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Hoofdstukk 4: De organisatie van de school 

Uitt hoofdstuk 3 is gebleken hoe in dit onderzoek wordt aangekeken tegen de 
schooll  als organisatie. Dit hoofdstuk biedt een theoretische uitwerking van 
diee aspecten van de organisatie van de school die van belang zijn voor de 
relatiee tussen beleidsbenutting en organisatieverandering. 
Organisatiess bestaan uit een aantal deelaspecten, namelijk de structuur, de 
cultuur,, de technologie van het primaire proces, de kwalificatie van het per-
soneell  en de strategie ten opzichte van de omgeving (Scheerens, 1993; van 
Wieringen,, 1993). Onderzoek naar autonomievergroting, zoals dat in hoofd-
stukk 1 is besproken, biedt vooralsnog alleen aanwijzingen dat van deze deel-
aspectenn alleen de structuur en cultuur van organisaties veranderen als gevolg 
vann autonomievergroting. Daarnaast kan autonomievergroting gevolgen 
hebbenn voor de organisatiekwaltieit. Dit wordt bevestigd door de bespreking 
vann de organisatietheorieën in hoofdstuk 3. Daaruit blijkt de verwachting dat 
autonomievergrotingg gevolgen heeft voor de interne differentiatie binnen de 
schooll  (de organisatiestructuur van scholen) en de afstand tussen de schoollei-
dingg en de leraren13. 
Dee begrippen structuur en cultuur worden respectievelijk in paragraaf 4.1 en 
4.22 verder uitgewerkt. In paragraaf 4.3 staat vervolgens de theoretische opera-
tionalisatiee van het begrip organisatiekwaliteit centraal. Tot slot wordt in 
paragraaff  4.4 ingegaan op omgevingskenmerken en schoolkenmerken die 
evenalss de veranderingen in de bekostigingssystematiek invloed kunnen 
hebbenn op veranderingen in schoolorganisaties. 

4.11 Organisatiestructuur 

Structuurr is "het geheel van betrekkingen en posities dat kenmerkend is voor 
eenn bepaalde groepering" (van Doorn & Lammers, 1962). Bij structuur gaat 

11 Het ligt niet in de lijn van de verwachtingen dat autonomievergroting van schoolor-
ganisatiess gevolgen heeft voor de werkwijze en instrumenten ten behoeve van het 
onderwijsleerprocess in de klas (de onderwijstechnologie) of in de kennis en vaardig-
hedenn van werknemers, die nodig zijn om het doel van de organisatie te verwezenlij-
kenn (kwalificaties). De kwalificaties van leraren worden in Nederland landelijk 
geregeldd (standaardisatie binnen de opleidingen en vastgelegd in het beroepsprofiel en 
dee bekwaamheidseisen). Hoewel het in principe mogelijk is dat basisscholen aanvul-
lendee eisen stellen aan de kwalificatie van leraren, zijn hier nog geen aanwijzingen 
voorr en gezien de geringe beleidsbenutting met betrekking tot het nascholingsbeleid 
enn het tekort aan leraren ligt het niet voor de hand dat scholen dit in de nabije toe-
komstt zullen gaan doen. 
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hett om een zekere mate van abstractie. Ook wordt uitgegaan van een zeker 
regelmaatt en stabiliteit (Ax, 1993a), ook wel duurzaamheid genoemd. Struc-
tuurr wordt ook wel omschreven als de manier waarop een organisatie is 
opgebouwdd en de wijze waarop verhoudingen en betrekkingen tussen mensen 
inn een organisatie min of meer geregeld verlopen. De structuur van een orga-
nisatiee heeft in elk geval betrekking op de verdeling van taken, bevoegdheden 
enn verantwoordelijkheden in een organisatie (van der Krogt & Vroom, 1995; 
Mintzberg,, 1979). 

4.1.14.1.1 Formele en informele structuur 
Err is een onderscheid tussen een formele en informele organisatiestructuur 
(Ax,, 1993a; Pröpper, 1993). De formele structuur is de officiële en bewust 
gecreëerdee regulering van de verhoudingen binnen de organisatie. De infor-
melee structuur is het resultaat van gegroeide verhoudingen, ook wel de feite-
lijk ee structuur genoemd (Ax, 1993a). 
Selznickk (1948) is als eerste ingegaan op het ontstaan van de informele struc-
tuurr in een organisatie. Hij stelt dat personen binnen de formele structuur 
vann organisaties beschouwd worden als functioneel. De formele structuur gaat 
uitt van de rollen die mensen vervullen. Aangezien mensen niet alleen vanuit 
eenn functionele rol willen worden beschouwd is een volledige gerichtheid op 
dee geformuleerde (en dus formele) doelen van een organisatie te eenzijdig. 
"Thee whole individual raises new problems for the organization, partly 
becausee of the needs of his own personality, partly because he brings with 
himm a set of established habits as well, perhaps, as commitments to special 
groupss outside of the organization" (Selznick, 1948, p.26). 
Doorr de eigen inbreng van personen treden er binnen de organisatie afwijkin-
genn op van de formele structuur. Deze afwijkingen kunnen geïnstitutionali-
seerdd worden, zodat ongeschreven regels en informele aspecten tot de struc-
tuurr van de organisatie gaan behoren, zonder deel uit te maken van de forme-
lee structuur. Kenmerken van individuele medewerkers worden dan getrans-
formeerdd tot een structureel (en daardoor blijvend) aspect van de formele 
organisatie.. Dit nieuwe structurele aspect wordt wel de informele organisatie-
structuurr genoemd. Deze bestaat zoals gezegd uit geïnstitutionaliseerde regels 
enn 'modes of formal cooperation' (Selznick, 1948, p.28). De wisselwerking 
tussenn formele en informele aspecten vormt de structuur van een organisatie. 
All ee organisaties hebben een formeel en informeel element (Selznick, 1948). 

4.1.24.1.2 Uitwerking structuurbegrip 

ElementenElementen van een organisatiestructuur 
Binnenn de organisatiekunde is veel geschreven over de onderdelen die deel 
uitmakenn van de structuur van organisaties en de centrale elementen hierbin-
nen. . 
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Vrijwell  alle organisatietheorieën stellen dat de structuur van een organisatie 
ergg belangrijk is (Pröpper, 1993). Er zijn echter verschillende opvattingen van 
hett structuurbegrip in een organisatie (Keuning & Eppink, 1996; de Leeuw 
1986;; Mintzberg, 1979, 1983; Veen 1980). Diverse begrippenindelingen wor-
denn geacht het structuurbegrip te dekken. Sommige indelingen hebben een 
heuristiekee functie, echter, de conceptuele uitwerking is vaak niet sterk. 
Wanneerr de gehanteerde dimensies worden geoperationaliseerd blijkt er 
overlapp tussen de dimensies te ontstaan. 
Ongeachtt de organisatietheoretische stroming, kan gesteld worden dat binnen 
dee organisatiekunde de verdeling van taken en de coördinatie hiervan centraal 
staann (Keuning & Eppink, 1996; de Leeuw, 1988; Mintzberg, 1979). De inter-
nee arbeidsverdeling (taakverdeling) en de coördinatie staan dan aan de basis 
vann de organisatiestructuur. Soms wordt de verdeling van beslissingsbevoegd-
hedenn hieraan toegevoegd (Keuning & Eppink, 1996). 
Bijj  Mintzberg mondt dit zoals in hoofdstuk 3 gezien uit in een vijftal organi-
satietypes.. Bij Keuning en Eppink, die niet zozeer gericht zijn op verschillen-
dee type organisaties, leidt dit tot het uitgangspunt dat alle organisaties te 
makenn krijgen met drie soorten problemen: externe afstemming, interne 
afstemmingg en structurering. Hun benadering is gericht op het beheer van 
organisaties.. De externe afstemming heeft betrekking op de problematiek van 
dee afstemming van een organisatie op partijen en organisaties in het omrin-
gendd maatschappelijk systeem. Dit omvat het bepalen van doelstellingen en 
hett bepalen van beleidslijnen. De interne afstemming 'heeft betrekking op de 
problematiekk van afstemming tussen de organisatie en de individuele organisa-
tieleden,, tussen componenten onderling (organisatieleden - technologie) en 
groepenn onderling' (Keuning & Eppink, 1996). De structurering van een 
organisatiee heeft betrekking op het ontwerpen van een raamwerk, waarbin-
nenn middelen kunnen worden afgestemd op de te bereiken doelstellingen. Dit 
raamwerkk wordt ook wel organisatiestructuur genoemd en bestaat uit een 
aantall  elementen: de interne arbeidsverdeling, het toewijzen van beslissings-
bevoegdhedenn en het inbouwen van coördinatievoorzieningen. Hierbij moet 
zowell  rekening gehouden worden met de beschikbare mensen en middelen, 
alss met de gekozen strategische taakstelling van de organisatie ten opzichte 
vann de buitenwereld. 
Samenvattendd kan gesteld worden dat de overeenkomst tussen de verschillen-
dee organisatietheoretische benaderingen is dat het ontwerpen van een organi-
satiestructuurr uit twee benaderingen bestaat om met de complexiteit van de 
taakk van organisaties om te gaan, namelijk ten eerste het splitsen van het 
besluitvormingsprocess door het delegeren van bevoegdheden en ten tweede 
hett verdelen van taken zodat deze efficiënt door individuen en werkgroepen 
uitgevoerdd kunnen worden (Sadler, 1995). 
Ditt wil niet zeggen dat daarmee het structuurbegrip afdoende is besproken. 
Veenn (1980) komt bijvoorbeeld tot een uitgebreidere, meer heuristieke inde-
lingg van zes dimensies van het structuurbegrip die representatief geacht kan 
wordenn voor de uiteenlopende opvattingen, namelijk: 
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 centralisatie (van besluitvorming): de verdeling van bevoegdheden over de 
hiërarchiee van de organisatie; 

 formalisatie (van gedragsvoorschriften, bevoegdheden en procedures): in 
welkee mate worden activiteiten op schrift gesteld; 

 standaardisatie (van werkzaamheden en procedures): aanwezigheid van 
regels; ; 

 configuratie (het aantal hiërarchische niveaus, span-of-control etc): de 
uiterlijkee vorm van de opbouw van de organisatie; 

 specialisatie (van functies en taken): de soort en het aantal specialistische 
functiess in de organisatie; 

 afhankelijkheid (van de delen van de organisaties als het gaat om hun 
taakvervulling). . 

