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Hoofdstukk 3: De school als organisatie 

Inn hoofdstuk 2 is uitgewerkt op welke terreinen en op welke wijze de beleids-
ruimtee van scholen is gewijzigd als gevolg van de wijzigingen in het bekosti-
gingsstelsel.. 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 schoolorgani-
saties,, 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 ontwikkelin g 

OntwikkelingOntwikkeling in theorievorming 
Eenn organisatie kan worden beschouwd als een samenwerkende groep men-
senn 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 activi-
ties,, 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 voort-
bouwen.. 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 multiplici-
tyy of theories and methods is needed in educational administration' (Willo-
wer,, 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 hu-
mann relations benadering (de Leeuw, 1988). Quinn et al. (1996) onderscheiden 
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eenn vierdeling in de organisatietheorie die zij in een historische lij n plaatsen. 
Dee eerste groep theorieën behoort tot de rationele-doeltheorieën (in de perio-
dee 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 grond-
leggerss van de moderne organisatietheorie); theorieën die de mens in de orga-
nisatiee centraal stellen; theorieën die processen in de organisatie benadrukken; 
dee institutionele school en systeembenadering; de actiebenadering; de contin-
gentiebenadering;; 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 professio-
nelee bureaucratie, de sociale systeemtheorieën, die menselijke relaties centraal 
stellen,, en de open systeemtheorieën, waaronder ook de contingentiebenade-
ringg (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 bekostigings-
stelsel,, 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 bena-
drukt. . 
Daarnaa wordt in paragraaf 3.2.2 de contingentietheorie besproken, die meer 
inhoudelijkk ingaat op de relatie tussen de omgeving en de organisatie. Uit-
gangspuntt binnen de contingentietheorie is dat er niet één beste organisatie-
structuurr 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 verge-
lekenn 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, mate-
riaal,, 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 besluitvorming 
enn financiële middelen om de cyclus opnieuw te beginnen (Hanson & Brown, 
1977;; de Leeuw, 1982). Als er geen stabiliteit is in de herhaling van activitei-
ten,, 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 ande-
ree woorden, er ontstaat meer 'differentiation' en 'elaboration'. 
Dee systeemtheorie is gericht op de samenhang binnen 'een systeem' en kijk t 
naarr het gedrag van een organisatie als geheel, en niet naar het gedrag van 
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individuelee personen1. 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 systeemthe-
oriee 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 hun 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 bet-
weenn the organization and its environment" (Katz & Kahn, 1966, p. 16/17). 
Dee organisatie is een zelfstandige entiteit met eigen behoeften en wensen. 
Doorr aanpassing en via interactie met de omgeving probeert de organisatie 
dezee behoeften en wensen te realiseren (Pröpper, 1993). 
Dee aanpassing van de organisatie gebeurt deels via de verwerking van infor-
matiee (als input), is selectief en kent beperkingen. "A n organization can 
respondd only to a limited number of tensions emerging from the environ-
mentt (external or internal): therefore, it wil l erect a buffering device to 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 ondersteu-
nendee subsysteem, het onderhouds subsysteem, het aanpassende subsysteem 
enn het management subsysteem (Katz & Kahn, 1966). Al s 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 sub-
systeemm kunnen volkomen los staan van gebeurtenissen in het andere subsys-
teem.. "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 omge-
vingg 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 contingentie-
theoriee 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 open-
systeembenaderingg 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: organisatie-
omgeving,, 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 speci-
fiekee 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 admini-
strationn are not appropriate in the face of all types of environmental de-
mandss and needs" (Hanson & Brown, 1977, p.73). De situatie van de organi-
satiee (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 werknemersrela-
ties. . 
Dee externe situationele factoren staan buiten de systeemgrenzen van de orga-
nisatie,, 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 onderwijsaan-
bodd 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; Schee-
rens,, 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 capabili-
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ty \\ "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). Di t 
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. Het gaat daarbij niet alleen om de inhoud van die 
relatie,, maar ook om een gedragsmatige diagnose (Lawrence & Lorsch, 1969). 
Uitgangspuntt bij hun werk was dat de kenmerken van een organisatie-
eenheidd op enige wijze overeen zouden moeten komen met die van het om-
gevingssegment,, 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 om met verschillende markt- en technologi-
schee condities om te gaan. "We have seen that whether we view the environ-
mentall  transaction primarily as a problem of information exchange or 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). Al s de omgeving snel verandert en dynamisch is, 
neemtt de behoefte aan informatie toe. Di t 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, lijk t nauw aan te sluiten bij 
dee organische en mechanische organisatietypes die Burns en Stalker onder-
scheiden22 (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 onderschei-
denn 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.201-
203).. 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 
vann elke functionele rol zijn precies gedefinieerd. De hiërarchische structuur 
vann controle, autoriteit en communicatie maakt dat interactie tussen personen 
mett name verticaal is. De nadruk ligt op loyaliteit en gehoorzaamheid. Een 
anderr kenmerk is dat individuele werknemers in hun eentje werken, ze zijn 
functioneell  geïsoleerd. Het 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 
i nn kleinere eenheden. 
Organischee arbeidsorganisaties gedijen in een situatie met veranderende 
omstandigheden33 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 netwerk-
structuurr van controle, autoriteit en 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. 
Hoewell  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 betrok-
kenheidd bij de organisatie in organische organisaties sterker. Hierdoor is het 
minderr goed mogelijk de formele en informele organisaties van elkaar te 
onderscheiden.. De geïnstitutionaliseerde waarden vervangen voor een deel de 
formelee structuur. 

