
Dee school heeft een eigen vermogen en krijgt extra middelen van de overheid
voorr WSNS, omdat ze een goed plan hadden opgesteld. Daarnaast verwerft de
schooll extra inkomsten door incidentele sponsoring door bedrijven.
Vierr jaar geleden is er een wisseling in de schoolleiding geweest. De toenmaligee adjunct is schoolleider geworden, en een jonge leerkracht is adjunct geworden.. Beide leden van de schoolleiding hebben dus weinig ervaring in hun
functiee als schoolleider.
Dee schoolleiding is tamelijk taakgericht, en gericht op procedures. De leraren
hebbenn daar wel kritiek op, blijkend uit onderstaand voorbeeld: "De schoolleiderr ruimt ook zelf de vaatwasser in en uit. In plaats van diegene die de
rommell maken met de vaatdoek om de oren te slaan doet hij het zelf. Het
wordtt wel iedere vergadering gezegd, maar dat zijn toch dingen, die zou ik als
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directiee meer delegeren" (leerkracht).
Omgevingskenmerken Omgevingskenmerken
Dee bevolking in de wijk bestaat evenals de leerlingenpopulatie voornamelijk
uitt midden en hogere sociale milieus. De sociale omgeving is rustig. "We hebbenn wel mazzel met de wijk en de mensen die we trekken, want de omgang
mett het gebouw en de spullen is echt goed. Het meubilair is 25 jaar oud en
zoudenn we kunnen vervangen, maar het is nog hartstikke goed. Er wordt niet
geschrevenn op tafels of gekrast op de muren. Dan hou je dus geld over"
(schoolleider). .
Hett bestuur van de school is een stichting die de afgelopen jaren een aantal
bestuurlijkee fusies achter de rug heeft en nu bestaat uit 34 scholen die allemaal
eenn eigen bestuurscommissie hebben. Dat noemen ze ook wel het sectiebestuur.. Het schoolbestuur heeft een eigen ondersteuningsapparaat. Het grote
schoolbestuurr wordt samengesteld uit afgevaardigden van de sectiebesturen.
Dee besturen zijn gefuseerd met het oog op de plannen van de overheid, onder
meerr met betrekking tot de autonomievergroting en de toenemende (financiële)) risico's en verantwoordelijkheid. "Er is ons gezegd dat we risico's gaan
lopen,, vooral op het gebied van personele verplichtingen straks en, daaraan
verbonden,, financiële verplichtingen. Risico's die dus niet door één school
gedragenn kunnen worden en door een aantal scholen samen wel. Alleen die
nieuwee instroomtoetsen al. Als je bijvoorbeeld iemand ontslaat die om wat
voorr reden geen uitkering krijgt, dan krijg je dat op je bord. Dat is heel duur
enn kun je niet betalen. Dan zal er minder aan boeken uitgegeven moeten
wordenn of de verwarming moet omlaag of geen schriften meer, dus ja, het zal
ergenss vandaan moeten komen. We hebben gewoon meer verantwoordelijkhedenn gekregen. De gevaren werden heel groot ingeschat en er zouden scholenn failliet gaan enzo. Wij hadden op een gegeven moment ook zo iets van 'dit
kann toch nooit, ik kan me niet voorstellen dat het Rijk scholen failliet laat
gaan'.. Maar de schrik zat er wel in, bij heel veel scholen. Dus ja, wat doe je?
Dann ga je maar mee. Zo is het bij ons gegaan, want er was niemand die zei
'hoii hoi, we gaan fuseren'"(schoolleider).
Dee school ervaart geen concurrentie van andere scholen, "Wij zijn de enige
schooll in dit dorp. Hier vlakbij ligt nog een dorp, daar heb je vier scholen.
Duss wij hebben geen enkele concurrentie. Dat scheelt natuurlijk wel. Het is
bijnaa 100% wat hier naar toekomt. In de tijd dat de school hier staat is wel al
eenn aantal keer geprobeerd om een andere school te stichten. Tien jaar geledenn is er een openbare school geweest die eigenlijk in een paar is jaar geflopt.
Eenn paar jaar geleden is nog eens een keer geprobeerd om een opstart te makenn voor een openbare school, maar het bleek dat de ouders gewoon tevreden
warenn en hun kind niet op de openbare school zouden doen. We zijn ons er
well heel erg van bewust dat we geen concurrentie hebben. Daar moet je je
ookk bewust van zijn want anders ga je wegzakken. Dus dat wil niet zeggen
datt wij niet mee moeten met de dingen" (schoolleider).
Schooll E ervaart geen concurrentie en heeft een eenvoudige sociale omgeving.
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Dee omgeving is enigszins complex vanwege de relatie tot het (grote) schoolbestuur. .
OrganisatieopbouwOrganisatieopbouw en samenstelling team
Dee schoolleiding bestaat uit twee personen met samen 44 taakrealisatie-uren.
Dee adjunct-directeur heeft twee jaar ervaring in de huidige functie.
Hett team (inclusief schoolleiding) bestaat uit 29 personen waarvan het merendeell (21 mensen) full time werkt (30 uur of meer). Twee leraren werken
minderr dan 10 uur, 5 leraren werken tussen de 10 en 19 uur en 1 leraar werkt
tussenn de 20 en 29 uur. De leeftijdsopbouw van het team is als volgt: 5 leraren
zijnn tussen de 20 en 29 jaar oud (17%); 2 leraren tussen de 30 en 39 jaar; 17
lerarenn tussen de 40 en 49 jaar; en 5 leraren zijn 50 jaar of ouder (17%).
Naastt het onderwijzend personeel heeft de school ook ondersteunend personeel,, namelijk twee conciërges voor respectievelijk 20 en 38 uur per week. De
enee conciërge is sinds 1991 aangesteld en de andere sinds 1992. Eén van deze
conciërgess is aangesteld via een werkgelegenheidsproject. De school heeft
geenn administratieve kracht. Wel werken er vrijwilligers binnen de school die
administratievee werkzaamheden verrichten. Ook zijn er vrijwilligers die onderwijsassistentiee verlenen.
Dee school heeft (sinds 1975) vier bouwgroepen met elk een coördinator. Gemiddeldd genomen heeft elke bouwgroep vier personeelsleden.
Beleidsbenutting Beleidsbenutting
Schooll E benut de beleidsruimte van het FBS op verschillende manieren.
"Hett FBS betekent in principe dat we sparen, verzilveren. En dingen als lerarenn vrijroosteren, zoals de interne coördinator voor de zorgverbreding, een
activiteitencoördinator,, ondersteuning van groep 3 hebben we gehad, en we
hebbenn een banenpooler als conciërge" (schoolleider). Het bestuur van de
schooll heeft nog geen personeelsbeleidsplan.
Dee school heeft zelf de beschikking over een groot deel van het Londobudget.
"Wee reserveren en schuiven wel binnen Londo. Ik denk dat dit een van de
voordelenn is van een grote school. Je krijgt natuurlijk per school een bepaald
bedragg ergens voor en als grote school kun je toch groot inkopen en groot
latenn vernieuwen. Plus, en dan heb je de mazzel dat je in een bepaalde wijk zit
mett de school, waar de omgang met het gebouw en het terrein en de spullen
anderss is. We zouden de meubels nu kunnen vervangen omdat ze afgeschrevenn zijn, maar het is niet nodig. Dan ga je natuurlijk schuiven met die post"
(schoolleider). .
Dee geïnterviewde leerkracht heeft weinig zicht op de concrete inhoud van de
beleidsbenutting.. Wel geeft de leerkracht aan dat het lijkt alsof andere scholen
veell minder kunnen doen. "Die beleidsruimte is wel handig, zoals bijvoorbeeldd die taakuren, dat die ook daadwerkelijk bij de personen komen die extraa tijd kunnen gebruiken. En ik zie ook wel dat andere scholen minder lijken
tee kunnen besteden. Ik denk dat het hier allemaal wel goed geregeld is, dat dat
daarr door komt* (leerkracht).
222 2

Dee beleidsbenutting is vanuit het gezichtspunt van de school duidelijk afgenomenn sinds de bestuurlijke schaalvergroting. Dit betreft met name de personelee beleidsbenutting. "Toen we nog niet gefuseerd waren konden we goed
vann het FBS profiteren" (schoolleider). De leerkracht bevestigt dit. "Oorspronkelijkk zouden die formatierekeneenheden verzilverd worden, maar nu
mett dat grote bestuur kan dat toch niet, dan moet dat weer op een andere
manier.. In die zin ben je een stukje van je vrijheid kwijt, maar dat heeft niet
tee maken met de overheid, maar met het grotere bestuur" (leerkracht).
Vanwegee een personeelsoverschot en een tekort aan formatierekeneenheden
bijj andere scholen mag de school niet meer verzilveren. Zowel de schoolleidingg als de leerkracht uit de MR zien dit als een nadeel. Daarnaast moet de
schooll 2 a 3 procent van haar formatierekeneenheden afdragen aan het bestuurr voor dê instandhouding van het bestuurlijk ondersteuningsapparaat.
Dee beleidsvoering in school E gaat over het algemeen als volgt. Vanuit de
directiee ontstaat een idee en een plan, dit wordt uitgeprobeerd in de praktijk,
geëvalueerdd en aan de hand daarvan wordt beleid gemaakt. Dit gebeurt op
schoolniveau.. Het sectiebestuur accordeert dit en houdt toezicht. Zo is bijvoorbeeldd het zorgverbredingsplan in de loop der jaren gegroeid. Het is klein
opgezett en op basis van ervaringen en nieuwe kennis (als gevolg van scholing)
verderr uitgewerkt.
Verderr blijkt dat de school bij het maken van plannen zoals het nascholingsplan,, kijkt in hoeverre deze plannen aansluiten bij het schoolbeleid. Nascholingg behoort een individueel en een organisatienut te hebben. Ook wordt
gewerktt aan transfer van kennis en ideeën. In het nascholingsplan staat dat
hett doel van teamgerichte nascholing is om zoveel mogelijk een eenduidige
kijkk op het onderwijs van de school te ontwikkelen. Ten aanzien van scholingg van de directie is een belangrijk aspect de scholing met betrekking tot de
planvormingg ten behoeve van de ontwikkeling van de school.
Tabell 8.14; Interpretatie van de beleidsbenutting door school E
Verandering g
Beleidsbenuttingg van
Beleidsbenut-materieell beleid, nating g
scholingsbeleidd en
personeelsbeleid. .
Dezee is eerst toegenomen,, later afgenomen. .
Beleidsvoering g Meerr in samenhang.

Oorzaak k
Toegenomenn a.g.v. veranderingen in
hett bekostigingsstelsel, later afgenomenn door bestuurlijke fusies en toenemendd bovenschools beleid.

