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Hoofdstukk 5: onderzoeksopzet 

Ditt hoofdstuk bevat achtereenvolgens het conceptueel kader en de onder-
zoeksvragenn (paragraaf 5.1), de beschrijving van het onderzoeksobject (5.2), 
hett onderzoeksdesign (5.3), de bespreking van het survey als methode van 
onderzoekk (5.4), de gevalsstudie als onderzoeksmethode (5.5) en een afsluiten-
dee paragraaf (5.6). 

5.11 Conceptueel kader en onderzoeksvragen 

Autonomievergrotingg krijgt in het basisonderwijs onder meer vorm door 
middell  van een veranderende bekostigingssystematiek. De overheid treedt 
gedeeltelijkk terug en verschuift taken en bevoegdheden op het terrein van het 
financieell  beleid, personeelsbeleid en nascholingsbeleid naar basisscholen. 
Doorr een verandering in het bekostigingsstelsel wordt de beleidsruimte van 
basisscholenn op een deze terreinen vergroot. 
Dee vraag die in dit onderzoek wordt gesteld is of basisscholen hun beleids-
ruimtee benutten, of dit leidt tot veranderingen in de organisatiestructuur, de 
organisatiecultuurr en de organisatiekwaliteit van scholen en welke andere 
omgevingskenmerkenn en schoolkenmerken invloed hebben op de samenhang 
tussenn beleidsbenutting en veranderingen in de schoolorganisatie. 

5.1.1.5.1.1. onderzoeksvragen 
Ditt leidt ertoe dat de algemene onderzoeksvraag als volgt is uitgewerkt. 
1.. In welke mate en op welke wijze benutten basisscholen hun beleidsruimte 
opp het financieel terrein, het personele terrein en het terrein van de nascho-
ling? ? 
2.. Welke samenhang is er tussen de beleidsbenutting op het financieel terrein 
hett personele terrein en het terrein van de nascholing? 
3.. In welke mate en op welke wijze is de organisatiestructuur van basisscholen 
sindss 1992 veranderd wat betreft de centralisatie in besluitvorming, de taak-
verdelingg en de configuratie? 
4.. In welke mate en op welke wijze is de organisatiecultuur van basisscholen 
sindss 1992 veranderd wat betreft de professionaliteit van leerkrachten en de 
autonomiee van leerkrachten? 
5.. Welke samenhang is er tussen de veranderingen in de organisatiestructuur 
enn organisatiecultuur van scholen? 
6.. Welke samenhang is er tussen de beleidsbenutting door de school en de 
veranderingg in de organisatiestructuur? 
7.. Welke samenhang is er tussen de beleidsbenutting door scholen en de 
veranderingg in de cultuur? 
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8.. Welke samenhang is er tussen de beleidsbenutting door scholen en de 
organisatiekwaliteitt van scholen? 
9.. Welke samenhang is er tussen de veranderingen in de structuur en cultuur 
vann scholen en de organisatiekwaliteit van scholen? 
10.Welkee samenhang is er tussen de school- en omgevingskenmerken en de 
veranderingg in de structuur en cultuur van scholen? 

5.1.25.1.2 conceptueel kader 
Voorr de overzichtelijkheid zijn de onderzoeksvragen schematisch weergege-
venn in onderstaand conceptueel kader (schema 5.1). 

