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Hoofdstukk 1: Deregulering en autonomievergro-
ting g 

Ditt onderzoek gaat over de schoolorganisatorische gevolgen van veranderin-
genn 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 autonomievergro-
tingg 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 com-
plexiteitt van de samenleving in de jaren tachtig tot kritiek op de verzorgings-
staatt en het functioneren van de overheid. De problemen van de verzorgings-
staatt kunnen worden samengevat in vier met elkaar samenhangende proble-
menn (Geelhoed, 1986): 
1.. coördinatieproblemen bij de vorming en uitvoering van beleid (inhoude-

lijk ee afstemming van beleid en afstemming van verschillende beleidsin-
strumenten); ; 

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 rijksambtena-
ren.. Deze beleidsprogramma's richtten zich op alle beleidsterreinen van de 
overheidd (Commissie vermindering en vereenvoudiging van overheidsregelin-
gen,, 1983). Voor het onderwijs betekende dit dat waar in de jaren zeventig 
sprakee was van een discussie over de decentralisatie van bevoegdheden voor 
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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 uitge-
voerdd 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 onder-
wijss (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 beleidsruim-
tee 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, benoe-
mings-- 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 vol-
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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. Onder dereguleren wordt verstaan 
'wettelijkee bepalingen en regelingen opheffen, verminderen of vereenvoudi-
gen'' (van Dale, 1992). Deregulering in het onderwijs komt voort uit drie 
soortenn kritiek op regulering (Hooge, 1998; van Wielingen, 1996). Ten eerste 
dee politiek-ideologische kritiek op de doelen van regulering (gebrek aan 
waarderingg voor het overheidsoptreden en de doeltreffendheid en doelmatig-
heidd hiervan). Ten tweede kritiek op de interventievorm (de overheid zou 
minderr hovaardig en meer hulpvaardig naar de scholen moeten optreden). 
Tenn derde kritiek van technisch-juridische aard. Van Wielingen merkt hierbij 
opp dat de kritiek op regulering en de argumentatie ten gunste van deregule-
ringg "vaak weinig uitgekristalliseerd is en voor een flin k deel gebaseerd lijk t 
opp irritatie door en overgevoeligheid voor regels, op kritiek van de derde, 
meerr technische soort" (Van Wielingen, 1996, p.160). 
Dee 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 
Nett als in andere landen heeft in Nederland het ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappenn vanaf het midden van de jaren tachtig een proces van auto-
nomievergrotingg in gang gezet in alle sectoren van het onderwijssysteem1. 
Eenn overeenkomst in deze nationale ontwikkelingen is dat autonomievergro-
tingg 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 beleids-
ruimtee van scholen (Hooge, 1998; Scheerens, 1995). Autonomievergroting 
krijgtt in het basisonderwijs vorm door een aantal veranderingen in het bekos-
tigingsstelsell  die bijdragen aan een vergroting van de beleidsruimte van scho-
lenn op het terrein van de besteding van de financiële en personele middelen 

11 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 beleids-
ruimtee 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 betrek-
kingg tot het financieel beleid, personeelsbeleid en nascholingsbeleid. In hoofd-
stukk 2 zal uitgebreider worden ingegaan op de financiële en personele beleids-
ruimtee die de basisscholen hebben gekregen en benutten als gevolg van de 
veranderingenn in het bekostigingsstelsel. 

Aann het streven naar autonomievergroting ligt de veronderstelling ten grond-
slagg 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 be-
kostigingsstelsell  en de financiële en personele autonomievergroting te recon-
strueren.. Een deel van de wijzigingen in het bekostigingsstelsel is pas gaande-
wegg 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 veran-
derenn 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, kostenbeheersings-
programma'ss en schaalvergroting. Deze hebben allemaal invloed op de be-
leidstheoriee 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 bren-
gen.. "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 bekos-
tigingg 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). 