Beleidsruimtee is toegenomen.
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DeDe verandering in de organisatiestructuur
Centralisatiee van strategische besluitvorming
Doordatt het schoolbestuur steeds groter wordt en het ondersteuningsapparaat
steedss professioneler, hebben de afzonderlijke scholen en hun bestuurscommissiess steeds minder invloed op de bestuurlijke besluitvorming. Het schoolbestuurr formuleert het personeelsbeleid en maakt richtlijnen waarbinnen de
sectiebesturenn hun eigen beleid mogen voeren (informatiebrochure voor ouders).. Het sectiebestuur van school E heeft bevoegdheden met betrekking tot
onderwijskundigee zaken en het maken van beleid binnen de door het centraal
bestuurr aangegeven richtlijnen op het gebied van identiteit, nascholing, deeltijdwerken,, gebouw en materialen, en formatie informatiebrochure voor ouders).. Het sectiebestuur is een bestuur op afstand. "Dat wil niet zeggen dat het
geenn betrokken bestuur is, want zeker als het gaat over personeelszaken, en
problemenn met personeel, zijn zij absoluut niet op afstand. Dan zijn ze er
iederee dag als het nodig is. Daar zijn ze heel erg bij betrokken, zeker om te
kijkenn of de lijnen allemaal goed gaan, of de procedures goed gaan, of we geen
foutenn maken. Maar verder staan ze totaal op afstand. Al het beleid wordt
eigenlijkk gemaakt op school" (schoolleider). Dit sectiebestuur kan gezien
wordenn als toezichthoudend op het schoolbeleid. Het bestaat uit negen leden,
waarvann er drie worden benoemd op voordracht (een door de oudervereniging,, een door het personeel en een door de parochie).
Dee schoolleiders van de scholen mogen mee beslissen, maar in praktijk is dat
moeilijk.. Het bestuur omvat 34 scholen en met 34 schoolleiders en bestuurscommissiess gezamenlijk besluiten nemen is eigenlijk niet mogelijk. Daarnaast
iss het zo dat de schoolleiding minder goed is geïnformeerd dan het professionelee bestuur. En binnen dit bestuur hebben mensen een 'dubbele pet'. "In het
grotee bestuur zit een afgevaardigde van de sectiebesturen. Een van de bestuursledenn zit in het grote bestuur, maar die zit ook in het bestuur van het
speciaall onderwijs en die is ook bestuurder van een afzonderlijke basisschool
inn deze regio. Ik vind dat gewoon heel slecht eigenlijk, dat iemand dus drie
pettenn op heeft. En dan zit er iemand, dat is het hoofd van het administratiekantoor.. Dat is natuurlijk heel praktisch, want die weet een heleboel dingen
alss het gaat om allerlei regelingen e.d.. Maar die zit ook in het dagelijks bestuurr en neemt besluiten"(schoolleider).
Dee medezeggenschapsraad van de school is betrokken bij de besluitvorming
overr de bestuursfusie. "Als MR zijn we betrokken bij de bestuursfusie. We
zijnn daar ook heel intensief mee bezig geweest, ook samen met het bestuur.
Wee hebben daar veel overleg over gehad en uiteindelijk hebben we dan positieff ingestemd. Dat is allemaal heel open en eerlijk gegaan. Althans hier, voor
zoverr ik het kan beoordelen" (leerkracht).
Doordatt in toenemende mate bovenschools beleid wordt gevoerd, en de besluitvormingg bovenschools plaatsvindt, neemt ook de noodzaak van een
GMRR toe. De leerkracht uit de MR merkt hier nog niet zo veel van. "De
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GMRR komt er aan, daar zijn wel al de nodige voorbereidingen aan besteed.
Hett is verder nu afwachten, want er is nog geen duidelijkheid over de taakverdeling.. We merken verder weinig van die bestuursfusie. Alleen als er vacaturess zijn en dat is nu een beetje aan het komen. En verder heel weinig. Er
staatt een andere stempel ergens op een briefhoofd. Bij vacatures moet je eerst
binnenn dat hele grote verband, in besloten kring, kijken, en dan kun je pas
iemandd van buitenaf aantrekken. Dat is niet altijd even gunstig. We hebben er
nogg niet zo veel ervaring mee"(leerkracht).
Inn de beginperiode hadden de leraren moeite met de schaalvergroting. "Daar
iss toch wel even heisa over geweest, want ze waren heel bang van 'ho, ho,
waarr blijven mijn rechten?"* (schoolleider). Maar in praktijk bleek dit allemaall mee te vallen. In het begin hielden heel veel leerkrachten zich bezig met
dee schaalvergroting, ook vanuit de MR, maar op een gegeven moment geloofdenn ze het wel en hoorden ze van de schoolleiding wel hoe het ging.
Dee schoolleider heeft moeite met de omvang van het bestuur. "In het begin
gingenn ze ervan uit dat een fusie van ongeveer 3000 leerlingen een redelijke
groepp is. Nu zitten wij met 7000 leerlingen onder één bestuur. Ik denk dat je
dann een beetje je doel voorbij gaat"(schoolleider).
Dee schoolleiding heeft verder moeite te hebben met een aantal nadelige gevolgenn voor de eigen school. Een belangrijk nadeel ligt in de beleidsbenutting,
diee door zowel schoolleiding als team als minder wordt ervaren. De mogelijkhedenn voor de eigen school worden beperkt. Op zich vindt de school dat
niett erg, maar school E moet nu dingen laten voor scholen die voor hun gevoell ver weg liggen en voor mensen die ze niet kennen. Daarnaast verloopt de
besluitvormingg moeilijker als gevolg van de grote bestuurlijke schaal. "Door
dee bestuursfusie is er gewoon een laag bijgekomen. Dat is altijd zo, dat kost
tijd.. Je hebt zoveel nieuwe overlegorganen. We hadden een directieberaad,
heell praktisch, gewoon voor onze gemeente, dingen die hier spelen. Nu heb
jee ook het overleg met een andere gemeente, je hebt het overleg met de hele
club,, dan heb je nog allerlei commissies. De personeelscommissie, de organisatiecommissie,, de financiële commissie. En al die mensen moeten overal vergaderenn en er moet teruggekoppeld worden. Het is gewoon een grote vergaderbrijj " (schoolleider).
Naastt het gegeven dat de besluitvorming complexer is geworden, mag de
schooll zelf minder strategische besluiten nemen. Het bestuur neemt voortaan
besluiten,, over het personeelsbeleid of de arbeidsomstandigheden. Het grote
bestuurr verdeelt de formatierekeneenheden, maar het sectiebestuur beslist
samenn met de school hoe ze worden ingezet. De directie verdeelt vervolgens
dee taken binnen de school en is verantwoordelijk voor de uitvoering en eventuelee uitvoeringsplannen.
Dee besluitvorming over de aanname van personeel ligt op het niveau van de
school.. Feit is wel dat de school verplicht is om iemand aan te stellen uit de
reservess van het grote bestuur. "Je hebt natuurlijk heel veel kans dat je zomaarr iemand krijgt, terwijl wij toch een systeem opgezet hebben van de manierr waarop wij mensen aannemen, waar ze aan moeten voldoen en hoe we
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zee begeleiden. Als iemand hier wil werken dan houdt dat in dat ik ze een jaar
begeleid.. Willen ze dat niet, dan zeggen we cja, sorry, maar dat is onze manier
vann werken'. Kijk, en met zo iemand moet je gewoon. Er is geen keus wat dat
betreft"" (schoolleider).
Decentralisatiee van operationele besluitvorming
Binnenn de school zelf is de besluitvorming gedecentraliseerd naar het team.
Voorheenn werd dit altijd door de schoolleiding en het team gedaan, maar het
initiatieff kwam altijd vanuit de schoolleiding. Besluitvorming en ontwikkelingg van plannen vindt nu meer bottom-up plaats. Oorzaak hiervan ligt in het
aantredenn van een nieuwe schoolleiding, vier jaar geleden. Voorheen was er
eenn directie die heel veel van boven naar beneden regelde. "Wij zeggen altijd,
'jongens,, laat maar horen, wat vinden jullie ervan?'. Wij proberen ook dingen
gewoonn uit in de praktijk, kijken of het werkt" (schoolleider).
Naastt decentralisatie van besluitvorming naar de teamleden, is een deel van de
besluitvormingg gedecentraliseerd van de schoolleiding naar de bouwen. Het
wordtt binnen de school als weinig zinvol ervaren om met meer dan dertig
mensenn te vergaderen en besluiten te nemen. Mensen komen dan niet tot hun
recht.. De bouwgroepen en coördinatoren zijn dus voor wat betreft de taakuitvoeringg en de besluitvorming belangrijker geworden.
Dee verschillende bouwgroepen van de school vergaderen afzonderlijk. Een
keerr per maand vergadert het hele team gezamenlijk over een bepaald thema.
Dee besluitvorming binnen de school gaat nu als volgt: "Als het gaat om bijvoorbeeldd het nascholingsplan, het personeelsbeleidsplan, al die dingen, dan
gaatt het zo dat eerst alle teamleden in hun bouw aan mogen geven wat zij
willen.. Dus er wordt eerst een conceptstuk gegeven. Dan mogen teamleden
aann de bouwcoördinator zeggen wat zij voor op- en aanmerkingen hebben.
Dann proberen ze één stem te krijgen als bouw. Lukt dat niet, dan komen er
nogg aparte opmerkingen bij. Met de vier coördinatoren van de bouwen hebbenn we één keer in de twee weken een vergadering waarin ze al die dingen
spuien.. Met die dingen gaan wij weer aan de gang als directie, maken daar
weerr veranderingen in, overleggen dat weer, komen weer terug bij de coördinatoren,, leggen daar eerst neer wat de keuzes zijn geweest, die gaan weer terugg naar de bouwen, en als het dan goed is, dan is het geregeld. En daarna gaat
hett naar de MR en het bestuur. Dus eigenlijk wordt alles hier op school gemaakt,, en daarna naar de andere geledingen" (schoolleider).
Hett consensus model voor besluitvorming is losgelaten. Dit als gevolg van de
schoolgroei.. De school heeft meer dan dertig leraren en groeit nog steeds
(momenteell 620 leerlingen, en een verder groei tot 700 leerüngen wordt verwacht).. Dat neemt niet weg dat het nog steeds het streven is om besluiten te
nemenn met algemene instemming. Daarnaast geldt dat als een teamlid onoverkomelijkee bezwaren heeft, het besluit wordt uitgesteld tot een volgende
teamvergadering.. Het teamlid moet dan wel een duidelijke motivatie hebben.
O pp initiatief van de directie zal met dit teamlid een gesprek worden gevoerd
waarinn geprobeerd wordt een compromis te bereiken. Als tijdens de volgende
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teamvergaderingg tenminste twee teamleden onoverkomelijke bezwaren tegen
hett besluit hebben dan wordt geen besluit genomen en legt de directie het
probleemm voor aan het sectiebestuur. Het sectiebestuur hoort dan alle belanghebbendenn en beslist binnen een maand.
Typerendd voor de besluitvorming in de school is verder dat nooit tijdens dezelfdee vergadering een besluit wordt genomen. "Over de besluitvorming hebbenn we een afspraak. Dat we niet dezelfde vergadering besluiten, maar de
vergaderingg daarop" (leerkracht).
Taakverdelingg in de school
Parallell aan de decentralisatie van besluitvorming op schoolniveau verandert
ookk de taakverdeling. Deze is eveneens decentraler geworden. De schoolleidingg laat in toenemende mate de uitvoering van een aantal taken aan de coördinatoren,, aldus de schoolleiding en de leerkracht. Uit het zorgverbredingsplann blijkt dat met name taken rondom de zorgverbreding in sterke mate
overgelatenn worden aan de coördinatoren. Zij begeleiden ook de andere lerarenn bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen voor leerlingen die
extraa zorg nodig hebben.
Err zijn duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden.. "In de taakverdeling binnen de school, tussen directie en
teamm is heel veel veranderd. De hele structuur is anders geworden. De oude
directiee is wel begonnen met het opzetten van een systeem voor coördinator,
maarr dat hield eigenlijk meer in dat die mensen een heleboel verantwoordelijkhedenn kregen, maar daar geen tijd voor kregen, dus die verantwoordelijkhedenn ook niet konden uitvoeren. Dat gaf heel veel frustratie. Dus het systeemm werkte niet. En nu hebben wij, naar de toekomst kijkend dat we een
teamm krijgen van rond de 35, 40 man, hebben wij daar een vaste structuur in
aann gebracht" (schoolleider). Beleidsbenutting maakt het beter mogelijk
vormm te geven aan deze nieuwe structuur.
Interessantt gegeven is dat het teamlid tevens aangeeft dat de taken tevens centralerr worden uitgevoerd. De decentralisatie van taken van schoolleiding naar
coördinatorenn wordt bevestigd, maar de leerkracht uit de MR signaleert ook
eenn parallelle ontwikkeling van centralisatie van taken van het team naar de
schoolleiding.. De vorige schoolleiding liet namelijk veel taken liggen, waardoorr deze taken of niet werden uitgevoerd, of door de leraren werden gedaan.
"Dezee directie doet de taken waar ze voor zijn zelf. Met name de financiële en
helee regelkant. Dat nemen ze vooral uit handen, zodat wij ook meer rust
hebbenn om met het onderwijs bezig te zijn. Bij de vorige directie vond ik dat
ietss minder, dat vond ik toch wat moeizaam" (leerkracht).
Hett heeft ook wel een nadeel. "Deze directeur komt dan met een verslag of
zoo en daardoor neemt hij ons ook wel veel dingen uit handen, hoewel het
somss ook wel eens lastig kan zijn. Bij sommige dingen wil je ook wel bij het
voorwerkk betrokken worden"(leerkracht).
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Formalisatie e
Decentralisatiee van operationele besluitvorming en taakverdeling binnen de
schooll heeft als gevolg dat meer zaken formeel zijn vastgelegd. Dat hoort ook
bijj de stijl van de schoolleiding die nu vier jaar in functie is. Voordeel is zoals
gezegdd dat alles veel duidelijker is en op tijd gebeurt. Maar zowel de schoolleiding,, en in sterkere mate de leerkracht, geven aan dat dit een keerzijde
heeft.. "Er is de laatste jaar meer geregeld en meer vastgelegd op papier. Soms
well eens te veel, althans, dat vind ik. Voor de een werkt dat misschien wel
heell prettig en voor de ander niet. Ik zal een voorbeeld geven. De ouderavond,, dat zijn van die 10-minuten-gesprekken. Iedereen doet dat toch op zijn
manier.. Bij de een loopt dat makkelijker dan bij de ander. En nou was er een
helee poos geleden een discussie, en gelukkig is dat niet door gegaan, dat moest
dann maar eens afgelopen zijn en van ieder kind moest er een verslag gemaakt
wordenn en dat moest dan op papier en dan zouden wij op papier krijgen hoe
wee moesten handelen als we met ouders praten. Toen had ik iets van 'ja, je
kuntt wel alles gaan regelen'. Misschien is het voor een aantal mensen heel fijn
omm zo'n steuntje in de rug te hebben, maar dan moet je dus ook rekening
houdenn met wie het niet nodig hebben. Dan denk ik soms wel eens dat we
teveell als één team worden gezien, terwijl ze in dat soort gevallen beter naar
dee personen kunnen kijken en dan ook op de personen afstappen. Als er dan
klachtenn binnen komen van ouders daarover, dat zo'n gesprek niet makkelijk
verloopt,, dat ze dan naar de persoon toe gaan. En niet meteen zeggen dat het
binnenn de school niet goed verloopt. Je moet ook niet over-organiseren. Dadelijkk gaat het over stoelen die op een andere manier moeten staan. Waar ligt
dann de grens hè. Dat is iets van de laatste jaren. Je kunt ook teveel regelen"
(leerkracht). .
"Wee hebben de laatste jaren veel meer vastgelegd. De mensen zijn heel erg
zelfstandig,, waardoor ze de neiging hebben zelf maar dingen te veranderen. In
eerstee instantie zijn wij ook heel erg een papieren directie geweest. Het eerste
enn tweede jaar zijn wij alleen maar bezig geweest met organisatie. Je kunt
geenn goed onderwijs geven in een slechte organisatie" (schoolleider).
Dee school werkt met een klassemap. Die is aangelegd voor vervangers, maar
wordtt steeds meer gebruikt, omdat meer mensen parttime werken en de
schooll groter is geworden. In deze klassemap staan allerlei afspraken en regels,, bijvoorbeeld over wat te doen bij ziekte en over de methodes die de
schooll gebruikt. Ook de taakverdeling binnen het team is hierin opgenomen.
Dee taakverdeling is vrij gedetailleerd. Bij elke taak staat tevens hoeveel tijd de
uitvoeringg kost (over een jaar).
Tabell 8,15; Interpretatie verandering in organisatiestructuur, school E
Toenn
Nu
Oorzaak
(decentralisatiee
vann besluitvormingg van stra228 8

sectiebestuur
en schoolleiding

meer centraal
door het grotere
schoolbestuur

bestuurlijke schaalvergroting als gevolg van
autonomievergroting

tegischee besluiten n
(decentralisatie e schoolleiding g
vann besluitvor- enn team
mingg van operationelee besluiten

(risico'ss en taakverzwaring) )
nieuwee schoolleiding,
schoolgroei i

meerr besluitvormingg door teamledenn & besluitvormingg binnen
bouwgroepen; ;
consensuss model
iss losgelaten
taakverdeling g sectiebestuur r grotee bestuur doet bestuurlijkee schaalvergroting g
tussenn bestuur deedd een deel eenn deel en
enn schoolleiding enn schoollei- schoolleidingg ook,
weinigg verandedingg ook
ring g
nieuwee schoolleiding
taakverdeling g schoolleiding g schoolleider r
tussenn school- enn team, deel neemtt taken op
leidingg en team vann taken bleef zichh (de 'regelkant*),, maar ook
liggen n
dee coördinatoren
enn de teamleden
voerenn meer taken
uit t
nieuwee schoolleiding,
meerr zaken zijn
formalisatie e
formeell vastgelegd decentralisatiee operationelee besluitvorming
enn toegenomen taakverdeling g