Dezee dimensies bepalen de onderlinge verhoudingen tussen personen en 
groepenn binnen een instelling. 
Vann der Krogt en Vroom sluiten grotendeels aan bij deze indeling (1995, 
p.. 123-124). Een afzonderlijk structuurbegrip bij hen is 'grootte'. Al s structuur 
echterr gezien wordt als een samenspel van relaties tussen elementen, dan is 
groottee geen structuurbegrip. Vandaar dat 'grootte' in dit onderzoek geen 
onderdeell  uitmaakt van de organisatiestructuur van de school. Het begrip 
'grootte'' maakt onderdeel uit van de schoolkenmerken die afzonderlijk wor-
denn besproken in paragraaf 4.4.5. 

OrganisatiestructuurOrganisatiestructuur in dit onderzoek 
Hett is voor dit onderzoek van belang een indeling in structuurkenmerken te 
hanterenn die de structuur van een basisschool goed beschrijft en die tegelijker-
tij dd zinvol is gezien de vraagstelling van het onderzoek. Op basis van boven-
staandee theoretische beschouwing en op basis van de inzichten die tot op 
hedenn zijn op gedaan met autonomievergroting (met name uitgewerkt in 
paragraaff  1.4)14, wordt hier uitgegaan van onderstaande indeling van organisa-
tiestructuur: : 

 configuratie: de opbouw van de school; 
 centralisatie: deelname van diverse geledingen aan het besluitvormings-

proces15; ; 
 taakverdeling: delegeren van diverse taken. 

Alleenn voor verandering van taakverdeling en centralisatie bestaat enig bewijs dat er 
veranderingg in optreedt als gevolg van autonomievergroting en beleidsbenutting (zie 
hoofdstukk 1). Configuratie is eveneens meegenomen omdat verwacht wordt dat dit, 
inn samenhang met schoolgrootte, invloed heeft op de mate van beleidsbenutting en de 
matee van (structuurverandering van scholen. 
33 Veen noemt dit centralisatie. Imants (1996) en ook literatuur uit Angelsaksische landen 
gebruiktt de term participatie (participation). 
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Taakverdelingg wordt ook wel interne arbeidsverdeling of specialisatie ge-
noemd.. Hierbij moet opgemerkt worden dat taakverdeling in de verticale 
dimensiee van organisaties ook gezien kan worden als een decentralisatie 
kwestie,, het delegeren van macht. Hier wordt de voorkeur gegeven aan de 
termm taakverdeling, omdat deze term ook binnen scholen wordt gebruikt. 
Vann specialisatie in de zin dat een of meer werknemers zich toeleggen op een 
bepaaldd onderdeel van het werk is in basisscholen slechts in geringe mate 
sprake.. Het betreft dan alleen zaken als interne begeleiding/remedial teaching 
enn in een enkel geval informatie- en communicatietechnologie, dit terwijl 
binnenn scholen een breed scala aan andere, veelal kleinere, taken bestaat die 
samenn een belangrijk deel uitmaken van de werkzaamheden die in een school 
wordenn verricht. 
Inn tegenstelling tot Veen worden de begrippen standaardisatie, formalisatie en 
afhankelijkheidd in dit onderzoek achterwege gelaten bij het bepalen van de 
organisatiestructuur.. In het onderstaande wordt eerst uitgelegd waarom deze 
variabelenn achterwege zijn gelaten. Daarna wordt ingegaan op de variabelen 
diee wel zijn opgenomen in de structuurindeüng. 
Structuurkenmerkenn die in dit onderzoek zijn opgenomen zijn dus centralisa-
tiee in besluitvorming, taakverdeling (taakuitvoering) en configuratie. Besloten 
iss om, net als Imants (1996), onderscheid te maken tussen centralisatie en 
taakverdelingg omdat het voor scholen een wezenlijk verschil uitmaakt of een 
bepaaldee actor betrokken is bij het nemen van besluiten of bij het uitvoeren 
vann taken. Het een hangt niet per sé met het ander samen. Ook Keuning en 
Eppinkk (1996) en Sadler (1995) maken onderscheid tussen besluitvorming en 
taakverdeling. . 

ManagementManagement en organisatie 
Dee keuze voor bovengenoemde structuurkenmerken betekent verder dat het 
managementt niet wordt gezien als afzonderlijke variabele. Management en 
organisatiee zijn twee begrippen die nauw met elkaar samenhangen, aangezien 
eenn belangrijk onderdeel van het management het vormgeven van de struc-
tuurr van een organisatie is en het organiseren van uitvoerende activiteiten 
(Keuningg & Eppink, 1996; de Leeuw, 1988). Keuning en Eppink (1996) stellen 
datt het management de belangrijkste rol speelt bij de twee hoofdproblemen 
vann een organisatie. Het management draagt bij het ontwerp van een passende 
organisatiestructuurr en bij de aanpassing van de organisatie aan de omgeving 
zorgg voor zowel het interne als het externe afstemmingsprobleem van een 
organisatie. . 
Uitt diverse organisatietheorieën blijkt dat het management een belangrijke rol 
speeltt bij de aanpassing van de organisatie aan de omgeving (Pröpper, 1993). 
Dee schoolleiding geeft sturing aan processen in de school. De wijze waarop de 
schoolleidingg dat doet verschilt, iets dat gedeeltelijk toegeschreven kan wor-
denn aan persoonlijke kenmerken (zoals leeftijd, ervaring, opleidingsniveau en 
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motivatie),, organisatiekenmerken (kansen en belemmeringen die daar liggen) 
enn de context (Ebmeier & Hart, 1992; Hughes, 1985; Imants, 1996). De rol 
vann de schoolleiding is dus niet binnen alle scholen hetzelfde. 
Daarnaastt wordt de laatste jaren steeds duidelijker dat leiderschap en mana-
gementt niet gebonden zijn aan een functie (Imants, 1996; Pounder et al., 
1995).. Het is niet altijd eenvoudig om de persoon aan te wijzen die een speci-
fiekee managementtaak vervult16. In dit onderzoek wordt de rol van de school-
leiderr bepaald aan de hand van de structuurkenmerken centralisatie in be-
sluitvormingg en de taakverdeling. 

BovenschoolsBovenschools management 
Financiëlee en personele autonomievergroting hebben gevolgen gehad voor de 
bestuurlijkee verhoudingen (van Wieringen, 1995). Mede als gevolg van auto-
nomievergrotingg is zowel institutionele als bestuurlijke schaalvergroting in 
hett onderwijs versneld. Er is steeds vaker sprake van een vorm van boven-
schoolsee samenwerking tussen scholen van hetzelfde bestuur. Hierdoor 
verandertt de bestuurlijke, dan wel bovenschoole organisatiestructuur17. 
I nn de praktijk komen verschillende bovenschoolse organisatiemodellen voor . 
Vann den Heuvel (1996) onderscheidt vier hoofdmodellen aan de hand waar-
vann bestuur en management binnen grotere besturen georganiseerd kunnen 
worden,, namelijk het bovenschoolse managementteam, de bovenschoolse 
directie,, een bestuursbureau met een eigen directeur, en een bestuur met voor 
elkee school een eigen schoolcommissie. Deze modellen kunnen deels naast 
elkaarr bestaan. 
H ett verschil tussen een bovenschools managementteam en een bovenschoolse 
directiee is dat bij de bovenschoolse directie de directie een stafbureau heeft, 
terwijll  bij het bovenschoolse managementteam het stafbureau direct aan het 
bestuurr is gekoppeld. Di t stafbureau heeft dan een adviserende functie aan het 
bovenschoolsee managementteam (van den Heuvel, 1996). Een bovenschoolse 
directiee heeft meer invloed dan een bovenschools managementteam. 
Hoewell  er zoals gezien diverse (nieuwe) organisatiemodellen mogelijk zijn, is 
mett de bovenschoolse directie in opmars (van Agten & van Seeters, 1996). 
Voorloperss van de bovenschoolse directie zijn het managementteam en de 
regiodirecteur,, die naast algemene taken voor een groep scholen, directeur 

44 Overigens neemt dit niet weg dat in het basisonderwijs de schoolleider nog steeds de 
centralee (en vaak enige) figuur is waar het gaat om management en leiderschap. Dat 
zall  ook blijken uit de gevalsstudies, zie hoofdstuk 8. 
55 In de beginfase van dit onderzoek en ten tijde van de uitvoering van het survey 
(voorjaarr 1995) was nog nauwelijks sprake van bestuurlijke schaalvergroting en een 
bovenschoolss management. Ten tijde van de gevalsstudies, begin 1997, was het bo-
venschoolss management, als dan niet geformaliseerd, al een vaker voorkomend 
verschijnsel. . 
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blijvenn van een eigen school. Hierbij is alleen sprake van taakdifferentiatie 
(vann Agten & van Seeters, 1996). Zodra een aantal scholen structureel één 
directeurr of een gezamenlijke directie hebben, is sprake van een bovenschool-
see directie of een centraal management, wanneer het alle scholen van een 
bestuurr betreft. Dan krijgen de afzonderlijke scholen een locatieleider of 
teamleider.. In dat geval is niet alleen sprake van taakdifferentiatie, maar ook 
vann functiedifferentiatie. 
Gezienn de hierboven geschetste ontwikkeling in bestuurlijke schaalvergroting 
enn bovenschoolse samenwerking is het belangrijk om bij het bepalen van 
veranderingenn in de besluitvorming en taakverdeling ook de rol van het 
bevoegdd gezag te onderzoeken. 