Verschillendee stromingen binnen de contingentiebenadering benadrukken 
verschillendee factoren die een rol kunnen spelen bij de relatie tussen de om-
gevingg en organisatiestructuur. Zo stellen Pfeffer en Salancik dat de hulp-
bronnenn waar organisaties afhankelijk van zijn een belangrijke contingentie-
factorr 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 
ui tkomstenn van een organisatie in mindere mate door het handelen van 
individuelee personen en door interne processsen worden bepaald en in meer-
deree mate door de context van de organisatie4. Di t wi l niet zeggen dat de 

33 Di t is vergelijkbaar met dat wat Lawrence en Lorsch 'onzekerheid' noemen. 
44 Hulpbronnen vormen een van de machtsbases (Mintzberg, 1983). Een organisatie is 
afhankelijkk van de participanten die een machtsbasis hebben en dus invloed uitoefe-
nen.. 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 
vij ff  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 coördi-
natiee 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 ontwikke-
lingg 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 supervi-
sie),, de machinebureaucratie (technische staf staat centraal, standaardisatie van 
werkprocessenn is het coördinatiemechanisme), professionele bureaucratie 
(uitvoerderss staan centraal, coördinatie gebeurt via standaardisatie van be-
kwaamheden),, divisiestructuur (middenlijn management vervult sleutelrol, 
standaardisatiee van output is het belangrijkste coördinatiemechanisme) en 
tenslottee de adhocratie (ondersteunende staf staat centraal, wederzijdse aan-
passingg 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 uitgangs-
puntt dat organisaties zich aanpassen aan de omgeving om te overleven. 'Pro-
fit '' organisaties worden afgerekend op hun output. Organisaties die opereren 

enn een kennisbasis. 
55 Vergelijk met de subsystemen binnen de open systeemtheorie. 
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i nn een marktsituatie verkrijgen hun legitimiteit door voldoende diensten en 
produktenn te blijven verkopen. 'Non-profit' organisaties zoals scholen, ver-
krijgenn hun legitimatie door de institutionele omgeving waarbinnen ze zich 
bevinden6.. De institutionele omgeving is dus vooral van belang voor organisa-
tiess die niet in een marktsituatie opereren (van der Krogt & Vroom, 1995). 
Selznickk is een van de grondleggers van de institutionele theorie. Hi j ziet de 
structuurr van een organisatie als een geheel, "an adaptive 'organism' reacting 
too influences upon 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 span-
ning.. Selznick heeft met name oog voor de aanpassing van de organisatie 
onderr invloed van de interne en externe omgeving, zover dit betrekking heeft 
opp het proces van institutionalisering van de organisatie (Pröpper, 1993). 
Hett proces van aanpassing aan de institutionele omgeving heet institutionali-
seren.. De institutionele omgeving van organisaties oefent hierbij een sociale 
enn culturele druk uit op organisaties om ervoor te zorgen dat deze organisa-
tiess 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 organi-
satiee 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. De organisatie doet dat uit zelfverdediging, 
omm 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. 