4 4 



Mett name institutionele schaalvergroting en de gevolgen daarvan houden de 
instellingenn bezig. Voor het V O geldt eveneens dat fusie en andere regelge-
vingg 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 decen-
tralisatiee 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 management2 sprake 
vann beleidsmaatregelen ter vergroting van de autonomie van scholen (Levacic, 
1995;; Leithwood & Menzies, 1998; Sackney et al., 1994). Ondanks 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). Ook in Nederland 
gaatt decentralisatie van managementbesluiten gepaard met een sterkere cen-
tralee 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 
Opp 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).. De eerste vorm 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. De scholen en hun bestuur krijgen hiertoe meer zeggenschap over 
bijvoorbeeldd hun budget, personeel en curriculum. 

22 Andere termen die worden gebruikt zijn local management of schools, shared-
decisionmaking,, self-managing schools, self-detennining schools, devolution, restruc-
turedd 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 beslui-
ten.. 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 con-
trolee door de gemeenschap, waarbij de ouders of leden uit de gemeenschap 
besluitenn nemen. Het doel hiervan is een vergroting van de verantwoordings-
plichtt 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 beslissingsbevoegd-
heidd 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 school-
basedd management. Binnen deze vierde vorm is de controle en invloed op de 
besluitvormingg gelijkelijk verdeeld over betrokkenen. Zij noemen dit 'balan-
cedd 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 onderschei-
denn 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 varian-
tenn van school-based management vaak resulteert in afwijkingen in de beoog-
dee situatie, waardoor de veranderingen uitmonden in een vorm van admini-
stratievee controle (Leithwoord & Menzies, 1998). 

Ui tt de verschillende vormen van school-based management blijkt dat school-
basedd management in twee onderdelen uiteenvalt (Cheng, 1996; Levacic, 
1995).. Ten eerste is SBM een beleidsoperatie waarbij besluitvormingsbevoegd-
heidd wordt verschoven naar het niveau van de school. SBM behelst dus een 
vergrotingg van de autonomie van de school (door een combinatie van beste-
dingsvrijheidd en minder beperkende regels). De autonomie die scholen krijgen 
kann op verschillende terreinen liggen, namelijk op het terrein van de materië-
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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 betrok-
kenheidd van leraren bij de besluitvorming. Soms geldt dit ook voor de be-
trokkenheidd 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. Budgetbe-
kostigingg 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 toege-
nomen.. Controle over het voornaamste deel van de schoolbudgetten is gede-
legeerdd naar de individuele school. Centrale elementen van SBM zijn financië-
lee 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 autonomie-
vergrotingg 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 autonomievergro-
tingg in de jaren tachtig ontstaan, toen de onderwijsprestaties van de Ameri-
kaansee 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 (inclu-
sieff  onderhoud en reparaties, verbeteringen), de aanstelling van de schoollei-
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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 scho-
lenn 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 afge-
vaardigdenn van ouders, leraren, studenten en mensen uit de lokale gemeen-
schapp zitting hebben en de schoolleider 'ex officio' lid is. In Victoria is gepro-
beerdd om het onderwijs te verbeteren middels vergroting van de betrokken-
heidd bij besluitvorming van de gemeenschap en het personeel en een verande-
ringg in de rol van de schoolleider (Gamage et al., 1996). 