4.1.34.1.3 Centralisatie van besluitvorming 

Besluitvormingsterreinen Besluitvormingsterreinen 
Centralisatiee betreft de verdeling van bevoegdheden over de hiërarchie van de 
organisatie.. De vraag is wie welke besluiten neemt. Besluitvormingsverdehng 
krijgtt in het kader van autonomievergroting van scholen opnieuw veel be-
langstelling.. Als het gaat om beleidsvoering en besluitvorming worden 
meestall  in ieder geval één of meerdere domeinen met betrekking tot het 
primairee proces (onderwijs) en het secundaire proces (beheer) onderscheiden 
(Baccharachh et al., 1990; Hanson, 1985; Rice & Schneider, 1994). Naast be-
sluitvormingg op het onderwijs en beheersmatige domein kan een derde be-
sluitvormingsdomeinn worden toegevoegd. Dit derde domein wordt wel de 
'contestedd zone' genoemd (Hanson, 1985). Hanson noemt dit drie domeinen 
modell  het Interacting Spheres Model. Binnen het derde domein ontmoeten 
schoolleidingg en team elkaar en strijden om de macht om besluiten te nemen. 
Hett gaat hierbij om onderwerpen die zowel het onderwijskundige als het 
beheersmatigee besluitvormingsdomein betreffen. Hierbinnen vindt een kop-
pelingg plaats tussen het onderwijs en beheersmatige domein. "Within this 
'contestedd sphere', administrators and teachers at times shared the responsibi-
lit yy and work, but at times they competed for decisional advantage through 
thee use of numerous stratagems" (Hanson & Brown, 1977, p.84). Meestal 
komtt men in dit terrein tot overeenstemming door informele onderhande-
ling.. Hanson en Brown geven aan dat "The informal negotiation process 
betweenn teachers and managers is necessary to establish a working bridge 
betweenn the rational, programmed, standardized environment of administra-
tionn and the creative, flexible, spontaneous environment of teaching-learning" 
(1977,, p.88). Dit betekent dat informele onderhandeling nodig is om de kloof 
tee dichten tussen het professionele en bureaucratische domein binnen de 
organisatie. . 
Onderr besluitvormingsverdeling wordt in dit onderzoek verstaan wie de 
belangrijkstee geleding is binnen de school als het gaat om het nemen van 
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zowell  strategische (beheer) als operationele besluiten (onderwijs). De "conte-
stedd zone" wordt in navolging van Hooge (1998) niet onderscheiden, aange-
zienn niet bij voorbaat duidelijk is welke besluitvormingsdomeinen hierbinnen 
vallen.. Het in kaart brengen van de besluitvormingsverdeling maakt vanzelf 
zichtbaarr over welke onderwerpen schoolleider en team gezamenlijk beslui-
ten. . 
Omm een goed beeld te krijgen van de algehele centralisatie binnen de afzon-
derlijkee scholen, wordt de centralisatie bepaald op verschillende domeinen. 
Hett heeft weinig zin om bijvoorbeeld van een school de centralisatie vast te 
stellenn op het domein 'aanname van personeel', terwijl niets bekend is over de 
centralisatiee op het domein van bijvoorbeeld 'de wijze waarop les wordt 
gegeven'.. De centralisatie op verschillende domeinen kunnen sterk van elkaar 
verschillen.. Vandaar dat de scores op de verschillende besluitvormingsdomei-
nenn worden geclusterd. Bacharach formuleert dit als volgt: 'This multi-
domainn approach has the dual advantage of examining aggregated decisions 
withoutt losing the richness of analyzing specific decisions and assuring greater 
comparabilityy of results across different occupational and organizational 
types'' (Bacharach et al., 1990, p.129). In dit onderzoek wordt voor het formu-
lerenn van besluitvormingsdoraeinen aangesloten bij de indeling van Bacharach 
ett al. (1990). 

FeitelijkFeitelijk en wenselijk 
Dee verwachtingen en behoeften van leraren om mee te besluiten verschillen 
sterkk tussen leraren en tussen besluitvormingsdomeinen (Sackney & Dibski, 
1994).. Vandaar dat in sommige onderzoeken onderscheid wordt gemaakt 
tussenn feitelijke en wenselijke centralisatie (Bacharach et al. 1990; Lawson, 
1992;; Rice & Schneider, 1994). Het is voor ondergeschikten effectief om aan 
besluitvormingg deel te nemen als ze een persoonlijk belang hebben bij het 
besluitt en als zij kennis hebben over het te nemen besluit. "If neither of these 
twoo conditions are present, then the decision is said to be inside the 'zone of 
acceptance'""  (Levacic, 1995, p.79). De bereidheid van leraren om te participe-
renn is afhankelijk van het besluitvormingsterrein (Imants, 1996). Het blijkt 
datt leraren hogere verwachtingen en wensen hebben om deel te nemen aan 
besluitvormingg als het gaat om instructie (in de klas). Ze hebben beduidend 
minderr behoefte om mee te beslissen als het gaat om administratieve, bestuur-
lijk ee en management-besluiten (Sackney & Dibski, 1994). Daarnaast is geble-
kenn dat leraren moeite hebben met het nemen van verantwoordelijkheid voor 
besluitvormingg wanneer deze betrekking heeft op het beoordelen van col-
lega'ss en als zij zich onzeker voelen over de rugdekking die zij van de school-
leiderr krijgen wanneer er iets mis gaat (Imants, 1996, p.91). "Empowerment 
wouldd probably mean less control for many teachers over their daily in-class 
activities""  (Willower, 1991, p.311). 
Inn dit onderzoek wordt alleen gekeken naar de feitelijke centralisatie van 
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besluitvormingg (de daadwerkelijke betrokkenheid van verschillende actoren 
bijj  de besluitvorming), omdat het voor de vraagstelling niet relevant is om 
informatiee te hebben over de verwachtingen van de diverse actoren met 
betrekkingg tot hun invloed op de besluitvorming. Dit wordt pas relevant als 
hett gaat om de satisfactie van de betreffende actoren, iets dat hier niet het 
gevall  is. 
Inn dit onderzoek worden de volgende actoren onderscheiden: de schoollei-
ding,, het bevoegd gezag/schoolbestuur en het team. De rol van de MR en de 
ouderss wordt niet onderzocht, hoewel het mogelijk is dat de MR meer in-
vloedd krijgt als scholen meer beleidsruimte krijgen. Uit onderzoek blijkt 
echterr dat de invloed van zowel de personeelsgeleding als de oudergeleding 
slechtss in geringe mate is toegenomen (Smit & Claessen, 1995). 

4.1.44.1.4 Taakverdeling 
Anderr onderdeel van de organisatiestructuur betreft de taakverdeling binnen 
dee school. Voor dit begrip worden dezelfde actoren onderscheiden als voor 
participatiee in de besluitvorming, namelijk bevoegd gezag, schoolleiding en 
team. . 
Uitt onderzoek blijkt dat zich tussen directeuren en adjuncten geen eenduidig 
patroonn van taakdifferentiatie aftekent (Imants, 1996; Stoel, 1994). Het ta-
kenpakkett van de schoolleider is op veel scholen nauwelijks uitgekristalli-
seerd,, aldus Stoel. Over het algemeen wordt binnen basisscholen een beperkt 
aantall  taken gedelegeerd (Imants, 1996; Stoel, 1994). Wel is sinds het FBS 
binnenn een aantal scholen meer sprake van taakdifferentiatie (Buist et al., 
1995).. Verwacht kan worden dat institutionele schaalvergroting leidt tot een 
toenamee in taakverdeling, maar vooralsnog is tussen factoren als de aanwe-
zigheidd van een conciërge of schoolgrootte enerzijds en de taakinvulling van 
schoolleiderss anderzijds, geen samenhang gevonden (Imants, 1996). 
Err is al eerder opgemerkt dat leraren net als schoolleiders, taken hebben die 
betrekkingg hebben op leiderschap (Imants, 1996). In het voortgezet onderwijs 
iss duidelijk sprake van stafvorming in de school. Negen van de tien scholen in 
hett voortgezet onderwijs heeft middenmanagers aangesteld voor de coördina-
tiee van de leerlingenbegeleiding en/of de vakontwikkeling (Rijkschroeff, 
1995).. Het betreft dan zowel staf- als lijnfuncties. In het basisonderwijs is 
meestall  sprake van staffuncties, ofwel taakdifferentiatie in plaats van functie-
differentiatiee (van Agten & van Seeters, 1996). In Engeland worden leraren 
diee dergelijke taken uitvoeren *teacher leader' of 'science coordinator' ge-
noemd.. Formele taakcomponenten van de 'teacher leader' zijn het geven van 
hulp-- en informatiebron voor collega's en schoolleiding, het plannen en 
leidenn van staf- en curriculumontwikkeling, en het leggen van een verbinding 
tussenn leraren en schoolleiding binnen en tussen schoolgebouwen. De functie 
krijgtt gestalte naast de volledige verantwoordelijkheid voor de eigen klas. De 
feitelijkee taakuitvoering van de leraar met leidinggevende taken is (Imants, 
1996;; Rijkschroeff, 1995): 
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 bijwonen van vergaderingen over het onderwijsprogramma; 
 deelnemen aan besluitvormingsprocessen in de school; 
 ontwikkelen van curricula en informatiematerialen op diverse niveaus; 
 plannen van stafontwikkelingsactiviteiten; 
 overleg met leraren, schoolleiding en andere coördinatoren; 
 als klankbord dienen van de schoolleiding; 
 stimuleren van collegiale uitwisseling en intervisie. 