Al ss organisaties onder invloed van de institutionele omgeving organisatie-
elementenn van de omgeving overnemen, wordt gesproken van institutionele 
isomorfie.. De organisaties gaan dan in toenemende mate op elkaar lijken. 
Err 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 over-
wegendd 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 bureaucra-
tietheoriee percipieert de werkelijkheid vanuit de veronderstelling, dat uitvoe-
rendenn binnen bepaalde grenzen zelfstandig bepalen hoe zij hun werk aan-
pakken:: 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 (kun-
nen)) 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 uitgangs-
punten,, staat in tabel 3.1. 

Tabell  3.1: Oorsprong van de professionele bureaucratie 
Bron n 
Burnss & Stalker (1961) onderscheiden 
hethet organische en mechanische organi-
satietype. . 
Eénn van de organisatietypes die 
Mintzbergg (1979) onderscheidt is de 
professionelee bureaucratie, een organi-
satiee met een professioneel en bureau-
cratischh terrein. 
Hansonn (1985) werkt in het interac-
tingg spheres model uit dat scholen een 
onderwijsdomeinn en een beheersdo-
meinn hebben en een derde onderhan-
delingsdomein. . 

Uitgangspunt t 
Err is sprake van een polariteit tussen beide 
organisatietypes,, in plaats van een dichtomie. 
Organisatiess hebben kenmerken van beide 
Weickk stelt dat beide terreinen (professioneel 
enn bureaucratisch) onderling los gekoppeld 
zijn. . 

Ookk tussen deze terreinen is sprake van een 
lossee koppeling (Weick). 
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Err zijn organisaties met een zwakke 
structureringg en organisaties met een 
sterkee structurering (Scheerens, 1993; 
Ax,, 1993a). 

Zwakk gestructureerde (organische) organisa-
tiess zijn los gekoppeld. 

Zoalss in de paragraaf over de contingentietheorie besproken is, hebben me-
chanischee organisaties een nogal rigide structuur en zijn ze vooral geschikt 
voorr het bereiken van doelen in een tamelijk stabiele en enkelvoudige omge-
ving.. Het mechanische organisatietype past bij bedrijven met een standaard-
productiee 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 kenmer-
ken. . 
Hett 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. Het gedrag van de leden van de organi-
satiee wordt gereguleerd door professionaliteit en bureaucratie, zoals het les-
rooster,, vergaderingen, taakverdeling en het schoolreglement. Het professio-
nelee gebied is gericht op de primaire processen, namelijk het onderwijsleer-
proces.. Leraren spelen hier de belangrijkste rol7. De schoolleider is binnen dit 
domeinn van oudsher een 'primus inter pares'. Binnen dit onderwijsdomein 
hebbenn de professionals, de leraren, speelruimte voor niet gestandaardiseerde 
productiewijzen.. Het realiseren van samenwerking binnen een professionele 
bureaucratiee is niet eenvoudig (Marx, 1984; van Vilsteren, 1984). 
I nn het bureaucratische gebied staan de secundaire processen centraal, zoals de 
formatie,, exploitatie en administratie. De secundaire processen zijn gericht op 
hett creëren van voorwaarden voor het goed laten verlopen van het onderwijs. 
Dee schoolleider domineert binnen dit terrein. Hi j staat aan het hoofd van een 
hiërarchischee structuur. Schoolleiders hebben moeite met hun rol binnen dit 
domein.. Schoolleiders worden meestal benoemd vanwege hun kwaliteiten als 
leerkracht,, niet omdat ze een goede manager zijn (Hughes, 1985; Imants, 
1996). . 

77 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 exter-
nee 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 subsyste-
menn 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 organi-
satiegraad,, 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) het-
zelfdee wanneer zij aangeven dat de lij n organische-mechanische een conti-
nuumm weerspiegelt, en organisaties kenmerken van beide kunnen hebben. 
Hett professionele aspect van scholen wordt vaak benadrukt. Het bureaucrati-
schee 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 organisatie-
niveauss (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 geïnstitutionali-
seerdd in de omgeving i.p.v. in de markt, hebben meerdere belanghebbenden 
enn dus een complexe omgeving en diverse interne en externe contingentiefac-
torenn werken in op de organisatie. Daarnaast hebben scholen een professio-
neell  (onderwijs) domein en een bureaucratisch (beheer) domein, dat geken-
merktt 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 pro-
fessionelee 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 bijzon-
der.. 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 bespro-
kenn organisatietheorieën aangegeven hoe scholen kunnen reageren op veran-
deringenn in de omgeving. 