1.33 Implementatie van autonomievergroting als beleidsmaatregel 

Autonomievergrotingg van scholen wordt nagestreefd middels beleidsmaatre-
gelenn 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 deelpro-
cessenn van de beleidscyclus te laten doorlopen" (van de Graaf & Hoppe, 1989, 
p.79).. Hiertoe worden hulpmiddelen ingezet als geld, autoriteit, en regelge-
ving.. Deze hulpmiddelen worden ook wel beleidsinstrumenten genoemd. Het 
gaatt hierbij om de middelen die Hoogerwerf (1993) directe en op gedragsver-
anderingg gerichte beleidsinstrumenten noemt. Door deze middelen of instru-
mentenn 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 be-
leidsprocess 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 (Lind-
blom,, 1959). Er is sprake van een begrensde rationaliteit ("bounded rationali-
ty"),, 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 zelfstan-
digg handelende actor, waarbinnen complexe besluitvormingsprocessen in de 
organisatorischee context een belangrijke rol spelen (Polder, 1996). Dit beïn-
vloedtt de implementatie van beleid. 
Uitt de kritiek op de gedetailleerd uitgewerkte besluitvormings- en beleids-
vormingsprocessenn heeft Lindblom in de jaren vijfti g de theorie over incre-
mentelee 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 beleidsmaatre-
gelenn 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 toege-
voegd,, of de hoeveelheid middelen wordt vergroot. Deze hervormingen 
hebbenn relatief weinig effect op het karakter van de schoolorganisatie. 

JJ Dit lijk t 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 le-
raren.. Deze veranderingen zijn gebaseerd op de idee dat de oorzaken van 
onderwijsproblemenn buiten het onderwijssysteem liggen en dat betere in-
putt (zoals meer inspanningen door studenten en hoger gekwalificeerde le-
raren)) 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), beloningsdiffe-
rentiatie,, competentie-testen voor leraren, de invoering van een voucher-
systeem,, maar ook autonomievergroting van scholen en veranderingen in 
hett bekostigingsstelsels (Levacic, 1995; Tanner & Stone, 1998). 

Anderenn komen tot een vergelijkbare indeling in soorten verandering (Fullan, 
1992;; Johnes, 1995). Fullan onderscheidt bijvoorbeeld eerste orde verande-
ringenn die beogen de effectiviteit en efficiëntie van dat wat al gedaan wordt te 
verhogenn (vergelijkbaar met de eerste drie veranderingen van Plank) en twee-
dee 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. Ook Fullan 
steltt dat de meeste veranderingen eerste orde veranderingen zijn, met het doel 
omm dat wat al bestond te verbeteren. Tweede orde veranderingen behalen 
doorgaanss niet het beoogde effect. 
Zoo is in de Verenigde States gebleken dat hervormingsplannen uit de jaren 
tachtigg (vanuit de 'school reform movement5) 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 instrumen-
tenn en uitvoering) aan moet voldoen, wü het succesvol worden ingevoerd. 
Eenn eerste, algemene voorwaarde is dat het gebruikte instrument het meest 
geschiktee instrument moet zijn om een antwoord te bieden op het beleids-

44 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 instru-
mentt is echter geen voldoende voorwaarde voor de effectiviteit van een in-
strument.. 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 interven-
tiee is heel belangrijk. De direct betrokkenen moeten de gevolgen accepteren 
(vann Vilsteren, 1993)5. Di t vereist een duidelijke omschrijving van wat gaat 
gebeurenn (de veranderingen en doelen) en een overzicht van de kosten en 
batenn (McDonnell & Elmore, 1987). De 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 duide-
lijk ee 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 ver-
anderingenn en voordelen worden verwacht7 (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 respon-
siviteit),, een toename van (financiële) accountability (en vervolgens vergroting 
vann de efficiëntie), meer tevredenheid (van de voornaamste stakeholders), 