Eenn taakverdeling die in het Nederlandse basisonderwijs vaak op treedt is die 
vann 'interne begeleider' of 'remedial teacher'. Vandaar dat deze 'taken' deel uit 
zullenn maken van de operationalisatie van taakverdeling. 
Uitt onderzoek blijkt dat in basisscholen vrij weinig taken (17% van de taken) 
wordenn gedelegeerd (Stoel, 1994). Schoolleiders vinden het moeilijk om taken 
tee delegeren naar teamleden. Dat komt deels door de omvang van het team. 
Hierdoorr is er weinig ruimte om taken te delegeren (Levacic, 1995). Daar-
naastt zijn leraren vaak autonoom ten opzicht van elkaar en de school. Ze 
voelenn zich daarbij niet verantwoordelijk voor de hele school (beperkte 
professionaliteit).. Als ze wel taken krijgen toegewezen, dan verandert hun 
professionaliteitt (zie hiervoor ook paragraaf 4.2, over de organisatiecultuur 
vann scholen). 

4.1.4.1.55 Configuratie en mate van structurering 
Dee configuratie verwijst naar de uiterlijke vorm van de opbouw van de orga-
nisatie,, weergegeven in het aantal hiërarchische niveaus, span-of-control e.d. 
Dee meeste basisscholen zijn op dezelfde manier opgebouwd. Ze onderschei-
denn acht jaargroepen en hebben, naast het leraren-team, een schoolleiding die 
meestall  uit een of twee mensen bestaat. Een deel van de scholen onderscheidt 
bouwgroepen.. Daarnaast heeft een deel van de scholen een ondersteunende 
staf.. Basisscholen kenmerken zich dus door een lage mate van configuratie, 
mett andere woorden, ze hebben een eenvoudige opbouw. Dat is niet ver-
wonderlijk,, aangezien basisscholen over het algemeen relatief kleine organisa-
tiess zijn. Het is mogelijk dat de configuratie complexer wordt als scholen 
groterr worden18, of als ze fuseren. 
Aann de hand van de dimensies van de organisatiestructuur (de structuurpara-
meters)) kan bepaald worden in welke mate een organisatie gestructureerd is 
tenn opzichte van andere organisaties (het gaat om een relatieve maat). Een 
hogee score op de dimensies houdt in dit onderzoek in dat scholen een sterke 
matee van centralisatie hebben (besluitvorming wordt op een hoog niveau 
genomen,, door het schoolbestuur), een geringe taakverdeling en een hoge 

66 Dit kan tevens gevolgen hebben voor de centralisatie van besluitvorming en de 
taakverdeling. . 
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matee van configuratie. Dit komt overeen met sterk gereguleerde verhoudin-
genn (vergelijkbaar met het mechanische organisatietype), terwijl een lage score 
hett organische organisatietype weerspiegelt (Ax, 1993a). Voor deze laatste 
organisatiess wordt ook wel de term 'loosely coupled' gebruikt (Weick, 1982, 
ziee ook hoofdstuk 3). 

4.22 Organisatiecultuur 

Schoolorganisatiess hebben naast een organisatiestructuur een organisatiecul-
tuur.. "Het begrip organisatiecultuur is sterk verwant aan de ontdekking van 
dee zogenoemde informele organisatie" (Scheerens, 1993, p.22). Koene zegt dat 
zowell  de discussie over de informele organisatie als de discussie over het 
process van institutionahsering van organisaties een belangrijke en vroegtijdige 
bijdragee hebben geleverd aan ons begrip van het verschijnsel organisatiecul-
tuurr (Koene, 1996). 
Inn paragraaf 4.1.1 is op deze informele organisatie ingegaan. De ontdekking 
vann de informele organisatie heeft zijn weerslag gehad op het ontstaan van de 
zogehetenn human relations benadering binnen organisatie-onderzoek, maar 
dee organisatiecultuur is pas echt belangrijk geworden in de organisatiekunde 
inn het begin van de jaren tachtig (Shafritz & On, 1992). Het idee is dat het 
functionerenn en het gedrag van organisaties niet begrepen kan worden als 
geenn rekening wordt gehouden met de cultuur en 'individual traits' (Schein, 
1996).. Een organisatie krijgt pas betekenis en samenhang door een geheel van 
internn consistente waarden, normen en opvattingen over hetgeen een organi-
satiee moet doen en de wijze waarop dat gedaan en beoordeeld moet worden 
(Brentjens-Horsten,, 1996, p.28). Dit wordt gezien als de cultuur van een 
organisatie. . 

4.2,14.2,1 Definities van cultuur 
Hett begrip organisatiecultuur is een complex geheel waar veel definities geen 
inkleuringg van geven (van der Krogt & Vroom, 1995; Schippers, 1993). Veel 
definitiess van cultuur zijn algemeen en abstract. De ziel van de cultuur wordt 
bijvoorbeeldd aangeduid als de samenhang van waarden, mythen, helden, 
symbolenn en rituelen (Schipper, 1993). Koene (1996) geeft aan dat hierdoor 
weinigg kwantitatief empirisch onderzoek is gedaan naar organisatiecultuur. 
Imantss (1993) ziet cultuur als 'het resultaat van interacties tussen de waarden, 
waarnemingenn en gedragingen van leerkrachten én schoolleiders' (p.61). 
Hofstedee noemt cultuur een collectieve geprogrammeerdheid van de geest, 
overigenss zonder dat dit onveranderlijkheid impliceert (1984). Cultuur werkt 
inn principe stabiliserend, maar is niet statisch. Organisatieleden ontwerpen 
iederee keer een nieuwe cultuur, wanneer ze ernaar handelen en ook wanneer 
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zee er niet naar handelen. Cultuur is geen eigenschap van individuele mensen, 
maarr van een collectief. Het is een collectieve identiteit, ook wel een consen-
suss van percepties genoemd. Zij wordt overgedragen met behulp van socialisa-
tiee (van der Krogt & Vroom, 1995). 
Di tt idee van socialisatie sluit aan bij Schein (1996) die zegt dat normen en 
waardenn die mensen vanuit hun opleiding en hun beroepsgroep krijgen, een 
doorslaggevendee invloed hebben op hoe organisaties functioneren. Di t maakt 
datt cultuur een van de meest krachtige en stabiele elementen is van een orga-
nisatie:: wi l je een organisatie veranderen, dan moet je eerst de 'cultuur' van de 
beroepsgroepp veranderen (Schein, 1996). In dit onderzoek wordt aangesloten 
bijj  de veel gebruikte definitie van organisatiecultuur die Schein geeft. Cultuur 
iss 'the set of shared, taken- for-granted implicit assumptions that a group 
holdss and that determines how it perceives, thinks about, and reacts to its 
variouss environments' (Schein 1996, p.236). 

4.2.24.2.2 Elementen van cultuur 
Cultuurr bestaat uit een aantal elementen: het gedrag, de waarden die het 
gedragg leiden en assumpties, die aan het gedrag ten grondslag liggen (Schein, 
1984).. De waarden en met name de assumpties zijn van belang en kunnen 
gezienn worden als de ziel van de cultuur. Het belang van het gedrag zelf moet 
echterr niet onderschat worden. Hiermee wordt namelijk toegang verkregen 
tott de onderliggende waarden en assumpties. Di t gedrag zijn de indicatoren 
voorr de schoolcultuur (Schein, 1984). Deze worden ook wel organisatiekli-
maatt genoemd, dat gezien kan worden als de waargenomen werksfeer, het 
resultaatt van de onderliggende mechanismen, ofwel het resultaat van de 
cultuurr (Koene, 1996). Er bestaat een analytisch onderscheid tussen organisa-
tiecultuurr en organisatieklimaat, maar gezien de beperkingen van kwantitatief 
empirischh onderzoek wordt zowel organisatieklimaat als organisatiecultuur 
bepaaldd aan de hand van gedrag van mensen ('attitudional information of 
people*)) (Koene, 1996, p.18). Dat is onderzoekstechnisch gezien het meest 
eenvoudig.. Gedragspatronen in scholen kunnen gezien worden als een aggre-
gatiee van het gedrag van individuele leraren (Bakkenes, 1996). Het zijn deze 
gedragspatronenn die centraal staan in dit onderzoek19. 
Vann der Krogt en Vroom (1995) maken een vergelijkbaar onderscheid. Zij 
onderscheidenn de collectieve wijzen van denken en percipiëren en de collec-
tievee wijzen van handelen. De handelingen en gedragingen zijn makkelijker 
waarneembaar.. Hierbij gaat het o.a. om symbolen zoals rituelen, gebruiken, 
uitdrukkingen,, jargon en slogans en het typische gedrag binnen het normale 
functionerenn in de organisatie20. Het is moeilijk om hierbij het culturele 

Uitgaann van gedragskenmerken sluit aan bij de systeembenadering, aangezien deze 
organisatiebenaderingg gericht is op het organisatiegedrag (zie hoofdstuk 3). 
88 Van der Krogt en Vroom (1995) noemen dit 'eigenaardigheden'. 
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aspectt van het functionele aspect te onderscheiden (van der Krogt & Vroom, 
1995).. Het feit bijvoorbeeld dat medewerkers binnen een organisatie vergade-
renn is niet per definitie interessant voor het bepalen van de cultuur van die 
organisatie,, behalve als sprake is van een 'vergadercultuur', maar de gang van 
zakenn tijdens een vergadering kan wel informatie opleveren over de organisa-
tiecultuur. . 