Schemaa 5.1: Conceptueel kader 
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5.1.33 Omschrijving variabelen 
Variabelenn die worden onderscheiden zijn de mate en wijze van van beleids-
benutting,, verandering in de schoolorganisatie, organisatiekwaliteit en schooi-
enn omgevingskenmerken. De variabelen worden hieronder kort omschreven. 
Autonomievergrotingg is de onafhankelijke variabele en wordt gezien als een 
vergrotingg van de beleidsruimte van scholen. Hierbij wordt gekeken naar de 
benuttingg van de beleidsruimte door scholen. 
Dee afhankelijke variabelen zijn de veranderingen in de organisatiestructuur, 
cultuurr en organisatiekwaliteit. Organisatiekwaliteit wordt zoals gezegd 
tevenss gezien als mogelijke voorwaarde voor de beleidsbenutting door scho-
len. . 
Organisatiestructuurr wordt heel algemeen beschouwd als het geheel van 
betrekkingenn en posities dat kenmerkend is voor een bepaalde groepering. In 
ditt onderzoek wordt dit onderscheiden naar centralisatie van de besluitvor-
mingg (deelname van diverse geledingen aan het besluitvormingsproces), taak-
verdelingg (delegeren van diverse taken) en configuratie (de opbouw van de 
school). . 
Binnenn cultuur wordt onderscheid gemaakt tussen gedrag (zichtbare artefac-
ten),, waarden (die het gedrag leiden) en assumpties die aan het gedrag ten 
grondslagg liggen. Dit onderzoek stelt de gedragingen centraal. Twee soorten 
gedragingenn zijn kenmerken voor professionele organisaties als scholen, 
namelijkk professionaliteit en autonomie van individuele leraren. 
Kwaliteitt tenslotte wordt gezien organisatiekwaUteit, ook wel organisatie-
effectiviteitt genoemd. Omdat verandering binnen de schoolorganisatie cen-
traall  staan wordt aangesloten bij het concurrerende waardemodel dat in dit 
onderzoekk vertaald is in de ABCD-criteria. 
Daarnaastt worden binnen dit onderzoek school- en omgevingskenmerken 
onderscheidenn die het verband tussen beleidsbenutting en aspecten van orga-
nisatieveranderingg mogelijkerwijs vertekenen (covariaten). Op basis van het 
theoretischh kader worden omgevings- en schoolkenmerken gezien als covari-
aat.. In dit onderzoek is de omgeving beperkt tot de directe omgeving van 
scholen27,, waarbij onderscheid is gemaakt in vier variabelen (zie hoofdstuk 4): 
bestuurlijkee schaalgrootte, bestuursvorm, ervaren van concurrentie en de 
samenstellingg van de buurt en leerlingenpopulatie. Schoolkenmerken in dit 
onderzoekk zijn: recent gefuseerd of fusieplannen, schoolgrootte en de ont-
wikkelingg in schoolgrootte, aantal jaar ervaring van de schoolleider en de 
samenstellingg van de leerlingenpopulatie. 

11 Met uitzondering natuurlijk van de veranderingen in het bekostigingsstelsel die 
gezienn kunnen worden als onderdeel van de bestuurlijke omgeving. 
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5.22 onderzoeksobject 

Beleidsbenuttingg door scholen kan binnen verschillende onderwijssectoren en 
opp verschillende terreinen onderzocht worden. Het onderzoeksobject van dit 
onderzoekk zijn de basisscholen in Nederland. Een a-selecte groep basisscholen 
iss onderzocht. De scholen in de steekproef verschillen op een aantal kenmer-
ken,, zoals grootte, leerHngensamenstelling, denominatie en beheersstructuur. 