VeranderingVerandering in de organisatiecultuur
Volgenss de schoolleider verandert de cultuur van de school door de meer
decentralee besluitvorming in de school. De teamleden zijn volgens de schoolleidingg meer betrokken, doordat ze meer weten. Ze zijn ook kritischer geworden.. Er wordt binnen de school meer gepraat over de school, het werk en
hett onderwijs van de school. *Er is veel deskundigheid binnen de school, iederr heeft zijn eigen specialiteit en daardoor ook een eigen taak. We worden
daarr de laatste jaren meer op aangesproken" (leraar).
Watt als positief wordt ervaren is dat de coördinatoren en de mensen met een
grotee taak uren krijgen om deze taken uit te voeren. Dit betekent namelijk
voorr hen een verlaging van de werkdruk. "Het team vindt dat op zich wel
positief.. Dat mensen naast hun werk in de klas ook tijd krijgen om andere
dingenn te doen. Dat de werkdruk toch minder wordt, want ja, op een gegeven
momentt is al wat er nog bijkomt al gauw teveel. Wanneer moet je dat dan
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weerr doen. En als je daar uren voor krijgt, dat geeft toch in ieder geval het
ideee dat je serieus genomen wordt en dat het werk wat je doet serieus genomenn wordt" (leerkracht).
Eenn andere ontwikkeling is dat afspraken binnen de school duidelijker zijn,
datt de directie de taken doet waar ze voor zijn en dat dingen op tijd gebeuren.
Dee structuur is helderder.
Dee schoolleider is zelf van mening dat de directie nu echt op onderwijs is
gericht.. Vanuit het team bestaat hier twijfel over. Ze vinden de directie nog
steedss sterk op afspraken en organisatie gericht. De schoolleiding denk zelf
datt die weerstand tegen afspraken en richtlijnen komt doordat het de autonomiee van individuele leraren indamt. "Dat had wel weerstand toen, maar dat
magg ook. Als jij ineens een hele vrije situatie in banen gaat leiden. In het beginn was dat best beangstigend dat alles afgesproken en vastgelegd moet worden.. Hele basale afspraken over dat we samen verantwoordelijkheid hebben
overr de kinderen" (schoolleider).
Dee autonomie van leraren is ook afgenomen doordat leraren meer met elkaar
samenwerken.. Hierdoor is de professionaliteit van leraren toegenomen. Er
zijnn steeds meer kinderen met allerlei klasoverstijgende problemen. Door het
WSNS-beleidd en de zorgverbreding is de school veel meer met dit soort zaken
bezig.. De coördinatoren voor zorgverbreding begeleiden de andere leraren.
Ookk worden video-opnames gemaakt van leerlingen (en leraren) in de klas
(zorgverbredingsplan).. Wel zijn de klaslokalen afgesloten. Vanaf de gang kan
opp geen enkele manier naar binnen worden gekeken.
Daarnaastt is het een grote school, zodat er altijd parallelklassen zijn. Binnen
dezee parallelklassen vindt elke week een leerjaar bespreking plaats. "De leerkrachtenn van de parallelgroepen voeren samen het lesprogramma uit, ze steunenn elkaar, kunnen elkaar aanvullen, leren van eikaars ideeën en planningen"
(informatiegidss voor ouders). Binnen sommige parallelgroepen gaat dat heel
goed,, maar binnen andere is er weinig respons. Dat is altijd zo geweest, aldus
dee leerkracht uit de MR. Niet alle leerkrachten reageren even prettig als je een
probleemm bespreekt.
Tabell 8.16: Interpretatie verandering in organisatiecultuur van school E
Toen n
veranderingg in ontevredenheid d
professionaliteit t omdatt directie
takenn liet liggen

veranderingg in menn trok zich
autonomiee van terugg in eigen
leraren n
klaslokaal l
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Nu u
Oorzaak k
professionaliteitt is meerr decentrale betoegenomen,, be- sluitvorming,, mensen
trokkenheidd is
mett een taak worden
toegenomen,, lera- vrijgeroosterd d
renn zijn kritischer,
werkdrukk omlaag
autonomiee is af- meerr afspraken en
genomen n
richtlijnen,, meer onderlingee samenwerking

a.g.v.. WSNS, parallelklassen n

Afsluiting Afsluiting
Inn eerste instantie is de beleidsbenutting van school E toegenomen als gevolg
vann de veranderingen in het bekostigingsstelsel. Dit geldt voor het materieel
beleid,, het nascholingsbeleid en het personeelsbeleid. Ook de beleidsvoering
iss meer integraal geworden.
Alss gevolg van de veranderingen in het bekostigingsstelsel is binnen het bestuurr echter tegelijkertijd een proces van bestuurlijke schaalvergroting in gang
gezet.. Hierdoor is de autonomie en beleidsbenutting van school E afgenomen.
Dee veranderingen in het bekostigingsstelsel en de bestuurlijke schaalvergrotingg leiden hierdoor tot een structuurverandering. Doordat het schoolbestuur
steedss groter wordt en het ondersteuningsapparaat steeds professioneler, hebbenn de afzonderlijke scholen en hun bestuurscommissies steeds minder invloedd op de bestuurlijke besluitvonning. De schoolleiders van de scholen
mogenn mee beslissen, maar in praktijk is dat moeilijk. Voor school E is sprakee van een meer centrale strategische besluitvorming en de bestuurlijke taken
wordenn in toenemende mate op het bestuursniveau uitgevoerd.
Daarnaastt vinden veranderingen plaats in de schoolinterne structuur. Dat
komtt door het aantreden van een nieuwe schoolleiding en door de groei van
dee school. Sinds de nieuwe schoolleiding is aangesteld is sprake van meer decentralisatiee van de operationele besluitvorming en van meer taakverdeling
binnenn het team. Parallel hieraan verandert de mate van formalisatie binnen
dee school. Decentralisatie van operationele besluitvorming en taakverdeling
binnenn de school heeft als gevolg dat meer zaken formeel zijn vastgelegd.
Dezee schoolinterne structuurverandering heeft gevolgen voor de organisatiecultuur.. De taakverdeling en decentralisatie van de operationele besluitvormingg leidt tot een toenemende professionaliteit van het team. De toegenomen
formalisatiee leidt tot een afname van de autonomie van leraren. De autonomiee van leraren is ook afgenomen doordat leraren meer met elkaar samenwerken.. Dit is nodig omdat er steeds meer kinderen met allerlei klasoverstijgendee problemen zijn. Hierdoor is de professionaliteit van leraren weer verderr toegenomen. Het WSNS-beleid stimuleert de leraren om met dit soort
zakenn bezig te zijn.

231 1

Schemaa 8.6: Terugkoppeling van school E naar conceptueel kader gevalsstudies s
beleidsbenuttingg (vraag J?
beleidsbenuttingg is eerst toegenomen,, later afgenomen;
beleidsvoeringg is meer integraal

conditionerende e
variabelen n
nieuwee schoolleiding
bestuurlijkee schaalvergroting,, schoolgroei,
overheidsbeleidd (WSNS)

(vraag(vraag 6)

structuurverandering g
(vraag(vraag 5 centralisatiee strategische besluiten,
decentralisatiee operat. besluiten,
toenemendee taakverdeling in school,
formalisatie e

cultuurverandering g
professionaliteitt van leraren
neemtt toe; autonomie van
lerarenn neemt af
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(vraag(vraag 2)

(vraag(vraag 4)

8.2.68.2.6 School F (school 314)
Schoolkenmerken Schoolkenmerken
Schooll F is een kleine openbare school met 106 leerlingen. Het pedagogisch
didactischh uitgangspunt is verwoord in de informatiebrochure van de school:
"Dee mogelijkheden van het individuele kind zijn ons uitgangspunt. Ieder kind
iss verschillend en niet alle kinderen leren op dezelfde manier
Wij zien het
alss onze taak om de mogelijkheden van alle kinderen tot ontwikkeling te
brengen".. De school besteedt veel aandacht aan zorgverbreding en werkt met
combinatiegroepenn (meestal twee opeenvolgende jaren).
Dee school werkt met een continurooster. "Onder een continu rooster verstaann wij dat al onze leerlingen overblijven tussen de middag. Dat is gewoon
inn het lesrooster opgenomen. De leraren eten met de kinderen in de klas en
wee hebben een pleinwachtrooster. In feite loopt het lesrooster door de hele
dagg heen, zonder onderbrekingen in de middagpauze. Daarnaast hebben we
veell contact met de naschoolse opvang, aan de overkant van het plein"
(schoolleider). .
Dee school heeft een hoog gemiddelde leerlingenpopulatie met veel werkende
ouders.. De school heeft geen 1.9 leerlingen. Het continurooster is een belangrijkee reden voor de ouders om voor deze school te kiezen. Hoewel veel ouderss werken is er een hoge ouderparticipatie. In het jaarverslag staat dat 90%
vann de ouders op de een of andere manier meedraait in een van de werkgroepen,, of op een andere manier behulpzaam is bij het onderwijs van de school.
Dee openbare scholen in de gemeente hebben een drie hoofdig bovenschools
managementt benoemd. De schoolleider van school F heeft vier jaar ervaring
alss schoolleider en maakt deel uit van het bovenschools management.
Dee school is in 1991 opgericht en heeft geen fusieverleden. Ook zijn er geen
fusieplannen.. School F woont in bij een katholieke school die deels leegstaat.
Hierdoorr heeft school F geen inkomsten voor gebouwafhankelijke kosten.
Dee school heeft de beschikking over vier lokalen op de tweede verdieping.
Hierdoorr is het niet mogelijk om de naam op de gevel te plaatsen. De school
heeftt pas sinds kort een naamplaatje bij de bel. "Wij zijn hier vijf jaar geleden
inn dit gebouw geplaatst met het idee dat wij op heel korte termijn een eigen
locatiee zouden krijgen. De school waar wij bij inwonen is ook heel erg klein.
Diee eigen locatie is in eerste instantie niet doorgegaan, toen heeft men gedacht
datt de school die beneden zit ongetwijfeld zou sluiten, want die heeft te weinigg leerlingen voor de opheffingsnormen hier in de gemeente. Zij hebben nu
eenn constructie gemaakt met een groot bestuur en nu is het toch zo dat men
afwachtt wie van ons tweeën het eerste dood zal gaan." (schoolleider).
Dee school ervaart dit als een belemmering. In het jaarverslag staat: "Bij het
verderr vorm geven van het onderwijs aan school vormt de huisvesting een
ernstigee belemmering. De school is gehuisvest in het gebouw van een andere
basisschool.. Hoewel de samenwerking tussen beide scholen goed te noemen
is,, blijft school F duidelijk voelen dat zij slechts 'inwoner' is". Uit het formatieplann blijkt dat als de prognoses werkelijkheid worden de school de ophef-
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fingsnormm van 168 leerlingen niet haalt.
Dee school heeft geen eigen vermogen. Wel wordt een ouderbijdrage geheven
vann 50 gulden per jaar. Verder verwerft de school enige extra inkomsten door
specifiekee acties te organiseren zoals een fancy fair of een loterij.
Omgevingskenmerken Omgevingskenmerken
Hett bevoegd gezag van de school is sinds 1992 een commissie ex art. 82, met 9
openbaree scholen onder het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag bestaat uit
ouderss en is een bestuur op afstand. De samenstelling van de bevolking in de
wijkk is gespreid over verschillende milieus. School F ervaart veel concurrentie.. Dit als gevolg van de situatie met het gebouw, maar ook omdat het een
openbaree school is in het katholieke zuiden. "Je hebt hier vijftig katholieke
scholenn en een paar openbare, die allemaal diensten afnemen van hetzelfde
administratiekantoor.. Bij ons is er een soort argwaan dat wij voor hen niet op
dee eerste plaats komen, dus we doen liefst zoveel mogelijk zelf. Die katholiekee scholen hebben ook grote besturen die de zaken voor hen regelen. We
zittenn in een underdog positie" (schoolleider). Vanwege de concurrentie die de
schooll ervaart en de moeite met het vinden van een goede bestuursvorm, kan
dee omgeving van school F getypeerd worden als tamelijk complex.
OrganisatieopbouwOrganisatieopbouw en samenstelling team
Voorr de schoolleiding zijn 9 taakrealisatie-uren beschikbaar. De school heeft
geenn bouwgroepen. Het team bestaat uit 5 personen waarvan er drie full-time
werkenn (de school heeft 3.8 formatieplaatsen en een aantal uren voor vakonderwijs).. De andere twee personen werken respectievelijk 10 tot 19 uur of 20
tott 29 uur. Van de vijf teamleden zijn er drie in de leeftijd tussen 30 en 39 jaar
enn twee tussen de 40 en 49 jaar.
Naastt het team heeft de school ook een conciërge in dienst voor 20 uur per
week.. Deze is aangesteld sinds 1994. Voor de overige 20 uur werkt hij voor de
anderee school in het gebouw. Hij is dus de hele dag in het gebouw aanwezig.
Daarnaastt heeft de school een toezichthouder uit de Melkertregeling. Deze
werktt voor 32 uur aan de school.
Beleidsbenutting Beleidsbenutting
Doorr formatierekeneenheden samen te voegen is de invoering van het bovenschoolss management mogelijk gemaakt. Het bestuur heeft de beleidsruimte
diee het formatiebudgetsysteem bood hiertoe benut. "Ik heb dus een leerkracht
diee voor vijf uur voor school a in dienst is en voor vijf uur in b en voor vijf
uurr in c, maar ze werkt feitelijk hier. Ze is hier gedetacheerd en in die uren
werktt zij in de groep die ik anders zou doen, als ik niet in het bovenschools
managementt zou zitten."
Alss gevolg van de introductie van het bovenschools management zijn de scholenn in sterkere mate hun beleidsruimte gaan benutten. Afspraken over de
beleidsbenuttingg gaan buiten de leraren van school F school om. "Zaken die
opp autonomievergroting betrekking hebben liggen heel duidelijk binnen het
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bovenschoolsee directieteam. Ten aanzien van onze financiën denk ik dat het
voorr ons mogelijk is om gezamenlijk wat meer keuzen te maken. Het is zo
datt we binnen die negen scholen afspraken maken", (schoolleider). De scholenn besluiten gezamenlijk wat het percentage is dat ze binnen Londo willen
reserveren.. Als het nodig is wordt er tussen de scholen geschoven. Hetzelfde
gebeurtt met formatierekeneenheden en nascholingsgelden. Alle scholen dragenn een percentage hiervan af aan het bovenschools management.
Dee school probeert teamleden zoveel mogelijk vrij te roosteren. "De directeur
vann de school was een dag in de week ambulant voor de school en had een
dagg in de week bovenschoolse taken. De remedial teacher had een dag in de
weekk om kinderen individueel te begeleiden" (jaarverslag).
Verderr is binnen het formatiebudgetsysteem afgelopen jaar weinig gereserveerdd (verzilverd), aangezien de scholen uit de bovenschoolse constructie de
laatstee jaren met wat fusies te maken hebben gehad. De fusiegaranties hiervoorr zijn het jaar voorafgaand aan het interview grotendeels vervallen. Hierdoorr kon er weinig verzilverd worden. Ook de formatierekeneenheden voor
onderwijsassistentenn kwamen bij de reguliere formatie terecht en uit het formatieplann 1996/1997 blijkt dat de school haar nieuwe uren vakonderwijs (als
gevolgg van een lichte groei) moet overdragen aan andere scholen. Dit als gevolgg van krimp op die scholen.
Tochh levert gezamenlijke beleidsvoering voor het personeelsbeleid diverse
mogelijkheden.. " Als je naar personeelsbeleid kijkt dan proberen we toch ook
mett mensen te schuiven, kijken wat specifieke mogelijkheden van mensen
zijn,, of dat het misschien mogelijk is om mensen in te zetten bij andere teams.
Wee hebben een belangstellingsregistratie gemaakt van alle teamleden waarop
zee kunnen aangeven of ze graag ergens anders willen gaan werken, wat de
dingenn zijn die zij buiten het onderwijs doen of waar ze in gedreven of heel
goedd in zijn. En dat is natuurlijk nog wel wat aarzelend, maar het geeft ons
mogelijkhedenn om er mee om te gaan." (schoolleider)
"Inn het kader van mobiliteit gebeurt het al 2 jaar dat mensen op een andere
schooll les gaan geven. In april houden wij een vacatureronde. Dat betekent
datt alle vacatures die in het begin van elk nieuw schooljaar ontstaan, aan al
hett personeel van de openbare scholen bekend worden gemaakt. Daar mag
alleenn het interne personeel op solliciteren. Dat gebeurt vrij veel, zeker bij de
groeischolen.. Dan merk je dat er flink veel mensen op reageren. Daar worden
ookk mensen voor uitgekozen. Nou dat betekent weer dat er vacatures op
anderee scholen ontstaan. We houden dan een tweede sollicitatieronde. Na die
tweedee sollicitatieronde stopt het, want anders kom je met de tijd in problemenn en daarna gaan we gewoon als directie schuiven. Zolang je nog niet met
internee mensen hebt gesproken mogen wij niets van buiten aannemen. Maar
jee bent wel vrij om iemand al of niet te nemen." (schoolleider)
Uitt het bovenschoolse personeelsbeleidsplan blijkt dat de scholen zorgen
voorr een goede begeleiding vann nieuwe leraren. Er wordt een mentor aangesteldd die de begeleiding gedurende het eerste jaar voor zijn rekening neemt.
Ditt is bij voorkeur een leraar uit een parallelgroep of aangrenzend leerjaar.
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Wanneerr een nieuwe leraar nog niet eerder een baan had in het onderwijs
krijgtt hij of zij het eerste jaar weinig taken buiten de eigen klas. Verder wordt
hett eerste jaar twee maal een functioneringsgesprek en twee maal een beoordelingsgesprekk gevoerd.
Dee school heeft weinig last van de bestuursaanstelling, omdat ze een leerkrachtt die van een andere school komt mag weigeren. Die afspraak is binnen
hett bestuur gemaakt. Wel is de procedure voor de aanname van nieuw personeell gewijzigd. Het bovenschoolse niveau heeft hierin, net als in het hele personeelsbeleid,, een rol gekregen.
Dee beleidsvoering vindt in toenemende mate bovenschools plaats. Het bovenschoolss management geeft de kaders aan waarbinnen de school werkt. Beleidsvoeringg binnen de school zelf gaat uit van verbetering van het onderwijs
enn de zorgverbreding. "Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen een aantal uren
vann de basisformatie in te zetten voor remedial teaching" (jaarverslag).
Hoewell verbetering van het onderwijs de basis vormt voor het beleid dat de
schooll voert, zijn er geen aanwijzingen dat de school een samenhangend beleidd voert. De doelen van begeleiding en nascholing zijn bijvoorbeeld sterk
gerichtt op een aantal concrete activiteiten: ervaring opdoen met computers,
eenn methode kiezen, een onderwijsleerpakket invoeren.
Daarnaastt lijkt het resultaat van de begeleiding gering te zijn. In het cursusjaar
1995/19966 heeft het team zich bijvoorbeeld intensief bezig gehouden met het
inventariserenn van knelpunten bij het werken met wereldoriëntatie, dit met
hett oog op de aanschaf van een nieuwe methode. Hier zijn tevens 45 begeleidingsurenn van de OBD aan uit gegeven. Uiteindelijk is de methode niet aangeschaftt vanwege geldgebrek (jaarverslag).
Dee nascholingsbehoefte wordt gepeild met behulp van de jaarlijkse functioneringsgesprekkenringsgesprekken en informele gesprekken met de leraren. Hierbij wordt
afwegingg gemaakt tussen ontwikkelingen in de school en de behoefte van
teamleden.. Er wordt geen teamgerichte nascholing gevolgd (nascholingsplan
enn jaarverslag).
Tabell 8.17: Interpretatie van de beleidsbenutting door school F
Verandering g
Oorzaak k
Beleidsbenut-beleidsbenuttingg is
taakverzwaringg a.g.v. autonomieting g
toegenomen,, blijkend vergrotingg & beleidsbenutting leidt
uitt het vrijroosteren
tott de introductie van een bovenvann een leraar, de in- schoolss management, en dit draagt
troductiee van een bo- weerr bij aan een grotere beleidsbevenschoolss managenutting g
ment,, vergroting van
mobiliteit t
Beleidsvoering g meerr bovenschools,
invoeringg bovenschools manageniett in sterkere mate in ment t
samenhang g
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DeDe verandering in de organisatiestructuur
Bestuurlijkee taakverdeling
Hett bevoegd gezag van school F heeft taken gedecentraliseerd naar het 3hoofdigee bovenschools management van de openbare scholen van de gemeente.. Een aantal onderling samenhangende factoren is aanleiding geweest om
eenn bovenschools management in te voeren. Het begin van deze ontwikkelingg ligt in de toegenomen takenlast als gevolg van de autonomievergroting.
Dee gemeente en scholen ervoeren dit als een taakverzwaring.
Eenn aantal van deze taken is in eerste instantie uitbesteed aan het administratiekantoor,, maar men vond het een ongewenste situatie dat het administratiekantoorr beleid voert. Dit kantoor werkt namelijk ook voor de katholieke
scholenn in de regio, en men ervaart hier veel concurrentie van, met name
schooll F.
Alss alternatief voor deze situatie is in 1992 het bestuur van de openbare scholenn verzelfstandigd. Het idee van de scholen was dat hierdoor het bestuur
meerr algemeen beleid zou gaan voeren. Dit bleek niet te gebeuren. Het bestuurr bleef op afstand. "We hebben een bestuurscommissie gekregen die misschienn niet terecht het beeld had opgeroepen dat zij heel veel zaken ging regelen.. Dat blijkt niet haalbaar omdat je te maken heb met een groep ouders die
datt naast hun baan doen en dat maakt dat je toch in een soort vacuüm terechtkomt,, in een soort leegte. Hun takenpakket kan niet groter. Ook om die
redenn is anderhalf jaar geleden die bovenschoolse constructie in het leven
geroepen."" (de schoolleider)
Tegelijkertijdd impliceert de invoering van het bovenschools management
voorr de school zelf een meer centrale taakuitvoering en beleidsvoering. Personeelsbeleid,, financieel beleid en marketing wordt door het bovenschools
managementt ontwikkeld. Ook het jaarverslag wordt bovenschools opgesteld.
Elkee school levert informatie aan over de eigen school. Het team merkt hier
allemaall niet veel van. De schoolleider zit namelijk zelf in het bovenschools
managementt en heeft dus invloed op dit bovenschoolse beleid. Zij zorgt voor
dee vertaling naar de eigen school.
Taakverdelingg van schooltaken
Hoewell school F een kleine school is, met iets meer dan 100 leerlingen, zit de
schoolleiderr van school F zelf in het bovenschools management. De bovenschoolsee taken van de schoolleider omvatten twee werkdagen. Hierdoor is
ookk binnen de school zelf sprake van decentralisatie van taken van de schoolleidingg naar het team. "Ik hou me nu twee dagen bezig met het bovenschoolse
personeelsbeleid.. Ik heb dus minder tijd voor andere taken die ik normaal
gesprokenn deed. Ik haal nog wel kinderen uit de groep, ik geef wat klasseondersteuningg van tijd tot tijd, omdat wij als groeischool met wat lastige
combinatiess werken. Maar dat is bij elkaar een uur of 4 in de week. En de
237 7