Organisatieverandering Organisatieverandering 
Beschouwingenn over organisatieverandering gaan veelal over gerichte, plan-
matigee organisatieverandering (Kluytmans & Stijnen, 1993; Sopar, 1981; van 
Zonneveld,, 1993)9. Dergelijke beschouwingen hebben het karakter van hand-
boekenn die zijn gericht op de inhoud van de verandering, namelijk de doelsi-
tuatiee die wordt beoogd, het 'wat' én het proces van verandering, hoe te 
interveniëren.. Er is weinig bekend over de aangrijpingspunten voor verande-
ring,ring, 'het waarom' van veranderingen, de prikkel om een andere doelsituatie 
tee willen bereiken (Sopar, 1981; van Zonneveld, 1993). Ofwel, er is weinig 

99 Het gaat in dit onderzoek om die veranderingen die anderen ook wel 'ontwikkeling' 
noemenn (zie bijvoorbeeld Kluytmans & Stijnen, 1993), waarbij een organisatie wezen-
lij kk 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). Veranderin-
genn in de omgeving, zoals een verandering in de subsidievoorwaarden, toege-
nomenn concurrentie of veranderende verwachtingen van ouders, kunnen 
voorr organisaties een prikkel zijn om te veranderen, zoals ook bij de bespre-
kingg 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 pro-
blematiekenn op enig moment relevant zijn, bijvoorbeeld schaalvergroting, 
basisvormingg en het formatiebudgetsysteem, terwijl andere nauwelijks aan-
dachtt 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). Ken-
merkenn van de leden van een organisatie die een rol spelen zijn kennis, in-
zicht,, 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 hoe-
veelheidd en diversiteit en de capaciteiten van het management (Davies et al., 
1990). . 

RitueleRituele aanpassing 
Uitt de institutionaliseringstheorie blijk t 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 bij-
voorbeeldd 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, name-

Datt wat Lewin "unfreezing" noemt. 
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lij kk voor het behouden van de legitimatie en overleving. Zo 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 blijf t verlopen. 
Al ss professionele bureaucratieën hun legitimiteit krijgen vanuit de institutio-
nelee 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 werk11. 
Opp deze wijze kunnen scholen het onderwijs laten verlopen via hun eigen 
inzichtt en idee van efficiëntie. De institutionele legitimering wordt belangrij-
kerr gevonden dan de markt conforme eisen van efficiëntie en goede resulta-
ten.. "Dense sets of regulations, multiple constituencies, and unforeseen rea-
derss of the 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 
Al ss 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. 
Dee organisatie past zich ogenschijnlijk aan (bureaucratisch, symbolisch), maar 
i nn de uitvoering van het werk (het primaire proces) verandert niets. Dit leidt 
tott een versterking dan wel instandhouding van de kenmerken van de profes-
sionelee bureaucratie en de kloof tussen het onderwijsterrein en beheersmatige 
terrein12.. In het onderwijskundige domein verrichten de leraren op grond van 
hunn 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 symboli-

111 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 ele-
mentss are able to focus on the rational nature of technical operations" (p. 18). 
1212 Binnen de institutionele theorie is sprake van een ontkoppeling ('decouplinĝ 
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 operatio-
neel-structureell  niveau blijf t als het ware onberoerd door de externe regelge-
ving""  (Ax, 1993b, p. 103). 
Voorr de implementatie van veranderingen in scholen die betrekking hebben 
opp beleidsbenutting lijk t het belangrijk of de schoolleiding naast de admini-
stratievee 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 beleids-
benuttingg 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 volg-
zaamheid""  (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 manage-
mentt de omgeving interpreteert. Dit impliceert dat de omgeving geen recht-
streeksee 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 pro-
bleemm 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 
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thee school with an overload of petty, impractical, at times improper, and. 
frequentlyy impossible petitions for change" (Hanson & Brown, 1977, p. 79). 
Di tt idee komt tevens terug in de stroming die scholen ziet als een autopoie-
tischh systeem. Autopoiësis is Grieks voor 'zichzelf makend'. De theorie komt 
oorspronkelijkk uit de neurobiologie, maar wordt ook toegepast op organisa-
ties.. 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 zelfstandi-
gee 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 