4.2.34.2.3 Kenmerken van het handelen 
Dee vraag is nu welke gedragskenmerken interessant zijn als het gaat om 
collectievee handelingen of gedragingen van organisaties in het algemeen en 
vann scholen in het bijzonder. Op basis van empirisch onderzoek kunnen 
diversee kenmerken van organisatiecultuur worden onderscheiden. In het 
meestee onderzoek waarin de cultuur van (schoolorganisaties onderzocht 
wordt,, wordt meestal niet uitgegaan van een empirisch onderbouwde inde-

Hofstedee et al. (1993) hebben geprobeerd het begrip cultuur empirisch te 
onderzoeken.. Zij hebben dit in eerste instantie gedaan op het niveau van de 
organisatie.. In tweede instantie zijn ze dezelfde data gaan analyseren op het 
niveauu van de individuele respondent. Dat heeft geresulteerd in twaalf dimen-
sies,, waarvan er zes betrekking hebben op de persoonlijke waarden van de 
individuelee respondenten en de andere zes op de perceptie die de respon-
dentenn hebben van het gedrag van de organisatie zelf. Deze twaalf dimensies 
zijnn verschillend van de dimensies die eerder gevonden werden aan de hand 
vann de analyses op organisatieniveau21. 
Dezee resultaten impliceren dat onderscheid gemaakt kan worden in twee 
groepenn kenmerken, namelijk de waarden van de respondent en de gedragin-
genn van de organisatie, ofwel de 'practices'22. 

99 De eenheid van analyse is bepalend voor de resultaten van onderzoek naar organisa-
tiecultuurr en -klimaat (Glick, 1985; Hofstede et al., 1993; Schein; 1996). De vraag is of 
dee organisatie de juiste eenheid van analyse is (Schein, 1996). Oplossing kan zijn om 
inn dergelijk onderzoek enerzijds het psychologisch klimaat te onderzoeken en ander-
zijdss het organisatieklimaat (Glick, 1985), iets wat Hofstede et al. eigenlijk in praktijk 
hebbenn gedaan (1993). Koene zegt hier echter over dat de organisatiecultuur het 
productt is van sociale interactie en op die manier weer invloed heeft op de individuele 
perceptiess (1996). Dit zou betekenen dat organisatiecultuur wel op het organisatieni-
veauu gemeten moet worden en niet op het individuele niveau. 
100 Deze (empirische) conclusie kan ook afgeleid worden uit de redenering van Schip-
perss (1993). Hij zegt dat ook begrippen als 'efficiënt' en 'sterk' niet cultuur neutraal 
zijn,, ondanks het feit dat ze geen echte inhoudelijke norm bieden. Ze bieden een 
normm op meta niveau. Dit geeft volgens Schippers aan hoe belangrijk persoonlijke 
waardenn van de respondent zijn als het gaat om een oordeel en omschrijving van de 
cultuur. . 
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Daarnaastt kunnen determinanten worden onderscheiden die de individuele 
waardenn en perceptie van de gedragingen beïnvloeden. Determinanten van de 
waardenn en de perceptie van respondenten zijn schoolgrootte, geslacht en de 
positiee van de respondent (Hofstede et al., 1993; Koene, 1996). 
Dee zes waarden die in het onderzoek van Hofstede worden onderscheiden 
zijn:: persoonlijk behoefte om te presteren; de behoefte aan een stimuleren-
de/ondersteunendee (supportive) omgeving; 'machismo'; 'workaholism'; ver-
vreemdingg (alienation;) en 'authoritarianism'. 
Dee zes gedragingen van de organisatie (percepties van de 'practices') zijn: 

 professionaliteit; 
 afstand tot het management; 
 vertrouwen in collega's; 
 ordelijkheid; 
 vijandigheid; 
 integratie (Hofstede et al., 1993). 

Hett gaat dus in totaal om twaalf subvariabelen. De vraag is welke gedragingen 
diee Hofstede et al. onderscheiden bepalend zijn voor onderzoek naar de 
cultuurr van schoolorganisaties. Onderzoek naar schoolcultuur kan daar een 
antwoordd op geven. 

4.2.44.2.4 Kenmerken van de cultuur van schoolorganisaties 
Zoalss gezegd bij de bespreking van het organisatietype van de professionele 
bureaucratiee (paragraaf 3.2.4) hebben professionele beroepsgroepen vaak een 
eigenn cultuur, waarin elementen zijn opgenomen die betrekking hebben op 
dee uitoefening van hun beroep (van der Krogt & Vroom, 1995; Schein, 1996). 
Opvattingenn die mensen krijgen vanuit hun opleiding of vanuit hun beroeps-
groepp hebben een doorslaggevende invloed op hoe organisaties functioneren. 
Eenn voorbeeld hiervan is de autonomie van werken. Binnen organisaties, 
zoalss scholen, die veel professionals in dienst hebben die contact hebben met 
klantenn is veelal een professionele (sub)cultuur te onderscheiden. De cultuur 
vann professionele beroepsgroepen heeft een aantal kenmerken (van der Krogt 
&&  Vroom, 1995; Weiss, 1990): 

 Autonomie. Leraren verwachten zelf controle uit te kunnen oefenen over 
hunn werk in de klas en ze weigeren begeleid, gecontroleerd en beoordeeld 
tee worden door niet-professionals. De leraar (professional) heeft de rele-
vantee kennis en vaardigheden. Anderen moeten de leraar zijn gang laten 
gaann en op zijn oordeel afgaan. Ook Scheerens (1993) zegt dat leerkrachten 
sterkk autonoom zijn. Dit komt doordat de kwalificatie van leerkrachten de 
belangrijkstee peiler van de organisatie vormt. De werkzaamheden van lera-
renn in de klas zijn tamelijk complex. Een schoolleider kan van buitenaf 
niett sturen wat in de klas gebeurt. Vandaar dat scholen geen machine bu-
reaucratiee zijn (deze organisatievorm kent een standaardisering van proce-
dures),, maar een professionele bureaucratie (Mintzberg, 1979). 
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 Professioneel. Leraren zijn ingebed in een (professionele) beroepsgroep 
buitenn bun school. De belangen van de leerlingen of van de school staan 
altijdd voorop en geven richting aan het gedrag van de leerkracht23. 

Dezee kenmerken zijn typerend voor medewerkers van professionele organisa-
ties.. Professionaliteit en autonomie van leraren lijken met elkaar verbonden 
tee zijn. Professionaliteit wordt veelal gezien als de attitudes van leraren ten 
opzichtee van hun werk, en de kennis en vaardigheden van de leraren (Peters, 
1997)) 2\ De autonomie van leraren kan gezien worden als zo'n attitude ten 
opzichtee van het werk. 
Onderzoekk naar schoolcultuur en onderwijsverandering gaat uit van een 
collegialee versus een geïsoleerde cultuur (Bakkenes, 1996; Imants, 1993). In de 
collegialee cultuur staat professionele communicatie centraal. Leraren overleg-
genn regelmatig met elkaar, werken samen en doelen worden binnen de school 
gedeeld.. Dit wordt in verband gebracht met succesvolle implementatie van 
vernieuwingen,, met effectieve instructie en doelmatige nascholing van lera-
ren. . 
Dee geïsoleerde cultuur wordt gekenmerkt door professionele isolatie. Leraren 
vormenn een afgezonderde eenheid in hun klas en voeren hun werk onafhan-
kelijkk van elkaar uit. Dit moet niet verward worden met individuele autono-
miee van leraren (Bakkenes, 1996) of zoals Weiss het noemt, de professionele 
autonomiee van leraren (1990). Bakkenes (1996) stelt dat individuele autono-
miee een essentieel onderdeel is van het werk van leraren, aangezien ze het 
grootstee deel van de dag alleen met de leerlingen in de klas zijn. Professionele 
isolatiee houdt echter in dat er, als resultaat van verdedigend gedrag, slechts een 
minimalee interactie is tussen een leraar en zijn collega's. Professionele isolatie 
hangtt samen met het achterwege blijven van reflectie op het eigen handelen, 
eenn lage arbeidsmoraal en vastgeroeste werkwijzen. 
Hett onderscheid tussen de collegiale en geïsoleerde cultuur lijk t aan te sluiten 
bijj  de twee kenmerken van professionele beroepsgroepen: professionaliteit en 
eenn vergaande vorm van autonomie (isolement). Voorts lijk t dit aan te sluiten 
bijj  het onderscheid tussen een beperkte en uitgebreide professionaliteit (Hoy-
le,, 1989). Leraren met een beperkte professionele oriëntatie trekken zich 
terugg in het isolement van de eigen klas en het eigen vakgebied (in het voort-
gezett onderwijs). Ofwel, de autonome/geïsoleerde leraar. 

111 In hoofdstuk 3 is al opgemerkt dat leraren eigenlijk zijn te typeren als semi-
professioneel. . 
11 De opleiding van leraren heeft zoals gezegd invloed op de 'cultuur' van de beroeps-
groep.. Tegelijkertijd behalen leraren binnen de lerarenopleiding de vereiste kwalifica-
ties.. Dit zou kunnen betekenen dat een professionele houding een van de kwalifica-
tiess is. Dit is echter niet het geval, omdat kwalificaties gezien worden als de kennis en 
vaardighedenn van de organisatie en de werknemers (Remmers, 1993). Professionaliteit 
wordtt gezien als een houding. 
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Dee leraar met een uitgebreide professionaliteit is iemand die onder meer wil 
functionerenn als lid van een schoolorganisatie (en niet alleen binnen de eigen 
klas),, die meer wil dan alleen kennis overdragen, die wat gebeurt in de eigen 
klass wil relateren aan het beleid en de doelen van de school, die een grote 
betrokkenheidd heeft bij andere activiteiten dan lesgeven. 

Geconcludeerdd kan worden dat de schoolcultuur onderscheiden kan worden 
naarr twee kenmerken, namelijk professionaliteit en een vergaande individuele 
autonomiee van leraren. Of in andere termen collegialiteit en isolement. Deze 
kenmerkenn sluiten aan bij de items van twee dimensies die Hofstede et al. 
(1993)) onderscheiden voor wat betreft het gedrag van organisaties, namelijk 
professionaliteitt en ordelijkheid. Voor de verdere empirische operationalisatie 
vann professionaliteit en autonomie wordt bij de items van deze twee schalen 
aangeslotenn (zie hiervoor hoofdstuk 6). 