intakee gesprekken van de kleuters doe ik niet meer. Die deed ik in het verledenn allemaal wel maar daarvoor heb ik gevraagd of een leerkracht van de onderbouww dat wou doen." (schoolleider)
Operationelee en strategische besluitvorming
Inn de besluitvorming is niet echt iets veranderd. Operationele besluiten wordenn met name door de schoolleiding genomen, soms in samenspraak met het
team.. Omdat de school klein is is het mogelijk om besluiten te nemen op
basiss van consensus. De besluitvormingslijnen zijn kort.
Strategischee besluiten worden met name door de (bovenschoolse) schoolleider
genomen.. Door de introductie van het bovenschools management vindt besluitvormingg meer bovenschools plaats, bijvoorbeeld met betrekking tot het
personeelsbeleidd en de aanname van personeel.
Formalisatie e
Dee school heeft een klassehandboek. "Het klasse-handboek is een soort leidraadd voor alle zaken die binnen school spelen, werkafspraken. Zoals 'hoe
zienn wij de taken van de ouders bij ons op school, wat zijn mogelijkden voor
ouders,, en waar zijn ze nodig, en hoe gaan wij om met rapportage en hoe
gaann wij om met de inrichting van het lokaal, met straffen en belonen, en met
snoepen?'.. Als je dat dan meteen in het klassehandboek opneemt, dan staat
hett daar ook meteen vast" (schoolleider).
Tabell 8.18: Interpretatie verandering in organisatiestructuur, school F

(de)centralisati i
ee van besluitvormingg van
strategische e
besluiten n
(de)centralisati i
ee van besluitvormingg van
operationele e
besluiten n
taakverdeling g
tussenn bestuur
enn schoollei-

ding g
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Toen n
schoolleider r

Nu u
bovenschools s
management t

Oorzaak k
a.g.v.. autonomievergrotingg is een bovenschools
managementt ingevoerd

schoolleider r
(enn team)

idem m

--

takenn bleven
liggen,, of
schoolleider r
voerdee ze uit

bevoegdd gezag
heeftt taken aan
scholenn overgedragen,, na invoeringg van bovenschoolss managementt worden de
takenn boven-

taakverzwaringg a.g.v.
autonormevergroting, ,
verzelfstandigingg van het
bestuur r

taakverdeling g
tussenn schoolleidingg en
team m

schoolleider r
voertt meeste
takenn uit, team
voorr een deel

formalisatie e

afsprakenn in
klassehand-boek k

schoolss uitgevoerd
teamm is meer ta- schoolleiderr zit in bokenn gaan uitvoe- venschoolss management
renn (deels met
extraa uren)

idem m

VeranderingVerandering in de organisatiecultuur
Dee school ervaart als openbare school in het zuiden veel concurrentie. De
schooll kan zich ook nauwelijks profileren omdat ze geen eigen gebouw heeft,
maarr de tweede verdieping van een andere school bewoont. Over de concurrentiepositiee van de school en de inhoudelijke plannen daaromtrent kan de
schoolleidingg weinig zeggen, onder andere omdat een andere school daar bij
betrokkenn is. Het gaat daarbij om een potentiële fusie.
Dee teamleden vinden het verder best zwaar om te werken met een continurooster.. Omdat leerkrachten elkaar in de pauzes minder frequent zien (vanwegee het continurooster) is afgesproken dat iedereen na school een half uur
theee blijft drinken. Het kan voorkomen dat iemand er niet is, maar in principee is iedereen hierbij aanwezig.
Dee motivatie van de teamleden is de laatste jaren wat afgenomen doordat de
schooll veel concurrentie ervaart. Dit wordt nog versterkt door de situatie in
dee huisvesting. Verder wordt het binnen het team wel eens als lastig ervaren
datt de schoolleider een bovenschoolse functie heeft. Zij is daardoor vaak afwezigg en dat geeft wel eens wrijving.
Dee cultuur van de school wordt gekenmerkt door tamelijk autonome leerkrachten.. Het is een kleine school, zonder parallelklassen, dus de leerkrachten
zijnn redelijk vrij in hun werkindeling. Wel werkt men sinds een jaar met een
systeemm van intervisie. "We hebben vorig jaar een aantal intervisies gehad,
waarbijj leerkrachten bij elkaar in de klas gingen kijken, zodat iedere leerkrachtt in ieder geval een dag bij alle klassen is geweest."
Tabell 8.19: Interpretatie verandering in organisatiecultuur van school F
Toen n
veranderingg in
professionaliteit t

Nu u
professionaliteitt is
afgenomenn door
verminderdee motivatie e

Oorzaak k
onzekeree toekomst van
dee school (concurrentie,, huisvesting), taakverzwaringg (continurooster),, schoolleider
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veranderingg in tamelijkk auto- idem,, ondanks intervisie e
autonomiee van nomee leerkrachten n
leraren n

vaakk afwezig)
geenn parallelklassen

Afsluiting Afsluiting
Dee beleidsbenutting van school F is toegenomen. De beleidsvoering is niet
veranderd,, behalve dat deze meer bovenschools plaatsvindt. Dit laatste komt
doordatt de veranderingen in het bekostigingsstelsel leiden tot een taakverzwaringg op zowel het schoolniveau als het bestuurlijk niveau. De school kon deze
taakverzwaringg in haar eentje niet opvangen, deels omdat de school heel klein
is.. De gemeente kon deze taakverzwaring ook niet opvangen. Het was daardoorr nodig om de taken anders te verdelen. Verzelfstandiging van het gemeentebestuurr was een onvoldoende antwoord hierop, zodat uiteindelijk een
bovenschoolss management is gecreëerd. De autonomievergroting maakte dit
noodzakelijk,, maar bood hier tegelijkertijd de beleidsruimte toe. De beleidsbenuttingg door de scholen resulteert in de introductie van een bovenschools
management.. Als gevolg van de invoering van dit bovenschools management
iss de beleidsbenutting verder toegenomen.
Dee invoering van een bovenschools management betekent een verandering in
dee organisatiestructuur. De besluitvorming voor de strategische besluiten
vindtt meer bovenschools plaats en de bestuurlijke taken worden bovenschoolss uitgevoerd. Personeelsbeleid, financieel beleid en marketing wordt
doorr het bovenschools management ontwikkeld. Doordat de schoolleider van
schooll F in het bovenschools management zit en dus minder tijd heeft voor
dee eigen school worden binnen school F meer schooltaken gedelegeerd naar
dee teamleden.
Tott slot is de cultuur van school F aan het veranderen. Als gevolg van de
concurrentiee die de school ervaart, het niet hebben van een eigen schoolgebouww en de onzekerheid over de toekomst is de motivatie van de leraren de
laatstee jaren afgenomen. De afgenomen motivatie is mede een gevolg van de
bovenschoolsee functie van de schoolleider, als gevolg waarvan de schoolleider
vrijj vaak weg is. Dit wordt binnen het team wel eens als lastig ervaren en
geeftt wel eens wrijving.
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Schemaa 8.7: Terugkoppeling van school F naar conceptueel kader gevalsstudies s
beleidsbenuttingg (vraag 1)
beleidsbenuttingg is toegenomen,
beleidsvoeringg meer bovenschools,
taakverzwaring g

(vraag(vraag 2)

structuurverandering g

conditionerende e
variabelen n
gemeentee heeft verzelfstandigd (vraag(vraag
bestuur,, schoolleider is bovenschoolss manager, kleine school,
geenn eigen huisvesting, veel
concurrentie e