Uitgangspunten n 

Institutionalisering g 

-- non-profit organisaties 
passenn zich aan de 
institutionelee omgeving 
aann ter legitimering 
(zelfbehoud) ) 
-- organisaties streven 
naarr stabiliteit 

Contingentiee theorie 

-- strategische top 
interpreteertt de 
omgeving g 
-- kenmerken van een 
organisatiee eenheid 
moetenn overeenkomen 
mett die van het 
omgevingssegment:: er 
iss niet één beste 
organisatievorm m 
-- bij een onzekere en 
turbulentee omgeving 
iss een hoger niveau 
vann interne differenti-
atiee nodig 
-- middelen kunnen een 

Professionele e 
bureaucratie e 
-- een organisatie 
heeftt twee subsys-
temen:: een professi-
oneell  (onderwijs) en 
bureaucratisch h 
(beheer)) subsysteem 
-- er is een losse 
koppelingg tussen het 
professionelee en 
bureaucratische e 
terrein n 
-- binnen het profes-
sionelee terrein 
heersenn de leraren, 
binnenn het bureau-
cratischee de school-
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Organisatie--
verandering g 

Autonomie e 
vergrotingg en 
beleidsbenutting g 

Institutionalisering g 

-- rituele verandering 
(vanwegee interesse in 
zelfbehoudd en stabiliteit) 
-- verandering kan 
ontkoppelingg van 
formelee structuur en het 
onderwijss in de klas 
versterkenn (beheer 
versuss onderwijs) 

-- scholen gaan zoveel 
mogelijkk op oude voet 
verder r 

Contingentiee theorie 

belangrijkee contingen-
tiefactorr zijn 
-- een van organisatie-
typess van Mintzberg is 
dee professionele 
bureaucratie e 
-- bij verandering gaan 
scholenn zoeken naar 
eenn nieuwe optimale 
structuur r 
-- de strategische top 
kann de uitvoerende 
staff  afschermen bij 
onzekerheid d 
-- door eigen interpre-
tatiee van veranderin-
genn ontstaat filtering 
(zelfreferentie) ) 

-- scholen zullen in 
sterke(re)) mate 
verschillenn a.g.v. eigen 
interpretatiee van 
autonomiee vergroting 
-- meer interne diffe-
rentiatiee binnen 
scholenn a.g.v. vergro-
tingg autonomie en 
beleidsbenuttingg (meer 
turbulentee en onzeke-
ree omgeving) 
-- gedeeltehjke aanpas-

11 sing is mogelijk 

Professionele e 
bureaucratie e 
leiding g 

-- door losse koppe-
lingg tussen het 
professionelee en 
bureaucratische e 
subsysteemm is 
gedeeltehjkee aanpas-
singg mogelijk 
-- de schoolleiding 
kann de leraren 
afschermenn bij 
onzekerheid d 
-- verandering kan 
ontkoppelingg van 
formelee structuur en 
hett onderwijs in de 
klass versterken 
(beheerr versus 
onderwijs) ) 

-- in klas verandert 
niets,, geen invloed 
opp onderwijsleer-
proces s 
-- schoolleider richt 
zichh meer op beheer 
(administratieve e 
zaken),, waardoor 
klooff  met leraren 
groterr wordt 

3.44 Afsluitin g 

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 organisa-
tievormm afhankelijk is van het type omgeving waarin de organisatie zich 
bevindt. . 
Hett organisatietype waarmee scholen kunnen worden getypeerd is de profes-
sionelee 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. 
Di tt kan betekenen dat scholen zich slechts gedeeltelijk aanpassen aan de 
veranderingenn in het bekostigingsstelsel en de vergroting van de beleidsruim-
te.. 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 lij n van de verwachting dat de ontkoppeling tussen het onder-
wijsterreinn en het beheersmatige terrein van de school toeneemt, met eventu-
eell  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 ver-
derr 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 besluit-
vormingsverdelingg 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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