4.33 Organisatiekwaliteit 

Inn paragraaf 1.4 is gezien dat een verhoging van de organisatiekwaliteit van 
scholenn een gevolg kan zijn van autonomievergroting en de daarbij verwacht-
tee veranderingen in de organisatie (Cheng, 1996; Levacic, 1995; Scheerens, 
1995),, maar dat het ook een voorwaarde kan zijn van autonomievergroting en 
beleidsbenuttingg (Gamage et al., 1996; Thomas, 1987). Verder is duidelijk 
gewordenn dat bij het onderzoeken van de relatie tussen de kwaliteit van 
scholenn en autonomievergroting de aandacht in eerste instantie niet op de 
leerprestatiess gericht moet zijn, maar op de meer secundaire of ondersteunen-
dee kwaliteitscriteria. 

4.3.14.3.1 Geen consensus 
Kwaliteitt is te omschrijven als een hoedanigheid waaraan een positieve waar-
deringg wordt gegeven (Scheerens, 1996, vrij naar van Dale). In dit onderzoek 
wordtt kwaliteit toegespitst op schoolorganisaties. Dat wordt ook wel organi-
satie-effectiviteitt genoemd. Het begrip organisatie-effectiviteit is een con-
struct,, ofwel: een abstractie die betekenis geeft aan een idee of een abstract 
beeld,, zonder dat sprake is van een objectieve werkelijkheid (Cameron, 1984; 
Holdawayy & Johnson, 1993). Effectiviteit bestaat uit meerdere facetten (Uline 
ett al., 1998). 
Dee definiëring van organisatie-effectiviteit is poly-interpretabel. Er is geen 
overeenstemmingg over hoe organisatie-effectiviteit gemeten moet worden. 
Hierr zijn zowel conceptuele als empirische redenen voor aan te wijzen (Ca-
meron,, 1984). 
Dee belangrijkste reden is dat de betekenis die aan organisatie-effectiviteit 
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wordtt gegeven sterk samen hangt met het gehanteerde concept van organisa-
tiess (Cameron, 1984; Hoy & Ferguson, 1985; Imants, 1996). Al naar gelang de 
doelstellingg van de organisatie en van de betreffende actoren, zullen bepaalde 
effectiviteitscriteriaa meer of minder benadrukt worden. Organisaties en 
actorenn kunnen wisselende doelen hebben, ze kunnen verschillen in de door 
henn gewenste eindsituatie. De voorkeur in doelen kan met elkaar in strijd 
zijn.. "The critical elements of effectiveness conceptualization such as what 
criteria,, whose criteria, effective for whom, who to define, how to evaluate, 
whenn to evaluate, and under what environmental constraints are often pro-
blematicc because there seem no standard elements accepted by all concerned 
constituenciess for evaluation" (Cheng, 1996, p.7). 
Daarnaastt moet onderkend worden dat de definitie van effectiviteit en de 
invullingg daarvan kan verschillen voor de verschillende vormen en sectoren 
vann onderwijs (Holdaway & Johnson, 1993). 

4.3.24.3.2 Benaderingen van organisatiekwaliteit 
Bestaandee definities van kwaliteit en effectiviteit kunnen in eerste instantie in 
tweee groepen worden verdeeld (Cameron, 1984; Holdaway & Johnson, 1993; 
Hoyy & Ferguson, 1985; Imants, 1996). De ene groep definieert effectiviteit in 
termenn van het doelmodel. Effectiviteit wordt binnen deze benadering be-
paaldd aan de hand van één criterium: de mate waarin een organisatie de ge-
formuleerdee doelen behaald. Binnen het onderwijs kunnen diverse functione-
lee doelen worden onderscheiden, zoals de innovatiefunctie, de opvangfunctie, 
dee werkgelegenheidsfunctie en de gemeenschapsondersteunende functie 
(McPhersonn et al., 1986; Meijnen, 1998), maar meestal wordt de doelbereiking 
binnenn het onderwijs bepaald aan de hand van de hoeveelheid en kwaliteit 
vann de leeropbrengsten en de doelmatigheid waarmee ze tot stand worden 
gebrachtt (Imants, 1996). De doelen worden dus veelal gemeten aan de hand 
vann leerresultaten. Veel onderwijsonderzoek naar effectiviteit kan geplaatst 
wordenn binnen deze traditie. Het is een benadering van kwaliteit, die ervan 
uitt gaat dat er een causale relatie is tussen de schoolorganisatie en de inrich-
tingg enerzijds, en onderwijsopbrengsten (leerprestaties) anderzijds (Scheerens, 
1995).. Dit model is bruikbaar als ervan uitgegaan wordt dat een organisatie 
gekenmerktt wordt door meetbare en tijdgebonden doelen (Cameron, 1984; 
Cheng,, 1996). 
Dee andere groep kan worden geplaatst binnen het systeemmodel en gaat er 
vann uit dat het functioneren van scholen wordt bepaald aan de hand van 
meerderee criteria (Hoy & Ferguson, 1985; Imants, 1996). Dit lijk t een waar-
devollee aanvulling te zijn voor schoolorganisaties die gekenmerkt worden 
doorr een onduidelijke en gevarieerde doeldefiniëring, waarbij verschillende 
belanghebbendee andere doelen nastreven die niet allemaal direct betrekking 
hebbenn op leerresultaten (Cheng, 1996; Willower, 1982, 1991). 
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Binnenn deze tweede groep kunnen diverse benaderingen worden geplaatst die 
elkk (deels) een eigen invulling aan de te behalen doelen geven en als gevolg 
daarvann (ten dele) uitgaan van andere kwalkeits- en effectiviteitscriteria 
(Boerman,, 1998; Cameron, 1984; Cheng, 1996). Cameron (1984) en Cheng 
(1996),, die zich grotendeels op Cameron baseert, noemen naast het eerder 
genoemdee doelmodel de volgendee modellen: 

 het systeem-hulpmiddelen model: een organisatie verwerft de noodzakelij-
kee middelen; 

 het interne proces model: binnen de organisatie zijn er geen interne span-
ningenn en het interne functioneren verloopt soepel; 

 het strategische belanghebbende model: alle belangrijke belanghebbende 
zijnn in ieder geval minimaal tevreden; 

 het concurrerende waardemodel: de organisatie vindt een evenwicht tussen 
vierr belangrijke functies; 

 het legitimeringsmodel: een organisatie overleeft omdat ze betrokken is bij 
legitiemee activiteiten; 

 en het ineffectiviteitsmodel: kenmerken van ineffectiviteit zijn afwezig. 
Chengg (1996) voegt hier nog het model van de lerende organisatie, dat de 
aanpassingg aan veranderingen in de omgeving en interne problemen centraal 
stelt,, en het model van 'total quality management' aan toe. Het verschil in 
accentt dat deze modellen leggen geeft aan dat het gebruik van meervoudige 
effectiviteitsmatenn belangrijk is. Onder verschillende condities zijn verschil-
lendee maten bruikbaar (Cameron, 1984). 

Nuu duidelijk is dat de keuze voor een effectiviteitsmaat afhangt van de situatie 
enn context waarbinnen het wordt gebruikt, is de vraag welk model het meest 
geschiktt is voor dit onderzoek. Zoals gezien in hoofdstuk 1 kan organisatie-
kwaliteitt twee plaatsen innemen bij de vraag naar de schoolorganisatorische 
gevolgenn van financiële en personele autonomievergroting, namelijk als een 
vann de gevolgen en als voorwaarde voor autonomievergroting. Omdat in dit 
onderzoekk veranderingen in de omgeving en de structuur en cultuur van 
schoolorganisatiee centraal staan, wordt aangesloten bij het concurrerende 
waardemodel.. Het concurrerende waardemodel heeft oog voor veranderingen 
binnenn organisaties, voor veranderende accenten in kwaliteit en voor de 
tevredenheidd van meerdere betrokkenen. Het model is met name bruikbaar 
alss 'the organization is unclear about its own emphases, or changes in criteria 
overr time are of interest' (Cameron, 1984, p.276). Bijkomend voordeel van 
hett concurrerende waardemodel is dat het in Nederland al eerder is toegepast 
opp schoolorganisaties (Boerman, 1998; Majoor et al. 1996, 1998; van Wierin-
gen,, 1994; 1995). 