5 bovenschoolsee taakuitvoering en
besluitvorming, ,
taakverdelingg en decentrale besluitvormingg in team

cultuurverandering g
(vraag(vraag 6)

afgenomenn professionaliteit

8.33 Analyse tussen scholen
Dee analyse tussen de scholen zal gebeuren aan de hand van de zes onderzoeksvragenn die in paragraaf 8.1.1 voor de gevalsstudies zijn geformuleerd. Na
beantwoordingg van de onderzoeksvragen worden, als afsluiting, de zes scholenn vergeleken met het conceptueel kader van de gevalsstudies.
BeleidsbenBeleidsben u tting
Dee eerste onderzoeksvraag betreft de wijze waarop de beleidsbenutting door
scholenn beschreven en geïnterpreteerd kan worden. Uit de gevalsstudies blijkt
datt alle scholen hun beleidsruimte in sterkere mate zijn gaan benutten, met
uitzonderingg van school D. Op grond van het survey was verwacht dat ook
dezee school haar beleidsruimte in toenemende mate zou benutten. Verder
geldtt voor school E dat de beleidsbenutting eerst is toegenomen, maar later op
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schoolniveauu is afgenomen, aangezien het schoolbestuur meer (bovenschools)
beleidd is gaan voeren.
Uitt de gevalsstudies blijkt verder dat de scholen die hun beleidsruimte meer
zijnn gaan benutten voorafgaand aan de veranderingen in het bekostigingsstelsell en autonomievergroting al doelgericht beleid voerden. Ook voorheen
benuttenn zij hun beleidsruimte. Zij signaleren wel dat hun beleidsruimte is
toegenomenn en dat zij deze ruimte hebben benut (naast de ruimte die ze
voorheenn al benutten), waardoor ze autonomer zijn geworden. Daarnaast
hebbenn de scholen een extra motivatie om hun beleidsruimte te benutten en
autonomerr te worden: het willen bieden van extra zorgverbreding ten behoevee van de leerlingen, het ervaren van concurrentie, een slecht bestuur of een
ambitieuzee schoolleider. De beleidsvoering is tot slot binnen een aantal scholenn meer integraal geworden (school A, C en E). Binnen de andere scholen is
ditt niet het geval.
BovenschoolseBovenschoolse structuur en schoolinterne veranderingen
Dee tweede onderzoeksvraag is gericht op de beschrijving en interpretatie van
dee samenhang tussen beleidsbenutting en de verandering in de organisatiestructuur.. De structuur van de basisscholen is de laatste jaren veranderd. De
meestee scholen ervaren een taakverzwaring, deels veroorzaakt door de veranderingenn in het bekostigingsstelsel en autonomievergroting (school A, B, C
enn F). Daarnaast krijgen de scholen meer verantwoordelijkheden toegewezen.
Dee veranderingen in het bekostigingsstelsel en autonomievergroting worden
doorr scholen gezien als een taakverzwaring die hen ertoe noopt de taken anderss te verdelen. Dit gebeurt veelal bovenschools, in de vorm van een bovenschoolss management, al dan niet geformaliseerd (school A, B, C, D, F) of
middelss bestuurlijke schaalvergroting (school E). De vergroting van de beleidsruimtee is voor de scholen niet zozeer een stimulans om de organisatiestructuurr aan te passen, maar veeleer een noodzaak.
Dee scholen geven wel aan dat de veranderingen in het bekostigingsstelsel tevenss de beleidsruimte bieden om de taken anders te verdelen (bijvoorbeeld
hett binnen een bestuur aanstellen van een algemeen of bovenschools directeur). .
Dee introductie van een bovenschools management en de bestuurlijke schaalvergrotingg leiden ertoe dat de taken tussen het bevoegd gezag en de schoolleiderr anders worden verdeeld. Wanneer sprake is van een bovenschools management,, voeren de bovenschoolse schoolleiders steeds meer bestuurlijke taken
uit.. In het andere geval voert het bestuur of het bestuursbureau in toenemendee mate de bestuurlijke taken uit.
Dezee verandering in de taakverdeling tussen het bevoegd gezag en de schoolleidingg leidt tevens tot een toenemende centralisatie van de strategische besluitvormingg (school A, B, C, E en F). Het bovenschoolse management en het
groteree bestuur voeren niet alleen een deel van nieuwe en meer beleidsmatige
takenn uit, zij nemen ook de besluitvorming voor de strategische besluiten op
zich. .
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Inn het verlengde van de introductie van een bovenschools management verandertt de taakverdeling in de scholen en parallel daaraan de operationele besluitvormingg binnen scholen. Dat komt doordat voor de meeste scholen uit
dee gevalsstudies geldt dat de schoolleider van deze scholen een centrale rol
inneemtt in het nieuwe bovenschoolse management (school A, B, C en F).
Omdatt de schoolleider bovenschoolse taken uitvoert is binnen de scholen
sprakee van een toenemende taakverdeling en een meer decentrale operationelee besluitvorming. Binnen school A en B is zowel sprake van een toenemende
taakverdelingg tussen de schoolleider en het team, als van een meer decentrale
besluitvormingg voor de operationele besluiten. Binnen school C en F is alleen
sprakee van meer taakverdeling binnen de school.
Veranderingg in de taakverdeling in scholen zónder een bovenschools managementt (school E) kent andere oorzaken. In school E vindt wel een veranderingg plaats in de taakverdeling, maar niet als gevolg van veranderingen in de
relatiee tussen het bevoegd gezag en de schoolleiding. Verandering in de taakverdelingg en operationele besluitvorming binnen school E vindt plaats als
gevolgg van de groei die de school doormaakt en de verandering in de schoolleiding.. In school D verandert de taakverdeling binnen de school niet. Binnen
schooll D is wel sprake van een toegenomen formalisatie van de taakverdeling.
Err worden meer afspraken gemaakt over de taakverdeling. Dit geldt ook voor
schooll E.
Cultuurverandering Cultuurverandering
Dee derde en vierde onderzoeksvraag gaan respectievelijk over de beschrijving
enn interpretatie van de samenhang tussen beleidsbenutting en verandering in
dee organisatiecultuur en de samenhang tussen verandering in de organisatiestructuurr en cultuur. Uit het survey was al gebleken dat er nauwelijks tot
geenn samenhang was tussen de beleidsbenutting door scholen en verandering
inn de professionaliteit en autonomie van leraren (de derde onderzoeksvraag).
Ditt blijkt tevens uit de gevalsstudies. Op geen enkele school is sprake van
samenhangg tussen de beleidsbenutting door de school en cultuurverandering.
Err is wel een duidelijke samenhang tussen structuurverandering en cultuurveranderingg (de vierde onderzoeksvraag). Uit de gevalsstudies blijkt, evenals
uitt het survey, dat de cultuur van scholen de laatste jaren minder vaak en
minderr sterk is veranderd dan de structuur van scholen. Verder bevestigen de
resultatenn van de gevalsstudies de constatering uit het survey dat de structuurenn cultuurveranderingen binnen scholen met elkaar samenhangen.
Eenn verandering in de taakverdeling binnen scholen hangt samen met een
afnamee van de autonomie van leraren (school C en E). Als leraren meer taken
enn meer verschillende taken uitvoeren voor de hele school, kunnen zij zich
minderr terugtrekken in hun eigen klaslokaal. Deze samenhang tussen de toegenomenn taakverdeling en de afnemende autonomie van leraren wordt versterktt door ander overheidsbeleid, zoals het WSNS beleid. Het WSNS-beleid
leidtt ertoe dat leraren meer samenwerking ten behoeve van de zorgleerlingen
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enn de zorgstructuur van de school.
Vanuitt de theorie en de resultaten uit het survey werd voorts verwacht dat
eenn toenemende taakverdeling binnen de school bij zou dragen aan een verhogingg van de professionaliteit van de teamleden. Voor school E is dit het
gevall (binnen deze school is ook de autonomie van leraren afgenomen), maar
voorr school B doet zich juist het omgekeerde voor. Binnen deze school wordt
dee toegenomen taakverdeling als wéér een nieuwe taakverzwaring gezien,
naastt de taken die de leraren al uitvoeren. Dit wordt mede veroorzaakt doordatt de leraren van school B tevens allerlei huishoudelijke taken uitvoeren. Zij
makenn bijvoorbeeld zelf het gebouw schoon om geld te besparen.
Verderr neemt binnen een aantal scholen de professionaliteit van leraren af
doordatt zij zich onzeker voelen over de toegenomen bovenschoolse besluitvormingg voor de strategische besluiten en de toegenomen bovenschoolse
taakuitvoeringg (school A, B, D en F). De leraren van deze scholen hebben
weinigg zicht op de ontwikkelingen.
Omgeving,Omgeving, school en structuurverandering
Dee vijfde onderzoeksvraag gaat over de beschrijving en interpretatie van de
samenhangg tussen de school- en omgevingskenmerken van de school en de
veranderingg in de structuur van schoolorganisaties.
Uitt de gevalsstudies blijkt dat de veranderingen in de operationele besluitvormingg en de taakverdeling tussen schoolleiding en team niet direct samenhangenn met de beleidsbenutting door de school. Veranderingen hierbinnen
tredenn bijvoorbeeld op doordat de schoolleider van de school meer bovenschoolsee taken uitvoert als gevolg van de veranderingen in het bekostigingsstelsell en de beleidsbenutting (school A, B, C, F), doordat de school groeit
(schooll A), doordat de school al heel groot is (school C) of door het aantreden
vann een andere schoolleider die meer geïnteresseerd is in het financieel en
personeelsbeleidd van de school en de overige taken aan het team overlaat
(schooll A en E).
Veranderingenn in de operationele besluitvorming en de taakverdeling binnen
scholenn is dus veeleer een indirect gevolg van de veranderingen in het bekostigingsstelsell en de beleidsbenutting door scholen, en een direct gevolg van de
bovenschoolsee ontwikkelingen en van de kenmerken van de school, zoals
schoolgroei,, schoolgrootte en wisselingen binnen het management.
Daarnaastt is gebleken dat kenmerken van de omgeving een extra prikkel zijn
omm over te gaan tot een bovenschools management, met een meer centrale
strategischee besluitvorming en meer bovenschoolse taakuitvoering. Zo hebbenn de scholen waarbinnen sprake is van de ontwikkeling in de richting van
eenn bovenschools management allemaal een bevoegd gezag met een geringe
deskundigheidd of beperkte capaciteit (school A, B, C en F). Verder speelt ook
anderr overheidsbeleid hierbij een rol, met name de bestuursaanstelling (school
A,, B en C). Voor school F speelt daarnaast mee dat het een kleine school is
zonderr een eigen schoolgebouw. School F ervaart veel concurrentie.
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Omgeving,Omgeving, school en cultuurverandering
Ookk op de veranderingen in de cultuur van scholen blijken schoolkenmerken
enn omgevingskenmerken invloed te hebben (de zesde onderzoeksvraag). Met
namee overheidsbeleid, in de vorm van het WSNS-beleid (school B, C, E) en
dee ADV-regeling (school A) heeft gevolgen gehad voor de afnemende autonomiee van leraren en de veranderde professionaliteit. Door deze ontwikkelingenn zijn leraren, deels noodgedwongen, meer samen gaan werken. Hierdoorr neemt hun autonomie af en neemt de professionaliteit overwegend toe.
Binnenn school B is de professionaliteit van leraren echter afgenomen, mede als
gevolgg van het WSNS-beleid. Alle interne en externe ontwikkelingen, dus
ookk WSNS, worden door de leraren als verhoging van de werkdruk ervaren
waardoorr hun motivatie afneemt.
Binnenn school D en F heeft overheidsbeleid geen directe invloed op de veranderingenn in de cultuur. Veranderingen in de cultuur binnen school D en F, in
diee zin dat de professionaliteit afneemt, worden binnen school D veroorzaakt
doorr bestuurlijke en institutionele fusies en de conflictueuze relatie met het
bestuur.. Binnen school F ligt de oorzaak in de concurrentie die de school
ervaartt en de tamelijk uitzichtloze situatie wat betreft de huisvesting.
Tott slot blijkt uit de resultaten van de gevalsstudies dat de reactie van de scholenn en de schoolteams op de ontwikkelingen afhankelijk is van de rol van de
schoolleider.. Zijn waarneming van de omgeving en van autonomievergroting,
maarr ook zijn capaciteiten, zijn bepalend voor de reactie van de school. De
schoolleiderr en leraren binnen de school met een groot bestuur (school E) en
dee school waar de schoolleider weinig invloed heeft op het bovenschools beleidd (school D), vinden de ontwikkelingen vervelend. De strategische besluitvormingg gaat langs hen heen. De vier scholen waarvan de schoolleider deel
uitmaaktt van het bovenschools management zijn redelijk positief over de
ontwikkelingen,, hoewel ook de leraren binnen deze scholen deels onzekerheidd ervaren (school A, B, C en F).
ConceptueelConceptueel kader
Nuu de onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van de resultaten van
dee gevalsstudies, worden deze resultaten tot slot samengevat door de schema's
vann de zes scholen op het conceptueel kader van de gevalsstudies te leggen
(schemaa 8.8).
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Schemaa 8.8: Vergelijking van de zes scholen met het conceptueel kader
beleidsbenuttingg (vraag 1)
beleidsbenuttingg en/of meer
integraall beleid (A,B,C,E,F);
taakverzwaringg (A,B>C,F)

(vraag(vraag 2)
A,B,C,E,F F

(vraag(vraag 3)

conditionerende e
variabelen n
schoolgroei/fusiee (A,B>D,E).
schoolleiderr deels bovenschooll (A,B)C,F); bevoegd
gezagg met beperkingen (A,
B,C,D,F);; WSNS (B,C,E);
bestuursaanstellingg (A,B>C)

structuurverandering g
bovenschoolsee taakuitvoering A,B,C,
D,F);; centralisatie strat. besluiten
(A,B)E>F);; meer taakverdeling in
(vraag(vraagschooll
5) (A,B,C,E,F); decentralisatie
A,B,C,D,E,F F operationelee besluiten (A,B,E,F);
formalisatiee (D,E)

cultuurverandering g
(vraag(vraag 6)
A,B,C,D,E,F F

(vraag(vraag 4)
B,C,E E

professionaliteitt van leraren
neemm toe (E) of af (B,D,F);
autonomiee van leraren neemt
aff (A,C,E)

Alss de schema's van de zes scholen worden vergeleken met het conceptueel
kaderr voor de gevalsstudies blijkt dat structuurverandering binnen de meeste
scholenn wordt veroorzaakt door de veranderingen in het bekostigingsstelsel.
Dee taakverzwaring die scholen ervaren en de beleidsbenutting door scholen
leidenn ertoe dat de structuur van scholen verandert. Kenmerken van de omgevingg en schoolkenmerken versterken deze samenhang, maar kunnen ook
zelfstandigg invloed uitoefenen op veranderingen in de organisatiestructuur.
Cultuurveranderingg binnen de school wordt niet direct veroorzaakt door de
veranderingenn in het bekostigingsstelsel. Voor een deel van de scholen hangt
cultuurveranderingg samen met veranderingen in de structuur, in die zin dat
veranderingenn in de structuur gevolgen kunnen hebben voor de professionaliteitt en autonomie van leraren. Verder is binnen alle scholen sprake van samenhangg tussen enerzijds de school- en omgevingskenmerken en anderzijds
dee verandering in de cultuur.
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Tott slot kan geconstateerd worden dat de veranderingen in het bekostigingsstelsell en autonomievergroting een minder positieve uitwerking hebben binnenn scholen die zich in minder gunstige interne of externe omstandigheden
bevinden.. Dit geldt voor school B, D en F. De leraren van school B ervaren
eenn zware taakbelasting, die toeneemt als gevolg van diverse interne en externee ontwikkelingen, zoals de veranderingen in het bekostigingsstelsel. School
DD wordt volledig in beslag genomen door de problemen met het bestuur en
dee bovenschoolse directeur. School F ervaart veel concurrentie en heeft geen
eigenn schoolgebouw waar ze zich mee kan profileren. Hoewel de veranderingenn in het bekostigingsstelsel en beleidsbenutting binnen twee van deze drie
scholenn gevolgen hebben voor de organisatiestructuur (school B en F), neemt
dee professionaliteit van de leraren van deze drie scholen af.
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Hoofdstukk 9: Conclusies
Inn dit hoofdstuk worden, op basis van de onderzoeksresultaten en het theoretischee kader, de conclusies van dit onderzoek uitgewerkt. De vraag die in dit
onderzoekk is gesteld is of basisscholen de beleidsruimte benutten die zij hebbenn gekregen als gevolg van een aantal veranderingen in het bekostigingsstelsell en tot welke schoolorganisatorische gevolgen dit leidt.
H e tt conceptueel kader, uitgewerkt in paragraaf 5.1, sluit behoorlijk goed aan
bijj de situatie van de onderzochte basisscholen. O p basis van de resultaten uit
hett survey en de gevalsstudies ziet het conceptueel kader er uiteindelijk als
volgtt uit (zie schema 9.1). De stippelpijlen zijn verbanden die, bij nader
inzien,, in paragraaf 5.1 onterecht zijn gesuggereerd. De variabele 'organisatiekwaliteit'' is binnen de gevalsstudies niet onderzocht, omdat uit het survey
geenn samenhang is gebleken tussen de organisatiekwaliteit van scholen en de
veranderingenn in de organisatiestructuur en cultuur van scholen.
Schemaa 9.1: Conceptueel kader
beleidsbenutting g
financieell

