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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 le-
vensbeschouwingg (naar JJ. 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 profes-
sioneell  gedragen. 

6.. De weerstand tegen veranderingen kan een belangrijke stabiliserende factor binnen orga-
nisatiess zijn (F.Kluytmans & P.J.J. Stijnen, 1993). 

7.. De respons van vragenlijstonderzoek proberen te vergroten met een aantal losse tactie-
ken,, kan averechts werken (JJ. Hox, 1997). Het meesturen van een toverbal, als symbo-
lischee 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 kun-
nennen 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 voorspel-
len,, 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 onderwijs-
inspecteurs,, 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 won-
derbaarlijk. . 