55 Publieke steun is weliswaar een voorwaarde voor succesvolle invoering van een be-
leidsmaatregel,, maar het streven naar consensus impliceert tegelijkertijd dat de voorge-
steldee veranderingen weinig betekenisvol zijn (Plank, 1987). Eén van de kenmerken van 
hethet onderwijsveld is dat leraren en schoolleiders professionals zijn die zich niet makke-
lij kk 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 beleids-
ruimtee 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 verschil-
lendee (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 (vervol-
gens)) betere leerprestaties. 
Tochh wordt er ook op gewezen dat de verwachtingen van autonomievergro-
tingg 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 socia-
lee 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 ver-
anderingenn die de autonomievergroting met zich meebrengt, beïnvloed wor-
den""  (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 autonomievergro-
tingg bestaat nog weinig of geen empirische kennis. "School-based manage-
mentt 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 ontwikkelin-
genn 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 onder-
steunerr (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 toe-
gewezenn beleidsruimte ingevuld door administratiekantoren of onderwijsbu-
reaus,, 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 bijvoor-
beeldd 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 mogelijkhe-
denn 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 verande-
ringring in de besteding van middelen (Brown, 1990; Levacic, 1993a), een verande-
ringring 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 scho-
lenn gepaard is gegaan met een veranderende invloedsverdeling op schoolni-
veauu pergen et al., 1997). De invloed van de directie op de beleidsontwikke-
lingenn is vergroot en de controlerende taak van de medezeggenschapsraad is 
toegenomen.. Of de organisatieverandering het gevolg is van de autonomie-
vergroting,, in de vorm van lumpsum financiering, blijf t 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 bijvoor-
beeldd het personeelsbeleid, dat veel directer wordt beïnvloed door de verande-
ringring in de bekostigingssystematiek. Verandering in organisatie en manage-
mentt 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 & Men-
zies,, 1998). 

RolRol schoolleiding 
Dee rol van de schoolleider kan veranderen als gevolg van financiële en perso-
nelee autonomievergroting. De wijze waarop deze rol verandert hangt af van 
dee wijze waarop autonomievergroting wordt ingevoerd. Als de autonomie-
vergrotingg 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" (Leva-
cic,, 1995, p.28). De beheers- en beleidslast van de schoolleiding neemt (blij-
vend)) toe. Vandaar ook dat scholen meer externe ondersteuning gaan zoeken 
bijj  administratiekantoren, bestuursbureaus of zelf administratief personeel 
inhuren. . 
Al ss de besluiten in toenemende mate door schoolcommissies worden geno-
menn 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 be-
stuurderss 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 com-
plexerr 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 aanstu-
renn (Cheng, 1996). Uit een overzichtsstudie blijkt daarnaast dat er aanwijzin-
genn zijn dat leraren meer gaan samenwerken, meer informatie delen, enthou-
siasterr 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 heb-
benn gekregen als gevolg van autonomievergroting (professionele controle) 
(Leithwoodd & Menzies, 1998). Ander onderzoekt wijst er juist op dat financi-
ëlee 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 nascholingsbud-
gett in het basisonderwijs (een aspect van autonomievergroting). Deze maatre-
gell  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 (Kar-
stanjee 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 finan-
cieringg in het voortgezet onderwijs wijst eveneens op een toegenomen kos-
tenbewustzijnn (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). "I t 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 empi-
rischh nauwelijks tot geen bewijs dat een verbeterde kwaliteit een gevolg is van 
autonomievergrotingg en de daarbij verwachtte veranderingen in de organisa-
tie.. 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 con-
tractenn worden afgesloten, maar de effectiviteit van scholen is niet toegeno-
men,, 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 onderwijsleer-
process 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 bestuur-
lijk ee 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 auto-
nomievergrotingg blijkt namelijk dat scholen die de doelen van SBM in sterke-
ree 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 opti-
maall  ingezet moeten worden met het oog op de bevrediging van deze behoef-
tenn (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 veranderin-
genn in de bestuurlijke verhoudingen, die vorm krijgen in het dereguleringsbe-
leidd dat het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen voert. De 
overheidd treedt gedeeltelijk terug en verschuift onder meer taken en bevoegd-
hedenn op het terrein van het financieel beleid en personeelsbeleid naar basis-
scholen.. Door een verandering in het bekostigingsstelsel wordt de beleids-
ruimtee van basisscholen op een aantal terreinen vergroot. 
Dee vraag die in dit onderzoek wordt gesteld is of basisscholen hun beleids-
ruimtee benutten en tot welke schoolorganisatorische gevolgen dit leidt. Hier-
toee 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 kun-
nenn reageren op veranderingen in de omgeving, waarna hoofdstuk 4 een 
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theoretischee operationalisatie geeft van de mogelijke organisatorische veran-
deringenn 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 be-
leidsbenuttingg 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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