11

personeell

^
4—

11

nascholingg ^ —

conditionerende e
variabelen n

organisatiekwaliteit t
antwoord d
binding g
coördinatie e
doelgerichtheid d

omgeving g
schoolkenmerken n

V ? VV
organisatieverandering g
structuur r
cultuur r
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Inn de rest van dit hoofdstuk worden achtereenvolgens conclusies getrokken
mett betrekking tot de beleidsbenutting door scholen (paragraaf 9.1), de veranderingenn in de structuur van schoolorganisaties (9.2), de veranderingen in
dee cultuur van schoolorganisaties (9.3), de organisatiekwaliteit van scholen
(9.4)) en de invloed van omgevingskenmerken en schoolkenmerken op de
veranderingenn in schoolorganisaties (9.5).
9.11 Beleidsbenutting
Uitt eerder onderzoek is gebleken dat scholen sterk verschillen in de mate
waarinn ze beleid voeren (Hooge, 1998; Sleegers, 1991). De resultaten van dit
onderzoekk bevestigen dit beeld. Scholen verschillen in de mate waarin zij hun
beleidsruimtee benutten. Blijkens de resultaten van het survey benutten de
meestee scholen hun beleidsruimte in geringe mate.
Scholenn kennen met name een geringe beleidsbenutting voor wat betreft het
personeelsbeleid.. Dit bevestigt het beeld dat is verkregen door ander onderzoekk naar (onderdelen van) autonomievergroting waaruit is gebleken dat de
beleidsruimtee van scholen is vergroot, maar dat scholen hier weinig gebruik
vann maken (Buist et al., 1995; Hooge, 1998). De beleidsbenutting voor de
beheersingg van het materieel budget is well hoog, maar dat kan ook niet anders,, want het Londo-stelsel voor het materieel budget vereist namelijk dat
scholenn middelen reserveren en aan fondsvorming doen. Als dit niet gebeurt
iss het onmogelijk materialen te vervangen. Scholen maken in mindere mate
gebruikk van de mogelijkheid binnen het Londo-stelsel om met middelen voor
verschillendee kostenposten te schuiven.
Watt verder opvalt is dat scholen relatief autonoom zijn geworden als het gaat
omm hun nascholingsbeleid. Dit aspect behaalt, na de beheersing van het materieelrieel budget, de hoogste score voor de beleidsbenutting. Ander onderzoek
leekk al uit te wijzen dat scholen de laatste jaren hun nascholing meer af zijn
gaann stemmen op de eigen wensen en behoeften, maar over de mate waarin
scholenn dit deden en de mate waarin ze een nascholingsbeleid voeren was op
hett moment van uitvoering van het survey niets bekend (Karstanje et al.,
1995). .
Dee scholen uit de gevalsstudies hebben aangegeven dat zij voorafgaand aan de
veranderingenn in het bekostigingsstelsel al een bepaalde, deels andere, beleidsruimtee hadden en benutten. Dit sluit aan bij de conclusie uit het onderzoek
vann Hooge (1998) dat eerder sprake is van een verschuiving binnen de beleidsruimtee van scholen, dan van een toegenomen beleidsruimte. Zij concludeert
datt de beleidsruimte van scholen is toegenomen op het organisatorische terreinn en is afgenomen voor wat betreft het omgevingsgerichte en operationele
terrein.. Ook onderzoek naar de lumpsum financiering in het voortgezet onderwijss toont aan dat binnen scholen waar over het financieringssysteem als
beleidsinstrumentt wordt nagedacht, dit proces voorheen, onder het oude fi249 9

nancieringssysteem,, al in gang is gezet (Bergen et al., 1997). Het proces van
beleidsvoeringg was binnen deze scholen al eerder in gang gezet. Door de veranderingenn in de bekostigingssystematiek zijn de voorwaarden voor veranderingg toegenomen. Deze scholen zijn niet iets nieuws gaan doen. Wel signalerenn de schoolleiders van deze scholen dat hun beleidsruimte is toegenomen en
datt zij deze ruimte hebben benut (naast de ruimte die ze al benutten), waardoorr ze autonomer zijn geworden.
9.22 Structuurverandering
TaakverzwaringTaakverzwaring en veranderingen in de interne organisatiestructuur
Dee scholen uit de gevalsstudies geven aan dat de veranderingen in het bekostigingsstelselgingsstelsel en autonomievergroting tot een taakverzwaring leiden. Ook uit
anderr onderzoek blijkt dat de beheerslast en beleidslast van scholen toeneemt
alss gevolg van een vergroting van de beleidsruimte (Bergen et al., 1997; Levacic,, 1995; Sackney & Dibski, 1994). Door de autonomievergroting en de afnamee van centrale regelgeving krijgen het schoolbestuur en de schoolleider
meerr beheersmatige taken. Het FBS, maar ook de regeling voor arbeidsduurverkorting,, de toename van het aantal parttimers en duobanen maken de uitvoeringg van het personeelsbeleid gecompliceerder. Het Londo-stelsel vereist
eenn zorgvuldige boekhouding en parallel aan de decentralisatie van de nascholingsgeldenn kregen scholen de eerste jaren de verplichting een nascholingsplan
opp te stellen. Dit soort administratieve en managementtaken kosten het bestuurr en de schoolleider tijd.
Alss gevolg van de taakverzwaring verandert de taakverdeling tussen het bestuurr en de schoolleiding. Deze verandering komt er op neer dat de schoolleiderr meer bestuurlijke taken uit gaat voeren, zoals het opstellen van de
schoolbegroting,, het afhandelen van financiële zaken, het opstellen van het
nascholingsplann en houden van functioneringsgesprekken. Zowel uit het surveyy als uit de gevalsstudies blijkt dat er sprake is van een positieve samenhang
tussenn de mate van beleidsbenutting en een veranderende taakverdeling tussen
bevoegdd gezag en schoolleiding. Tegelijkertijd verandert ook de taakverdeling
tussenn de schoolleiding en de teamleden, in die zin dat de teamleden meer
schooltakenn uit zijn gaan voeren. Ook ander onderzoek geeft een toegenomenn taakverdeling aan als een van de gevolgen van autonomievergroting (Ax,
1993a). .
Daarnaastt blijkt uit het survey dat beleidsbenutting samenhangt met een meer
decentralee operationele besluitvorming. De gevalsstudies maken het mogelijk
dezee samenhang te interpreteren. Uit de gevalsstudies blijkt namelijk dat als
scholenn hun beleidsruimte benutten, dit inhoudt dat schoolleiders meer taken
krijgenn op het terrein van het personeelsbeleid en financieel beleid. Dit maakt
hett noodzakelijk om de overige taken in toenemende mate te verdelen onder
dee overige teamleden. Parallel hieraan wordt de besluitvorming voor operationelee besluiten meer gedecentraliseerd naar teamleden of bouwgroepen, zeker
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alss de school groeit of als de schoolleider betrokken is bij het bovenschoolse
management.. Dergelijke ontwikkelingen hebben ook plaatsgevonden in anderee sectoren van het onderwijs, zoals het middelbaar beroepsonderwijs (Ax
ett al., 1993b).
MeerMeer gezamenlijke strategische besluitvorming
Dee strategische besluitvorming verandert eveneens, in die zin dat het bestuur
enn de schoolleider deze besluiten meer gezamenlijk zijn gaan nemen. Deze
veranderingg wordt niet direct veroorzaakt door de veranderingen in het bekostigingsstelsell en de vergroting van de beleidsruimte van scholen. Uit het
surveyy blijkt dat de samenhang tussen de beleidsbenutting en de verandering
inn de strategische besluitvorming niet significant is. Toch blijkt uit de gevalsstudiess dat de veranderingen in het bekostigingsstelsel, in samenhang met
anderee variabelen, gevolgen hebben voor de veranderingen in de strategische
besluitvorming.. De beleidsbenutting door de school is echter geen directe
oorzaakk van de verandering in de strategische besluitvorming.
Dee directe oorzaak om de strategische besluitvorming te veranderen ligt in de
toegenomenn bovenschoolse taakuitvoering en in andere beleidsmaatregelen
vann de overheid, zoals de bestuursaanstelling. Door de invoering van de bestuursaanstellingg hebben het bestuur en de schoolleiding een gezamenlijk
belangg gekregen in het personeelsbeleid dat wordt gevoerd. Het bestuur heeft
belangg bij een goede planning van het personeel. Een overschot aan personeel
gaatt ten koste van haar eigen reserves (overigens geldt dit ook voor de materielee middelen, maar die omvatten een veel kleiner deel van de begroting) en
hett bestuur is verantwoordelijk voor wachtgeldaanspraken. De schoolleiding
heeftt er daarentegen belang bij dat er goede leraren binnen de eigen school
werkzaamm zijn. Aangezien de bestuursaanstelling impliceert dat scholen onder
hetzelfdee bestuur eikaars personeel overnemen, zal een school die haar beleidsruimtee benut niet zonder meer overgeleverd willen worden aan het aannamebeleidd en de personeelsplanning van het bestuur.
Bestuurr en schoolleiding hebben dus beide belang bij een goed personeelsbeleid.. Het ligt voor de hand dat ze op dit terrein gaan samenwerken, en samen
besluitenn gaan nemen. Dit heeft gevolgen voor de (overige) strategische besluitenn die de schoolleiding en het schoolbestuur nemen. Ook deze overige
strategischee besluiten worden meer in gezamenlijkheid genomen (minder
doorr de schoolleider alleen en meer samen met het bestuur; dan wel minder
doorr het schoolbestuur alleen en meer samen met de schoolleiding).
EenEen bovenschoolse structuur
Dee structuur van schoolorganisaties is complexer geworden door de toegenomenn bovenschoolse taakuitvoering en veranderende besluitvormingsverdeling.. Ten tijde van het survey was nog nauwelijks sprake van een bovenschoolsee directie. Binnen alle zes de scholen uit de gevalsstudies is echter
steedss meer sprake van bovenschoolse taakuitvoering, al dan niet geformaliseerdd in een bovenschools management.
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Uitt de gevalsstudies blijkt dat als scholen een bovenschools management of
eenn bestuur met een ondersteunende staf krijgen, dat dan een deel van de strategischee besluitvorming wordt gecentraliseerd, terwijl tevens een ander deel
vann de meer operationele besluitvorming en de taakverdeling wordt gedecentraliseerdd binnen de school. Er komt een organisatielaag bij, die deels binnen
enn deels buiten de school ligt. De school als eenheid van organisatieanalyse
wordtt hierdoor minder interessant. De structuur van een school staat niet
meerr op zichzelf, want deze wordt mede bepaald door de bovenschoolse situatiee (zie hiervoor ook het belang van een netwerk bij de institutionalisering
vann organisaties, van Wielingen, 1996). De organisatie wordt minder plat.
Doorr de introductie van een 'nieuwe' organisatielaag in de vorm van een bovenschoolss management of een groot bestuur met een eigen bestuursbureau
kann voorts de scheiding tussen het onderwijs- en beheersterrein binnen scholenn toenemen. Binnen de scholen uit de gevalsstudies is sprake van ofwel de
introductiee van een bovenschools management ofwel van bestuurlijke schaalvergroting,, waarbij tevens een eigen bestuursbureau wordt gecreëerd. Binnen
dezee scholen zijn beheersmatige zaken de laatste jaren meer centraal, bovenschools,, komen te liggen. Op dit (nieuwe) bovenschoolse niveau wordt gereageerdd op de veranderingen in het bekostigingsstelsel. Een groot deel van de
nieuwee taken, deels als gevolg van autonomievergroting, wordt er uitgevoerd
enn er worden veel strategische besluiten genomen, dan wel voorbereid. Binnenn de scholen waarvan de schoolleiders naar dat bovenschoolse niveau wordenn getrokken, komt het onderwijsterrein juist meer binnen de school, bij het
teamm te liggen, onder meer blijkend uit een meer decentrale operationele besluitvorming.. De schoolteams hebben nauwelijks zicht op de veranderingen
inn het bekostigingsstelsel en de beleidsbenutting door de school, iets dat
wordtt bevestigd door ander onderzoek naar autonomievergroting (Levacic,
1995;; Leithwood & Menzies, 1998; Scheerens, 1995).
Bovenstaandee ontwikkeling wijst erop dat de formele structuur van scholen
(hett bureaucratische terrein) zich weliswaar aanpast aan de veranderende omstandigheden,, maar dat het onderwijsterrein, de leraren, worden afgeschermd
vann deze veranderingen. De leidinggevende structuur incorporeert nieuwe
elementenn uit de (institutionele) omgeving (coöptatie), zonder dat de uitvoerendee medewerkers, de leraren, iets van deze ontwikkelingen merken (Selznick,, 1948). De school past zich ritueel aan, zodat het onderwijsleerproces
ongestoordd kan blijven verlopen. Het is binnen een geïnstitutionaliseerde
professionelee bureaucratie mogelijk dat de formele structuur zich symbolisch
(ritueel)) aanpast, terwijl de leraren niet veel merken van de veranderingen in
hett bekostigingsstelsel en het onderwijs zelf niet verandert (Selznick, 1948).
Dezee gedachtengang sluit ook aan bij het idee dat organisaties met onzekerheidd omgaan door de uitvoerende staf van de ontwikkelingen af te schermen
(Mintzberg,, 1979). Tegelijkertijd kan dit betekenen dat de leraren als groep
meerr controle over hun werk krijgen en als groep meer autonoom worden
tenn opzichte van het bevoegd gezag en het bovenschools management (Bakkenes,, 1996; zie ook paragraaf 9.3 over cultuurverandering). Deze ontwikke252 2