4.3.34.3.3 Het concurrerende waardemodel 
Dee kwaliteit of effectiviteit van de processen in de organisatie kan zoals 
gezienn op meerdere manieren gemeten worden. Er zijn diverse pogingen 
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gedaann om deze criteria samen te voegen in een model. De poging van Quinn 
enn Rohrbaugh (1983) verdient speciale aandacht vanwege de werkwijze en het 
uiteindelijkee model. Quinn en Rohrbaugh gaan uit van de 30 effectivi-
teitscriteriaa die Campbell uit diverse bestaande onderzoeken heeft geabstra-
heerd.. Deze 30 criteria zijn op een 'delphi-achtige-manier' gereduceerd tot 17 
criteria25.. Uit de analyse van de rangschikking van deze effectiviteitscriteria 
blijk tt dat de organisatietheoretici en onderzoekers impliciet gebruik maken 
vann een theoretisch kader. Quinn en Rohrbaugh hebben deze criteria gegroe-
peerdd in drie dimensies aan de hand van de focus van de organisatie (intern of 
extern),, de structuur van de organisatie (stabiliteit of flexibiliteit) en de be-
langstellingg (voor doelen of middelen). De doel-middel dimensie is in de loop 
derr tijd als afzonderlijke dimensie uit het model verdwenen (Quinn et al., 
1996). . 
Doorr de dimensies intern-extern en stabiliteit-flexibiliteit te combineren 
ontstaatt een model met vier kwadranten, die worden begrensd door de focus 
vann de organisatie (x-as) en de structuur (de y-as). In elk van de vier kwadran-
tenn staat aangegeven wat de doelen en wat de middelen zijn om een bepaalde 
afstemmingg in de organisatie te bereiken (oorspronkelijk de derde dimensie en 
dee diepte-as van het model). Kwaliteit wordt hierbij multifunctioneel bepaald 
enn de inzet van hulpbronnen wordt beoordeeld in termen van een redelijke 
verdelingg over de functies waaraan moet worden voldaan. 
Dee vier kwadranten van het uiteindelijke model, dat ze de naam 'competing 
valuess model' hebben gegeven, komen overeen met de historische ontwikke-
lingg in de organisatietheorie, waarbinnen vier groepen theorieën worden 
onderscheiden,, die elk een deels andere invulhng geven aan de organisatie-
effectiviteit,, namelijk de rationele doelbenadering, de human-relations bena-
dering,, de interne procesbenadering en de open systeembenadering (Quinn et 
al.,, 1988, 1996). Zie hiervoor ook paragraaf 3.1. 
Daarnaastt sluiten de vier criteria aan bij de vier theoretisch geformuleerde 
functiess van organisaties die Parsons onderscheidt. Parsons ziet organisaties 
alss een sociaal systeem. Hij gaat uit van een structureel-functionele benadering 
vann organisaties en stelt dat in elke organisatie vier functionele vereisten 
moetenn worden vervuld, ook wel het AGIL-paradigma genoemd (adaptation, 
goalgoal attainment, integration en latency) (de Leeuw, 1988). Een organisatie 
moett aan deze functies voldoen wil ze overleven en groeien. Deze vier func-
tiess zijn later weer door anderen verder uitgewerkt en onderzocht (Ebmeier 
&&  Hart, 1992; Hoy & Ferguson, 1985; en McPherson et al., 1986). Dit heeft 
ertoee geleid dat het doelmodel en systeemmodel (waarbinnen varianten on-
derscheidenn kunnen worden) zijn geïntegreerd, waardoor rekening is gehou-
denn met processen en resultaten, middelen en doelen (Uline et al., 1998). 

133 Een groep onderzoekers en organisatietheoretici is gevraagd om elke mogelijke com-
binatiee van criteria met elkaar te vergelijken op overeenkomsten. Deze procedure is 
herhaaldd met een andere groep experts. Quinn en Rohrbaugh hebben op die manier 
geprobeerdd een afstandsmaat te ontwikkelen voor de diverse criteria. 
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4.3.44.3.4 Criteria 
Dee vier criteria zijn in Nederland geïntroduceerd door van Wieringen (1994, 
1995),, in de vorm van het ABCD-model en later geoperationaliseerd door 
Boermann (1998) en Majoor et al. (1996, 1998). Het vertaalde model voor 
organisatiee effectiviteit van Quinn en Rohrbaugh (1983) staat in schema 4.1. 

Schemaa 4.1 Het concurrerende waardemodel voor organisatiekwaliteit 
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78 8 

Antwoord d 

openn systeem model 

externee steun, 
middelenn ver-
werven, , 
groeii  Extern 

resultaten, , 
productiviteit t 

Doelgerichtheid d 

Rationelee doelmodel 



Dee ABCD-criteria kunnen als volgt beschreven worden (van Wieringen 1994, 
1995): : 
AA de organisatie is in staat een antwoord te geven op de verwachtingen die 

dee omgeving stelt (adaptation); 
BB de organisatie is in staat een binding te realiseren van de leraren aan de 

schooll  (de leraren aan de school kan committeren) (maintenance); 
CC de organisatie is in staat de coördinatie van de onderdelen van de organi-

satiee tot stand te brengen (integration); 
DD de organisatie is in staat doelgericht te werken en is in staat doelen te 

stellenn en in de richting van deze doelen te werken (goal attainment). 

Dee structuur, cultuur en omgeving van scholen worden in dit onderzoek 
inhoudelijkk benaderd door te kijken naar de vraag hoe de structuur, cultuur 
enn omgeving van basisscholen eruit zien. Bovenstaande omschrijving van de 
ABCD-criteriaa laat zien dat met behulp van het ABCD-model het kwalitatie-
vee resultaat van de structuur, cultuur en omgeving kan worden onderzocht. 
Ditt gebeurt bijvoorbeeld door aan de hand van het criterium 'antwoord' te 
kijkenn naar de wijze waarop de school met haar omgeving omgaat, zonder de 
omgevingg te typeren. Via het criterium 'binding' wordt iets gezegd over de 
kwaliteitt van de cultuur van de school, zonder inhoudelijk in te gaan op de 
professionaliteitt en autonomie van leraren. Hetzelfde geldt voor het criterium 
'coördinatie',, dat informatie biedt over de kwaliteit van de structuur van de 
schoolorganisatie.. Alleen het criterium 'doelgericht' komt niet als zodanig 
terugg bij de typering van de structuur, cultuur of omgeving van scholen zoals 
dezee in dit onderzoek wordt gehanteerd. 

4.44 Omgevingskenmerken en schoolkenmerken 

4.4.14.4.1 Omgeving en strategie 
Uitt de bespreking van de modernere organisatietheorieën is het belang van de 
omgevingg voor organisaties gebleken. De omgeving van een school heeft 
invloedd op het gedrag van schoolorganisaties. Wil een schoolorganisatie 
overleven,, dan zal zij zich, in ieder geval gedeeltelijk aan haar omgeving aan 
moetenn passen. De schoolleiding (de strategische top) speelt hierbij een be-
langrijkee rol (Keuning & Eppink, 1996). 
Hett aanpassen van de organisatie aan haar omgeving gebeurt via strategie. 
"Hett gaat bij strategie om de positie van de organisatie ten opzichte van de 
omgeving.. Een omgeving die betrekkelijk rustig is zal een andere strategie 
vragenn dan een omgeving die onrustig is" (van Wieringen & Vermeulen, 1995, 
p.12).. Door de omgeving en de eigen organisatie in te schatten bepaalt de 
schoolleidingg de strategie, dat wat er moet gebeuren (Keuning & Eppink, 
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1996).. Keuning en Eppink noemen dit het externe afstemmingsprobleem, 
ofwell  de wijze waarop de organisatie moet worden afgestemd op het omrin-
gendee maatschappelijk systeem. 
Strategieënn verschillen in de mate waarin ze gepland zijn. De mate waarin 
strategischee planning nodig is hangt af van de omvang van de organisatie, het 
aantall  hiërarchische niveaus in de organisatie en de complexiteit van de om-
gevingg (van Wieringen & Vermeulen, 1995). Het gaat daarbij om de invloed 
vann verschillende componenten van de omgeving op de organisatie. 
Omm de omgeving van scholen te bepalen kunnen diverse indelingen worden 
toegepast.. De omgeving is een verzameling van instanties, groeperingen en 
individuenn die op de een of andere manier belang hebben bij de school. 
Groeperingenn rondom de school zijn het schoolbestuur, onderwijsvakorgani-
saties,, overheden en publiek. Daarnaast vinden in de omgeving allerlei ont-
wikkelingenn plaats waarover de school informatie wil verzamelen. 
Organisatiess hebben een algemene en specifieke omgeving (Keuning & Ep-
pink,, 1996). De specifieke omgeving bestaat voor scholen uit ouders, lokale 
gemeenschap,, lokale bedrijven, gemeente, andere scholen en onderwijsinstel-
lingen,, en de landelijke overheid. Deze specifieke omgeving, die in de onmid-
dellijkee nabijheid van scholen ligt, heet ook wel de taakomgeving. 
Elementenn die vaak genoemd worden als relevant voor de algemene omgeving 
vann organisaties zijn bestuurlijke, economische, sociaal-culturele, technolo-
gische,, internationale, demografische en klimatologische elementen (Keuning 
&&  Eppink, 1996; van der Krogt & Vroom, 1995). In dit onderzoek ligt de 
nadrukk op een aspect van de bestuurlijke omgeving, namelijk autonomiever-
grotingg als een beleidsmaatregel van de overheid. Autonomievergroting, dat 
inn dit onderzoek centraal staat, behoort tot de bestuurlijke omgeving van 
scholenn (Hooge, 1998). Hierin is, zoals in de voorgaande hoofdstukken geble-
ken,, de laatste jaren verandering opgetreden. 
Naastt de bestuurlijke omgeving (als onderdeel van de macro-omgeving) is het 
voorr dit onderzoek van belang oog te hebben voor omgevingskenmerken die 
dichterbijj  de school liggen. Deze worden ook wel situationele factoren of 
externee contingenties genoemd. Daarnaast kunnen interne contingenties 
wordenn onderscheiden. Contingenties kunnen worden beschreven met be-
hulpp van termen als complexiteit, vijandigheid, veranderlijkheid en marktdi-
versiteitt (van der Krogt & Vroom, 1995; Mintzberg, 1979). Het onderscheid 
datt van den Berg maakt sluit hierbij aan. Zij onderscheidt voor schoolorgani-
satiess een complexe versus een eenvoudige omgeving. Een complexe omge-
vingg is heterogeen en instabiel en een eenvoudige omgeving is homogeen en 
stabiell  (van den Berg, 1993). 
Hett gaat er om in dit onderzoek aan te sluiten bij een aantal kenmerken van 
dee omgeving die van invloed kunnen zijn op het verband tussen autonomie-
vergrotingg en organisatieverandering. Uit het onderzoek van Hooge (1998) 
blijk tt dat de omgeving van scholen in vier sectoren ingedeeld kan worden, 
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namelijkk de bestuurlijke omgeving, de sociale omgeving, de professionele 
omgevingg en de competitieve omgeving. Een aantal elementen uit de omge-
vingg van scholen die van invloed zijn op de complexiteit van de omgeving 
zijnn de bestuursvorm en bestuursgrootte (Hofman, 1993; van de Venne & van 
Wieringen,, 1995), het ervaren van concurrentie van andere scholen (Teelken, 
1998)) en de sociale omgeving van scholen (Vernooy, 1984). Uitgangspunt is 
datt scholen die concurrentie ervaren, in een wijk staan die bestaat uit lagere 
socialee milieus, een groot bestuur hebben, en een niet verzelfstandigd bestuur 
(zoalss de gemeente) een meer complexe omgeving hebben. 