lingenn kunnen de ontkoppeling binnen scholen versterken en de nieuwe organisatiestructuurr van scholen kan het karakter krijgen van een bovenschoolsee professionele bureaucratie.
9.33 Cultuurverandering
Dee cultuur binnen scholen, gezien als de professionaliteit en autonomie van
leraren,, is veranderd. Deze veranderingen in de cultuur hangen niet direct
samenn met de beleidsbenutting door scholen. Over het algemeen kan uit het
surveyy en de gevalsstudies geconcludeerd worden dat de professionaliteit van
lerarenn is toegenomen en dat de autonomie van leraren is afgenomen, deels als
gevolgg van de veranderingen in de organisatiestructuur, zoals een toenemende
taakverdelingg en een meer decentrale besluitvorming van de operationele
besluiten.. Uit de gevalsstudies blijkt verder dat de collegiale controle in scholenn is toegenomen als gevolg van het WSNS-beleid. De interne begeleider
komtt bij de overige leraren kijken hoe ze les geven en hoe ze met de zogehetenn zorgleerlingen omgaan. De individuele autonomie van leraren neemt
hierdoorr af.
Voorr wat betreft de professionaliteit van leraren laten het survey en de gevalsstudiess zien dat leraren meer zijn gaan samenwerken. Tevens blijkt uit de
gevalsstudiess dat de leraren een hogere werkdruk en onzekerheid zijn gaan
ervaren,, waardoor in een aantal scholen de motivatie en professionaliteit van
lerarenn afneemt. Dit kan verklaard worden met behulp van buitenlands onderzoekk naar autonomievergroting, waaruit blijkt dat de collegialiteit en motivatiee van leraren af kan nemen als gevolg van autonomievergroting, aangezienn leraren zich ervan bewust zijn dat bezuinigingen onmiddellijke gevolgen
kunnenn hebben op het schoolbudget en hun eigen aanstelling (Leithwood &
Menzies,, 1998; Levacic, 1995).
Zowell het survey als de gevalsstudies hebben laten zien dat er een positief
verbandd is tussen de veranderingen in de structuur (voor wat betreft de toenemendee taakuitvoering door leraren en de meer gezamenlijke operationele
besluitvorming)) en de veranderingen in de cultuur van de scholen (voor wat
betreftt een toenemende professionaliteit en een afnemende autonomie van
leraren). .
Zoalss al gezegd neemt door de taakverzwaring van scholen de (noodzaak tot)
taakverdelingg en decentrale taakuitvoering toe. Leerkrachten gaan daardoor
meerr taken uitvoeren voor de hele school, in plaats van alleen voor de eigen
groepp kinderen. Hierdoor krijgen leraren meer verantwoordelijkheid voor de
school,, dus een meer uitgebreide professionaliteit (Hoyle, 1989; Sleegers et al.,
1992).. Ze worden minder autonoom en verhezen de controle over hun eigen
klaslokaal.. Dit impliceert dat de beleidsbenutting door de school indirect invloedd heeft op de autonomie van de individuele docent.
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Dezee resultaten sluiten aan bij het idee dat de zogenoemde 'empowerment'
vann leraren resulteert in een afname van de controle die leraren uitoefenen op
hunn eigen werk (Willower, 1991). Aan de hand van dit idee is te verklaren dat
dee decentralisatie van de operationele besluitvorming en de delegatie van takenn van de schoolleider naar het team, samenhangen met de afname van de
autonomiee van leraren. Leraren voeren steeds meer taken uit voor de school,
waardoorr ze voor een deel uit hun eigen klaslokaal worden getrokken. En
operationelee besluiten worden meer door de schoolleider en het team gezamenlijkk genomen, en minder door de schoolleider of teamleden alleen, waardoorr de besluiten in toenemende mate voor de hele school worden genomen
enn de leraren zich daaraan hebben te confirmeren.
Hoewell de autonomie van de individuele leraren ten opzichte van elkaar afneemt,, kunnen de leraren door de introductie van een bovenschoolse structuur,, als groep meer controle over hun werk krijgen en meer autonoom wordenn (Bakkenes, 1996). De collegiale cultuur binnen scholen wordt dan sterker
enn de autonomie van het team ten opzichte van het bevoegd gezag en het
bovenschoolss management kan toenemen. Dit betekent dat leraren gedeeltelijkk een andere (institutionele) omgeving krijgen dan de schoolleider en het
bestuur,, waardoor het mogelijk is dat de afzonderlijke scholen en schoolteams
zichh in de toekomst af gaan schermen van het bovenschools beleid, zeker als
dee eigen schoolleider geen deel uitmaakt van het bovenschools management
enn als de bovenschoolse taakuitvoering en de centralisatie van strategische
besluitvormingg tot gevoelens van onzekerheid leiden bij de leraren, zoals uit
dee gevalsstudies is gebleken. De schoolteams kunnen zich dan ritueel aan gaan
passenn aan het bovenschoolse beleid.

9.44 Organisatiekwaliteit
Uitt de resultaten van het survey blijkt dat er nauwelijks samenhang is tussen
dee kwaliteit van de organisatie en de veranderingen in de cultuur en structuur
vann scholen, terwijl er wel een duidelijke samenhang is geconstateerd tussen
dee beleidsbenutting door scholen en de organisatiekwaliteit. Dit betekent dat
organisatiekwaliteitt noch een voorwaarde is voor, noch een gevolg is van
organisatieverandering. .
Err is wel een positieve samenhang tussen de beleidsbenutting en de organisatiekwaliteitt van scholen. Dit onderzoek biedt geen uitsluitsel over de causaliteit,, aangezien de organisatiekwaliteit niet is onderzocht binnen de gevalsstudies.. De gevalsstudies hebben wel laten zien dat beleidsbenutting voor de
scholenn uit de gevalsstudies niet iets nieuws is. Scholen die hun beleidsruimte
benuttenn hebben altijd al de beschikbare beleidsruimte benut en zijn als gevolgg van de veranderingen in het bekostigingsstelsel gewoon op de oude voet
verderr gegaan met het benutten van hun beleidsruimte. Zij voerden altijd al
doelgerichtt beleid en zijn hoogstens in sterkere mate een integraal beleid gaan
voeren.. Het waren dus altijd al 'goede' scholen. Het is dus mogelijk dat de
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kwaliteitt van scholen verbetert als gevolg van autonomievergroting en beleidsbenutting,, maar dat zal alleen gebeuren voor de eerder genoemde 'goede'
scholen.. Anders weten zij met de nieuw verworven beleidsruimte geen raad.
9.55 Schoolorganisatie en omgeving
Omgevingscomplexiteit Omgevingscomplexiteit
Schoolorganisatiess kunnen worden gezien als open systemen. Zij kunnen
reagerenn op de veranderingen in hun omgeving, zoals op een verandering in
hett bekostigingsstelsel. Als gevolg van de veranderingen in het bekostigingsstelsell benut een deel van de scholen de geboden beleidsruimte. Scholen die
hunn beleidsruimte benutten passen vaker hun organisatiestructuur aan dan
scholenn die hun beleidsruimte niet benutten. Hetzelfde geldt, maar in minderee mate, voor veranderingen in de organisatiecultuur.
Dee complexiteit van de omgeving en de interne contingenties vormen voor
scholenn een extra prikkel om de schoolorganisatie te veranderen. Ook de
matee waarin en de wijze waarop scholen de beleidsruimte benutten heeft voor
eenn deel te maken met diverse interne en externe contingenties van de school.
Datt blijkt zowel uit het survey als uit de gevalsstudies. Hoe complexer de
omgevingg van scholen is, hoe meer zij geneigd zijn om hun organisatie te
veranderen.. Uit het survey blijkt dit het meest duidelijk voor het ervaren van
concurrentiee en de samenstelling van de bevolking in de wijk. Binnen de
groepp scholen die concurrentie ervaren wordt door het bestuur vaker taken
gedelegeerdd naar de schoolleiding en als de bevolking in de wijk met name uit
lageree milieus bestaat neemt de autonomie van leraren in sterkere mate af,
terwijll de professionaliteit in sterkere mate toeneemt.
Dezee bevindingen sluiten aan bij de resultaten van de overzichtsstudie van
Leithwoodd en Menzies (1998), die wijzen op het belang van de context waarbinnenn autonomievergroting wordt ingevoerd en bij de contingentietheorie,
diee stelt dat interne en externe contingenties invloed hebben op organisaties
(o.a.. Hanson & Brown, 1977; Marx, 1984; Pröpper, 1993). Als de omgeving
vann scholen turbulenter is, verandert de interne structuur van schoolorganisaties. .
RolRol schoollleider
Dee schoolleider speelt een belangrijke rol in de beleidsbenutting door scholen
enn in de veranderingen in de schoolorganisatie. Uit de gevalsstudies blijkt dat
dee context waarin de school zich bevindt, ofwel de omgevingskenmerken en
schoolkenmerkenn van de school, het beeld bepalen dat de schoolleider heeft
vann de veranderingen in het bekostigingsstelsel en van autonomievergroting.
Ditt wijst erop dat, zoals de contingentietheorie stelt, scholen hun omgeving
interpreterenn voordat zij er op reageren. De strategische top van de organisatie,, de schoolleider dus, draagt zorg voor deze interpretatie, aangezien hij een
directee relatie met de omgeving heeft (Mintzberg, 1979). De geïnterviewde
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lerarenn hebben, in tegenstelling tot de schoolleiders, nauwelijks tot geen beeld
vann de veranderingen in het bekostigingsstelsel en de beleidsbenutting door de
schooi.. Zoals ook blijkt uit ander onderzoek (Levacic, 1995) zijn leraren niet
tott nauwelijks geïnteresseerd in de veranderingen in het bekostigingsstelsel.
Binnenn de scholen uit de gevalsstudies vervult de schoolleider een sleutelrol
alss het gaat om de beleidsbenutting door de school en het overzien van de
beleidsruimte. .
Ookk uit het survey blijkt het belang van de schoolleider. Het aantal jaar ervaringg dat de schoolleider heeft in de functie van schoolleider, hangt samen met
dee verandering in de professionaliteit van leraren, de decentralisatie van operationelee besluitvorming en de verandering in de taakverdeüng in scholen.
Overr het algemeen geldt dat binnen scholen met schoolleiders met weinig
ervaringg (minder dan vijf jaar), de taakuitoefening door leraren en de professionaliteitt van leraren sterker toeneemt en de operationele besluitvorming
meerr wordt gedecentraliseerd. Deze resultaten sluiten zowel aan bij onderzoekk naar de beleidsvoering van scholen, waaruit blijkt dat kenmerken van
hett management een grote invloed hebben op de beleidsvoering door scholen
(Hooge,, 1998), als bij het idee dat de capaciteiten van het management de
belangrijkstee bepalende factor is voor het effectief invoeren van veranderingenn (Davies et al., 1990).
EenEen bovenschoolse professionele bureaucratie?
Dee school als organisatie is aan verandering onderhevig. In dit onderzoek is
dee school onder meer beschouwd als een professionele bureaucratie met een
onderwijskundigg terrein en een beheersmatig terrein (Marx, 1984; Mintzberg,
1979;; van Vilsteren, 1984). Wil een professionele bureaucratie gedijen, dan
moett de omgeving redelijk stabiel zijn, aangezien professionele bureaucratieën
niett probleemoplossend zijn. Mede als gevolg van de veranderingen in het
bekostigingsstelsell is de omgeving van scholen complexer geworden. Scholen
reagerenn daarop door hun structuur aan te passen.
Dee structuur van scholen wordt complexer en meer gedifferentieerd, in die
zinn dat er meer taakverdeling is, dat de operationele besluitvorming meer
decentraall en de strategische besluitvorming meer centraal plaatsvindt en dat
err boven de school een nieuwe organisatielaag is verschenen, in de vorm van
eenn bovenschools management of een bestuursbureau. Een meer gedifferentieerdee organisatie vereist echter tevens meer integratie en coördinatie. Het is
dee vraag of scholen hiertoe het meest geschikte coördinatiemechanisme zullen
kiezen.. Uit de gevalsstudies blijkt dat binnen een aantal scholen sprake is van
meerr formalisatie als gevolg van de verandering in de taakverdeling en besluitvorming.. Afspraken, taakverdelingen en bevoegdheden worden in toenemendee mate op schrift vastgesteld. Als scholen hier inderdaad toe over
gaan,, dan worden zij meer mechanisch. Tegelijkertijd krijgen schoolorganisatiess meer kenmerken van het organische organisatietype. De operationele
besluitenn worden binnen scholen de laatste jaren meer gezamenlijk genomen
doorr de schoolleider en het team en de taakuitoefening door leraren neemt
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toe.. De professionaliteit van leraren neemt over het algemeen ook toe en de
autonomiee van individuele leraren neemt af.
Hett is verder de vraag of deze complexere, meer gedifferentieerde en minder
plattee organisaties snel genoeg kunnen reageren op veranderingen in de omgevingg (Lawrence & Lorsch, 1969). De reactiesnelheid van meer gelaagde organisatiess is afhankelijk van de aard van de gelaagdheid. Op zich kunnen gelaagdee organisaties nog steeds organische organisaties zijn die zich aanpassen
aann hun omgeving (Burns & Stalker, 1961). Deze gelaagdheid moet dan wel
gebaseerdd zijn op expertise en niet op een hiërarchische structuur. Ook het
aantall regels zal dan beperkt moeten zijn (Lawrence & Lorsch, 1969). De
tendenss om afspraken en taakverdelingen te formaliseren lijkt voor wat betreftt het reactievermogen van de school dus niet zo gunstig tee zijn.
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Bijlagee 1:
Correlatiematrixx items organisatiecultuur
35.a22 35.b2 35.c2 35.d2
35.a22 1.00
35.b22 .13
1.00
35.c22 .06
.05
1.00
.48** .07
1.00
35.d22 .07
.13
.06
35.e22 .55** .15
35.f22 .03
.10
.14
.06
35.g22 -.16
.03
.01
.07
.06
.08
35.h22 .38** .16
35.i22 .19* .09
.15
.01
35.J22 .12
.33** .01
.38**
35.k22 .15
.21* .25** .18
tweezijdigee significantie: * .01

35.e2 35.f2

1.00
.09
-.05
.35**
.12
.13
.19*

35.g2 35.h2 35.i2

1.00
.52** 1.00
-.08
-.11
.01
-.06
-.01
-.07
.09
.05
** .001

1.00
.13
.07
.13

35.J2

35.k2

1.00
.19* 1.00
.28** .39** 1.00
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Bijlagee 2:
Codeboekk voor de gevalsstudies
Variabele e

Code e

Beleidsbenutting g
Beleidsbenuttingg personeelsbeleid
Beleidsbenuttingg financieel beleid
Beleidsbenuttingg nascholingsbeleid
Beleidsvoering g
Taakverzwaring g
Veranderingg in organisatiestructuur
Veranderingg in taakverdeling bestuurlijke taken
Veranderingg in taakverdeling schooltaken
Veranderingg in (decentralisatie strategische besluitvorming g
Veranderingg in (decentralisatie operationele besluitvorming g
Veranderingg in formalisatie
Veranderingg in organisatiecultuur
Veranderingg in professionaliteit van leraren
Veranderingg in autonomie van leraren
Organisatiestructuur r
Taakverdelingg bestuurlijke taken
Taakverdelingg schooltaken
(Decentralisatiee strategische besluitvorming
(De)centralisatiee operationele besluitvorming
Formalisatie e
Organisatiecultuur r
Professionaliteitt van leraren
Autonomiee van leraren
Reactiee van team op verandering
Omgevingskenmerken n
Concurrentiee ervaren
Samenwerkingg met andere scholen
Samenstellingg sociale omgeving
-- vandalisme ervaren
Bevoegdd gezag
-- bestuursvorm

BBN N
BBN.PB B
BBN.FB B
BBN.NB B
BBN.VOE E
BBN.TAA A
VER R
VER.TAA.BES S
VER.TAA.SCH H
VER.BES.STR R
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VER.BES.OPE E
VER.FOR R
VER R
VER.PRO O
VER.AUT T
ORG G
ORG.TAA.BES S
ORG.TAA.SCH H
ORG.BES.STR R
ORG.BES.OPE E
ORG.FOR R
ORG G
ORG.PRO O
ORG.AUT T
ORG.REA A
OMG G
OMG.CON N
OMG.SAM M
OMG.SOC C
OMG.SOC.VAN N
OMG.BG G
OMG.BG.VOR R

-- schaalgrootte
-- relatie met bevoegd gezag
Anderr overheidsbeleid

-WSNS S
-- bestuursaanstelling
-T&B B
-- AD V-regeling

Schoolkenmerken n
Samenstellingg leerlingenpopulatie
Ontwikkelingg in leerlingenaantal
Fusiesituatie e
-- recent gefuseerd
-- fusieplannen