4.4.24.4.2 Bestuurlijke omgeving 
Naastt de overheid die veranderingen in de bekostigingssystematiek introdu-
ceertt bestaat de bestuurlijke omgeving in dit onderzoek uit de bestuursgrootte 
enn de bestuursvorm. Scholen van besturen met meer dan één school hebben 
eenn meer heterogene omgeving (van de Venne & van Wieringen, 1995; van 
Wieringenn & van de Venne, 1995). Met name de bestuursgrootte verschilt 
nogall  tussen scholen en kan dus een belangrijk omgevingskenmerk zijn. 
Di tt vermoeden wordt versterkt door onderzoek van Hofman (1993) waaruit 
blijk tt dat schoolbesturen een rol spelen bij de effectiviteit van basisscholen. 
Kleinschaligee basisscholen voeren, in vergelijking met grotere besturen, een 
modaall  bestuursbeleid als het gaat om onderwijs, personeelsbeleid en com-
municatie.. Ze vertonen veel bestuursactiviteit op het financieel/materieel 
terrein.. De verschillen tussen scholen zijn echter niet groot, want na de 
uitvoeringg van controle-analyses valt de samenhang met financieel/materieel 
beleidd weg (Hofman, 1993). Scholen van een groot bestuur krijgen te maken 
mett het beleid van hun bestuur, zeker waar het gaat om personeelsbeleid, 
aangezienn het personeel sinds de bestuursaanstelling in dienst is bij het be-
stuur26.. In het voortgezet onderwijs wordt aangegeven dat het bestuur door 
zijnn rol als werkgever en bewaker van het financiële beleid meer invloed heeft 
gekregen.. Maar het tegengesteld proces komt ook voor, namelijk dat het 
bestuurr meer op afstand komt (Bergen et al., 1997). 
Verderr is het zo dat besturen van openbare en bijzondere scholen van elkaar 
verschillen.. Vaak wordt dit geweten aan de richting als zodanig, zonder te 
kijkenn naar de betekenis daarachter. De bestuursvorm tussen richtingen 
verschilt.. Besturen van bijzondere scholen zijn veelal kleiner (minder scholen, 
meestall  scholen van één type, geen uiteenlopende regionale positie), meer 
cliëntgerichtt en extern georiënteerd, en ze ontvangen vaak een betere externe 
ondersteuningg (Hofman, 1993; van de Venne & van Wieringen, 1995; van 
Wieringenn & van de Venne, 1995). Over het algemeen is de autonomie van 

144 Voor het openbaar onderwijs was dit al het geval. 
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bijzonderee scholen ten opzichte van hun bestuur groter dan die van de open-
baree scholen (van de Venne & van Wieringen, 1995; van Wieringen & van de 
Venne,, 1995). 

4.4.34.4.3 Competitieve omgeving 
Dee competitieve omgeving wordt in dit onderzoek gezien als het ervaren van 
concurrentie.. De veronderstelling is dat scholen die concurrentie ervaren 
genoodzaaktt zijn meer beleid te voeren. Deze beleidsvoering kan op verschil-
lendee terreinen liggen, zoals werving van leerlingen, onderwijskundige profi-
lering,, samenwerking met andere scholen (al dan niet met het oog op een 
fusie)) en een beter financieel en personeelsbeleid. 
Eenn studie naar beleidsvoering door scholen voor voortgezet onderwijs beves-
tigtt dit vermoeden (Sleegers, 1991). Het blijkt dat scholen die concurrentie 
ervarenn meer beleid voeren dan scholen die geen concurrentie ervaren. Hooge 
(1998)) vindt in haar survey naar beleidsbenutting in het basisonderwijs geen 
samenhangg tussen het ervaren van concurrentie en beleidsbenutting. Uit haar 
gevalsstudiess blijk t echter dat indien scholen geen concurrentie ervaren, dat 
zijj  dan een meer integrale beleidsvoering kennen. Indien scholen wel concur-
rentiee ervaren, dan is sprake van een meer omgevingsgerichte beleidsbenut-
ting. . 
Verderr is het mogelijk dat de concurrentie tussen scholen toeneemt als gevolg 
vann autonomievergroting en veranderingen in de bekostigingssystematiek. In 
hoofdstukk 1 is al gezien dat de externe verantwoordingsplicht van scholen 
toeneemtt ten tijde van een vergroting van de beleidsruimte. Dit gebeurt onder 
meerr door de verplichting tot het maken van een schoolgids en de presentatie 
vann de leerresultaten in dagbladen, lokale overheden en de inspectie, in de 
vormm van de kwaliteitskaart. Hierdoor worden verschillen in prestaties tussen 
scholenn beter zichtbaar voor de overheid en voor ouders. De concurrentiepo-
sitiee van scholen kan hierdoor veranderen en de concurrentie kan toenemen. 
Zoo vindt Teelken in haar proefschrift naar het marktmechanisme in het 
voortgezett onderwijs dat scholen zich steeds actiever profileren (1998). Er is 
zowell  meer concurrentie als meer samenwerking tussen scholen. Het markt-
mechanismee neemt toe, aangezien scholen hun aanbod meer afstemmen op de 
vraagg van ouders en leerlingen (Teelken, 1998). 
Hett ligt buiten de vraagstelling van dit onderzoek om veranderingen in de 
concurrentiee tussen basisscholen te onderzoeken. Maar gezien de bevindingen 
vann Sleegers (1991) en Hooge (1998) is het wel interessant om te kijken of het 
ervarenn van concurrentie invloed heeft op de beleidsbenutting en organisatie-
veranderingg van scholen. 

4.4.44.4.4 Sociale omgeving 
Ontwikkelingenn in de sociale omgeving van scholen leiden er veelal toe dat de 
schooll  hierop reageert (Vernooy, 1984). Denk maar aan de toename van het 
aantall  allochtone leerlingen of een toenemend vandalisme in de buurt. De 
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meestee scholen reageren bijvoorbeeld op een toename van het aantal alloch-
tonee leerlingen door het lesprogramma aan te passen en Nederlands als 
Tweedee Taal (NT2) aan te bieden. 
Hett is tevens mogelijk dat scholen meer of een ander beleid gaan voeren als de 
socialee omgeving verandert. Zo blijkt uit een onderzoek van Polder & Gij-
tenbeekk (1995) dat de benutting van de beleidsruimte die het FBS biedt toe-
neemtt als het aantal allochtone leerlingen hoger is. Verder vindt Hooge (1998) 
inn haar onderzoek een samenhang tussen veranderingen in de sociale samen-
stellingg van de buurt en de bestuurlijk-organisatorische beleidsuitvoering door 
scholen.. Voorts blijkt uit de door haar uitgevoerde gevalsstudies dat vijf van 
dee acht scholen aangeven dat een complexe sociale omgeving een belangrijke 
factorr is in de bevordering van de beleidsuitvoering door de school. 

4.4.54.4.5 Interne contingenties: schoolkenmerken 
Naastt deze externe contingenties kunnen een aantal school interne contingen-
tiess worden onderscheiden. Dit zijn interne organisatiekenmerken die, 
evenalss de omgevingskenmerken, bij kunnen dragen aan de complexiteit van 
dee situatie waarin de organisatie zich bevindt. Kenmerken hiervan zijn de 
richtingg (in samenhang met de bestuursvorm), de financiële situatie (het 
hebbenn van een eigen vermogen of extra middelen), fusieplannen of fusiever-
leden,, het onderhoud van het gebouw, de grootte van de school, de samenstel-
lingg van de leerlingenpopulatie, de ontwikkeling in het leerlingenaantal en het 
aantall  jaar ervaring van de schoolleider. 

4.55 Afsluiting 

Omm te onderzoeken welke aspecten van de structuur, cultuur en kwaliteit van 
schoolorganisatiess veranderen als gevolg van beleidsbenutting op het financi-
eell  terrein en het terrein van personeelsbeleid, zijn deze begrippen in dit 
hoofdstukk theoretisch verder geoperationaliseerd. 
Onderzoekk biedt vooralsnog alleen aanwijzingen dat de structuur en cultuur 
vann organisaties kunnen veranderen als gevolg van beleidsbenutting. Daar-
naastt kan de kwaliteit van organisaties veranderen. Vandaar dat in dit hoofd-
stukk de begrippen structuur, cultuur en kwaliteit van organisaties zijn uitge-
werkt.. Verder speelt de omgeving van organisaties een belangrijke rol. 
Dee structuur van schoolorganisaties wordt gezien als de formele structuur van 
organisaties.. Deze is bepaald aan de hand van drie kenmerken: de centralisatie 
vann besluitvorming van strategische en operationele besluiten; de taakverde-
lingg tussen bevoegd gezag en schoolleiding en tussen schoolleiding en team; 
enn de configuratie. 
Bijj  de operationalisatie van de schoolcultuur staan gedragskenmerken cen-
traal.. Twee kenmerken worden onderscheiden, namelijk professionaliteit en 
individuelee autonomie van leraren (in andere termen collegialiteit en isole-
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ment).. Deze kenmerken staan verder centraal bij de verdere operationalisatie 
inn dit onderzoek. 
Kwaliteitt is in dit onderzoek toegespitst op de kwaliteit van schoolorganisa-
ties.. Voor de operationalisatie wordt aangesloten bij het concurrerende waar-
demodell  dat in het Nederlands is vertaald als de ABCD-criteria. 
Nuu duidelijk is op welke wijze de centrale begrippen in dit onderzoek theore-
tischh worden geoperationaliseerd, kan in hoofdstuk 5 worden overgegaan tot 
dee uitwerking van de onderzoeksopzet. 
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