OMG.BG.GRO O
OMG.BG.REL L
OMG.OVE E
OMG.OVE.WSN N
OMG.OVE.BES S
OMG.OVE.T&B B
OMG.OVE.ADV V
SCH H
SCH.LLN.SAM M
SCH.LLN.ONT T
SCH.FUS S
SCH.FUS.REC C
SCH.FUS.PLA A
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Summary y
1.. Introduction: school-based management in primary education
Ass a result of the policy of deregulation and increased autonomy in the field
off education, the administrative structure of Dutch primary schools has
changed.. The decision-making authority is being redistributed, just like in
otherr mainly English speaking countries, where school-based management is
beingg introduced (Levacic, 1995). The central government partly draws back
andd devolves tasks and responsibilities in the field of financial and staffing
policyy to the individual school boards and their schools. The scope for policymakingg of individual schools, or in other words, the autonomy of schools,
iss being expanded.
Thee policy of deregulation and increased autonomy assumes that the individuall school is the primary unit of improvement. The redistribution of decision-makingg authority is a mean through which improvement might be
stimulatedd and sustained (Karsten, 1994; Malen et al., 1990; Leithwood &
Menzies,, 1998). The idea is that the redistribution of decision-making authorityy will result in a change of what is produced, that is to say, will change the
finall result. An increase in the scope for policy-making offers a school the
meanss to improve education (Levacic, 1995).
Thee key question examined in this study is which school organisational
changess occur as a result of the expanded scope for policy-making of primary
schools.. There is still little empirical knowledge about the consequences of
school-basedd management (Gamage et al., 1996; Malen et al., 1990). However,
ass school-based management can be seen as a structural change (Karsten, 1994;
Levacic,, 1995; Tanner & Stone, 1998), which are usually not very effective
(Fullan,, 1992; Johnes, 1995; Plank, 1987), the expectations about school-based
managementt should not be high.
Possiblee consequences of school-based management and the increased autonomyy of schools are an increasing policy execution by schools (Buist, 1995;
Hooge,, 1998; Levacic, 1995), a change in the spending and allocation of financiall means (Brown, 1990; Levacic, 1995), a change in the decision making
authorityy within schools (Ax, 1993b; Brown, 1990; Imants, 1996; Levacic,
1993a,, 1995; Malen et al., 1990), a change in the task-differentiation and coordinationn (Ax, 1993a), a change in the role of the schoolleader (Gamage et
al.,, 1996; Leithwood & Menzies, 1998; Levacic, 1995; Sackney et al., 1994), a
changee in the organisational culture (Cheng, 1996; van Esch et al, 1993; Karstanjee et al., 1995; Leithwood & Menzies, 1998) and a change in the organisationall quality (Cheng, 1996; Gamage et al., 1996; Levacic, 1995; Scheerens,
1993;; Thomas, 1987).
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2.. Theoretical framework
School-basedSchool-based management
Withinn this research project school-based management focused on the
changess within the funding system of primary education. The funding system,, or financial system, regulates the financial relationship between the
schoolss and the central government. This is effected on the basis of formulas
andd rules which determine the amount of money a school receives from the
centrall government (Verhoeff, 1992). The funding system is an important
policyy instrument for the central government (McDaniel & de Vries, 1995; in
'tt Veld et al., 1994). It can be seen as an instrument to increase the autonomy
off schools, an instrument to cost control, an instrument to scaling, cooperationn between school-boards and to increase efficiency (Verhoeff, 1990,
1992). .
Thiss research project concentrates on the changes within three parts of the
financiall system, which have been pursued since 1985: the Tondc-system'
withh regard to the material costs of schools, the 'formatiebudgetsysteem' for
thee staffing costs and the decentralisation of the financial means for the retrainingg of teachers. The general purpose of these changes in the financial
systemm is the enlargement of the scope for policy-making of schools.
SchoolsSchools as organisations
Severall organisation theories can be of use while studying schoolorganisationss (Marx, 1991). This research project departs form organisational
theoriess that accentuate the relationship between the organisation and its
environment.. Besides the open systems approach, which stresses the relevance
off the environment for organisations (Katz & Kahn, 1966), insights are appliedd from the contingency theory, the institutional theory and the theory of
thee professional bureaucracy. The contingency theory is being used because it
exploress the relationship between the environment and the organisation with
respectt to its content. Standard patterns of organisation and administration
aree not appropriate in the face of all types of environmental demands and
needsneeds (Hanson & Brown, 1977; Lawrence & Lorsch, 1969; Mintzberg, 1979).
Insightss from the institutional theory are also relevant for non-profit organisations,, like schools, that have an institutional environment (van der Krogt &
Vroom,, 1995; Selznick, 1948), as well as insights from the theory of the professionall bureaucracy, because schools are often compared with this type of
organisationn (Bergen et al., 1997; Marx, 1984; Mintzberg, 1979, 1983; van
Vilsteren,, 1984).
Whenn schools are seen as a professional bureaucracy, institutionalised in its
environment,, it is possible that the schoolleader shields the teachers from the
changes,, because institutionalised organisations have an interest in selfmaintenance.. When changes occur in the environment of schools, like the
changess in the funding system and the increased autonomy of schools, it is
possiblee that a school adjusts ritually (Hooge, 1998; Selznick, 1948). This
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meanss that only the formal structure of the school, as seen as the bureaucratic
partt of the organisation, assimilates to the changing demands of the environment,, while the professional part of the organisation remains unchanged. The
changess in the funding system are being met by the bureaucratic part of the
organisationn and the teachers in the classroom do not notice the changes.
TheThe organisation of the school
Organisationss consist of a structure, a culture, a technology, a qualification
andd a strategy (Scheerens, 1993; van Wieringen, 1993). As mentioned before,
researchh indicates that the structure and culture of schools can change as a
resultt of alterations in the funding system. Joining these results, this study
examiness the impact of the enlargement of the scope for policy-making and
thee expanded policy execution by schools on the organisational structure,
culturee and quality of schools. And since the environment of schools can
influencee the changes in the organisational structure and culture, the environmentt of schools will also be a part of this research.
Thee description of the structure of schools is concentrated on three characteristics:: the (decentralisation of decision making authority on strategic and
operationall decisions; the task-division between on the one hand the school
boardss and schoolleaders and, on the other hand, between schoolleaders and
teachers;; and the configuration of the school (Keuning & Eppink, 1996;
Veen,, 1980). Although the management of organisations plays a central role
withh respect to the internal cohesion and the external adjustment of an organisation,, it is not viewed as a separate variable, but is investigated as part of
thee organisational structure.
Thee culture of organisations consists of the assumptions a group has and
whichh determine the values and behaviour of the group (Schein, 1984). In this
researchh project organisational culture is oriented on the behaviour of the
group,, as to say the teachers of the schools, which can be distinguished in the
professionall behaviour and the autonomy of teachers (van der Krogt &
Vroom,, 1995; Weiss, 1990).
Too define and measure the quality of school-organisations it is necessary to
usee multiple effectiveness-criteria (Cameron, 1984). Because this research projectt focuses on changes within school organisations, the competing values
modell is being followed (Quin & Rohrbaugh, 1983). The competing values
modell has been translated to the situation of Dutch education as the ABCDmodell (Boerman, 1998; Majoor et al., 1996, 1998; van Wieringen 1994, 1995).
Thee environment of schools can, as indicated before, influence the behaviour
off school-organisations and the schoolleader. The schoolleader, the strategic
apexx of the organisation, is a major actor in the adjustment of the organisationn to the environment (Keuning & Eppink, 1996). Relevant elements of the
macroo environment of organisations are the administrative, economic, sociocultural,, technological, international, demographic and climatological situationn (Keuning & Eppink, 1996; van der Krogt & Vroom, 1995). The introductionn of school-based management is part of the administrative situation of
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schoolss (Hooge, 1998). Beside this element of the administrative environment,, as part of the macro environment of schools, some elements of the
microenvironmentt of schools are relevant for this research project. These
externall contingencies possibly increase the complexity of the school environment,, namely the relationship with the own school board and the size of
thee school board (Hofman, 1993; van de Venne & van Wieringen, 1995),
competitionn between schools (Teelken, 1998) and the social environment of
thee schools (Vernooy, 1984).
3.. Research design
Thiss study attempts to give an answer to the question which schoolorganisationall changes occur as a result of the increased scope for policymakingg of primary schools. The key question is crystallised into several questions,, namely: in which fields and to which extent the policy execution by
primaryy schools increased; whether the expanded policy execution by schools
resultss into changes with respect to the organisational structure, culture and
qualityy of schools; and which elements of the environment of the school influencee the relationship between the expanded policy execution and the organisationall changes.
Thiss research approached these questions in three stages. The first stage involvedd a review of the research and theories, relevant for the variables central
too this study. These are the development of school-based management and the
increasedd policy execution by primary schools, the organisation of the school
(thee organisation structure, culture and quality, as well as the nearby environmentt of the school) and organisational change.
Secondlyy a questionnaire survey of 231 primary schools has been carried out,
basedd on a random sample. The purpose of the survey was to examine the
degreee to which the phenomena occur, namely the policy execution and the
changess within the organisational structure and culture of primary schools, as
wellwell as to examine the relationship between these phenomena. Several reliable
andd homogenous scales have been developed for the purpose of the survey.
Thesee scales are largely based, or otherwise comparable, with scales used and
constructedd by other researchers. The ABCD-criteria, with regard to the
measurementt of organisational quality, are comparable with the scales developedd by Boerman (1998), the scales used to examine the organisational structuree are comparable with Hooge (1998) and the scales to measure organisationall culture are based on Hofstede et al. (1993). Finally, the scales to examinee the policy execution by schools concur with the several changes in the
fundingg system that led to the expanded scope for policy-making of primary
schools. .
Thee third stage in this research project involves a comparative case-study of
sixx schools, given the difficulties to isolate the consequences of the changing
fundingg system from other policy measures like scaling and mergers between
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schoolss (Karsten et al., 1997; Polder, 1996). A case-study research is an appropriatee research method when it is difficult to isolate the phenomena from its
environmentt (Hutjes & van Buuren, 1992). The purpose of the six case studiess within this study was to complete and interpret the results of the survey
(Miless & Huberman, 1994).
4.. Empirical findings
PolicyPolicy execution
Thee data of the survey show that schools utilise their scope for policy making
too a small degree. The policy execution of schools is relatively low, especially
withh respect to the field of staffing policy. The case-study schools, which are
characterisedd by a relatively high level of policy execution, point out that the
scopee for policy-making and the policy execution of the school increased,
however,, they already pursued their own policy before the changes in the
fundingg system and the increased autonomy.
ChangesChanges in the organisational structure
Withh respect to organisation change, changes in the structure of schools occur
moree often than changes within the organisational culture. Changes in the
organisationall structure that most frequently appear are a more jointly strategicc decision-making by the school-board and the schoolleader and a changing
divisionn of tasks between on the one hand the school-board and schoolleader
andd on the other hand the schoolleader and the teachers. In both cases an
increasingg task-specialisation of the decentral actor occurs.
Thee policy execution of schools effects the changes in the division of tasks,
bothh between the school-board and the schoolleader and between the schoolleaderr and the teachers, as well as the changes in the operational decisionmaking. .
Thee data of the case studies point out that schools perceive the changes in the
fundingg system and the expanded autonomy as an extension of their responsibilitiess and working pressure, which forces them to alter the allocation of
tasks.. The division of tasks partly shifts to the organisational level above the
school,, through the collaboration between schools, the introduction of a
management-teamm above several individual school organisations or the enlargementt of school boards. This development leads to changes with regard to
thee strategic decision-making, which, from the perspective of the individual
schools,, becomes more centralist.
Followingg naturally from the introduction of a management-team above the
school,, the task-division within schools changes, as well as the operational
decision-making.. When the schoolleader of a school becomes a part of the
management-teamm above the school organisation, the task-division within the
schooll expands and the operational decision-making takes place at a more
decontroll level.
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ChangesChanges in the organisational culture
Thee organisational culture of schools changes most often with regard to an
enlargementt of the professional behaviour of teachers. A decrease in the
autonomyy of teachers less often occurs.
Thee policy execution of schools hardly effects the changes in the organisationall culture, in contrast to the changes in the organisational structure,
whichh influence the changes of the professional behaviour and the autonomy
off teachers. If for example the task-division within schools expands, the
autonomyy of individual teachers decreases.
TheThe external environment ofschools
Thee external of environment of schools can effect the changes within the
organisationall culture and structure. For example, schools that experience
competitionn from other schools can be characterised by a further taskdivisionn between the school board and schoolleader. The social composition
off the schools' neighbourhood effects the enlargement of the professional
behaviourr of teachers, as well as the decrease of their individual autonomy.
Thee case-studies point out that characteristics of the school-organisation and
thee external environment of the schools strengthen the relation between the
policyy execution by schools and the changes within the organisational structuree and culture. For instance, changes within the operational decisionmakingg and the task-division between the schoolleader and teachers occur
partlypartly as a result of the changes in the funding system and the enhanced policyy execution by the school. They also occur because the schoolleader of the
schooll becomes a part of the management-team above the school organisation,, because the school becomes bigger or because a different schoolleader is
appointed,, more interested in financial and staffing policies.
Besides,, the external environment can be a stimulus to introduce a new management-teamm at a higher hierarchical level, above the individual school organisation,, with a more central strategic decision-making and a task-division
thatt shifts to the organisational level above the school. The schools that introducedd a management-team above the school can be characterised by a
schooll board with insufficient expertise and capacities.

5.. Conclusions
Previouss research pointed out that schools differ with respect to the extent of
policyy execution (Hooge, 1998; Sleegers, 1991). The results of this research
confirmm these finding.
Thee data of the survey and case-studies point out that schools perceive the
changess in the funding system and the increased autonomy as an extension of
theirr responsibilities and working pressure, which forces them to alter the
allocationn of tasks. This has also been noted in the literature (Ax, 1993a; Ber279 9

genn et al., 1997; Levacic, 1995; Sackney et al., 1994).
Whenn the realisation of tasks is allocated to a management-team above the
school,, the task-division within schools changes, as well as the operational
decision-making.. When the schoolleader of a school becomes a part of the
management-teamm above the individual school organisation, the task-division
withinn the school expands and the operational decision-making takes place at
aa more decontrol level.
Ann enlargement of the task-execution by teachers relates to a decrease of their
individuall autonomy. This development enlarges the responsibility of teacherss for the entire school and extends their professionality (Hoyle, 1989; Sleegerss et al., 1992).
Characteristicss of the school-organisation and the external environment of
thee school strengthen the relation between the policy execution by schools
andd the changes in the organisational culture and structure. Besides, characteristicss of the external environment can be a stimulus to organisational-change.
Thesee research findings support the findings of the review Leithwood &
Menziess (1998) gave. They emphasised the relevance of the context in which
school-basedd management is introduced, a conclusion confirmed by the contingencyy theory, which states that internal and external contingencies influencee the organisation (Hanson & Brown, 1977; Marx, 1984; Pröpper, 1993).
Whenn the external environment of schools becomes more turbulent, the internall structure of school-organisations changes.
Thee organisational structure of schools becomes more complex as a result of
thee growing task-execution at the organisational level above the school and
thee changes within the decision-making authority. When a management-team
abovee the single school organisation is introduced, a part of the strategic decision-makingg is centralised to this new organisational level. At the same time,
aa part of the operational decision-making and task-division within schools is
decentralisedd to the teachers.
Thee introduction of this new organisational level can enlarge the division
betweenn the educational and administrative domain within schools. The new
organisationall level responds to the changes in the funding system, while the
teacherss have hardly any idea about these changes and the policy execution
byy the school. These findings are supported by other research on schoolbasedd management (Levacic, 1995; Leithwood & Menzies, 1998; Scheerens,
1995).. The formal structure of schools (the bureaucratic part) adjusts to the
changingg demands of the environment, but the professional part of the
schools,, the teachers, are screened from these developments. The leading
structuree of the organisation incorporates elements from the (institutional)
environment,, while the operating core does not notice the developments
(Mintzberg,, 1979; Selznick, 1948). Because of these ritual adjustments, the
teaching-learningg process will not be disturbed.
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