Uitgaandee van het theoretische model van Tomaskovic-Devey et al. (1994) is 
vooraff  vastgesteld dat de schoolleider de meest geschikte respondent voor dit 
onderzoekk is. Het centrale concept in hun model is dat de waarschijnlijkheid 
datt een respondent aan een onderzoek meewerkt een functie is van de autori-
teit,, de capaciteit en de motivatie om respondent te zijn. Autoriteit om res-
pondentt te zijn heeft te maken de organisatiegebruiken, de werkverdeling en 
informatievoorzieningg die de respondent in staat stelt mee te werken. Capaci-
teitt heeft te maken met de vraag of de respondent op alle items kan antwoor-
den,, en motivatie verwijst naar individuele motivatie en de motivatie van de 
organisatiee om informatie te verstrekken. 
Zee veronderstellen drie verbanden, waarvan de eerste is dat de complexiteit 
vann de organisatie van invloed is op de autoriteit en capaciteit van de respon-
dent.. Hoe complexer de organisatie is in verticale zin, hoe belangrijker hië-
rarchiee en beslissingsbevoegdheid zijn. De plaats van de respondent in de 
organisatiee bepaalt zijn autoriteit om aan het onderzoek mee te werken. Hoe 
complexerr de organisatie is in horizontale zin, hoe meer de kennis verspreid 
iss over de hele organisatie, en hoe moeilijker het voor een respondent is op 
allee vragen antwoord te geven (capaciteit). 
Mett betrekking tot het basisonderwijs kan hierover worden gezegd dat het 
relatieff  kleine organisaties zijn die zowel in verticale als in horizontale zin een 
simpelee structuur hebben. De schoolleider staat aan de top van de doorgaans 
plattee organisatie en verwacht mag worden dat hij, meer dan leden van het 
bevoegdd gezag of van het team, de meeste kennis heeft van zowel de bestuur-
lijk ee en organisatorische aspecten, als van de onderwijskundig aspecten van de 
organisatie.. De onderzoeksvraag is gericht op schoolorganisaties en schoolbe-
leidd (in plaats van bestuursbeleid). Over het algemeen zal de schoolleider het 
bestt op de hoogte zijn van wat de scholen doen, welk beleid ze voeren en wat 
err binnen de school gebeurt. Ook indien het bevoegd gezag volledig zelfstan-
digg beleid voert met betrekking tot het financieel en personeel beleid, en als 
dee schoolleider niet bij de besluitvorming hieromtrent betrokken wordt, zal 
dee schoolleider weten welk beleid "wordt gevoerd en zal zien wat de gevolgen 
vann dit beleid zijn. 
Gelett op het eerste verband dat Tomaskovic-Devey et al. (1994) veronderstel-
len,, kunnen we concluderen dat de organisatiestructuur van basisscholen een 
goedee voorwaarde vormt voor wat betreft de autoriteit en de capaciteit van de 
schoolleiderr als respondent. 
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Hett tweede verband dat Tomaskovic-Devey et al. (1994) veronderstellen is dat 
dee complexiteit en stabiliteit van de omgeving van invloed is op de capaciteit 
vann de respondent (zie hiervoor ook de contingentiebenadering). Organisaties 
mett een hele complexe en instabiele omgevingsrelatie zullen "units" creëren 
diee de functie van buffer tussen organisatie en omgeving vervullen. Zulke 
organisatiess zullen meer geroutineerd en beter in staat zijn (capaciteit) vragen 
tee beantwoorden. Verondersteld wordt dat organisaties met regelmatige en 
niett te complexe omgevingsrelaties niet zo'n buffer zullen opbouwen. 
Basisscholenn hebben doorgaans geen aparte unit of functie cfie verantwoorde-
lij kk is voor het onderhouden van de relaties met de omgeving: deze taak valt 
veelall  binnen de functie van de schoolleider. De primaire taak van een school 
off  schoolleider is echter niet het meewerken aan onderzoek. Dit doet een 
beroepp op zowel hun capaciteit (tijd en geld) als motivatie ("daar ben ik niet 
voor"),, terwijl veel schoolleiders tijdgebrek ervaren bij de uitoefening van 
hunn functie (Stoel, 1994). 
Bekendd is ook dat veel scholen een grote druk ervaren vanuit de omgeving: 
vann buitenaf wordt een groot beroep gedaan op scholen. Diverse maatschap-
pelijkee organisaties willen iets van scholen: drugspreventie, 50 jaar vrijheid 
herdenken,, antiracisme onderwijs, aandacht voor het jonge kind, aandacht 
voorr normen en waarden. Daarnaast doet de overheid ook een beroep op 
scholen:: schoolplan en schoolgids; emancipatieplan, zorgverbreding enz. Ook 
iss bekend dat scholen gemiddeld per week 1 verzoek krijgen om mee te doen 
aann onderzoek. Geringe motivatie en tijdgebrek dragen ertoe bij dat school-
leiderss minder geneigd zijn om aan onderzoek mee ter werken. Hetzelfde 
geldtt echter voor andere betrokkenen binnen de school. Bovengenoemd 
verbandd geldt voor de hele school, niet alleen voor de schoolleider, en wordt 
duss niet voorkomen door het kiezen voor een andere respondent binnen de 
school. . 
Hett derde verband dat Tomaskovk-Devey et al. (1994) onderscheiden is dat 
dee afhankelijkheid van hulpbronnen in de omgeving van invloed is op de 
motivatiee om mee te werken aan een onderzoek. Organisaties die in sterke 
matee afhankelijk zijn van hun omgeving zullen gemotiveerder zijn aan onder-
zoekk mee te werken omdat a) de organisatie ervan kan leren, b) de reputatie 
vann organisatie kan verbeteren en c) nieuwe klanten gewonnen kunnen 
worden. . 
Hett is aannemelijk dat scholen prioriteiten zullen hebben in de volgorde van 
bronafhankelijkheid.. Daarbij denken we in eerste instantie aan rijkssubsidie: 
hett tevreden houden van de subsidiegever (Ministerie van OC&W, Inspectie 
vann het onderwijs). Ten tweede het voldoen aan maatschappelijke druk 
(ouders,, buurt, gemeente). De reputatie en/of voortzetting van subsidie en/of 
leerlingentoevoerr hangt niet samen met het meewerken aan onderzoek. 
Integendeel,, schoolleiders zullen de zin van wetenschappelijk of beleidsgericht 
onderzoekk voor hun eigen werkpraktijk moeten inzien om zich gemotiveerd 
tee voelen. 

89 9 



Naastt deze bovengenoemde organisatiekenmerken kunnen individuele ken-
merkenn ook een rol spelen, zoals respondenten die het invullen van vragen-
lijstenn niet als hun werk beschouwen, respondenten die zich niet identificeren 
mett de organisatie, en respondenten die niet graag ongeroutineerd werk doen. 
Dee drie voorwaarden (capaciteit, autoriteit, motivatie) om aan onderzoek mee 
tee werken zijn, naast bovengenoemde individuele zaken, zelden verenigd in 
éénn persoon. 
Conclusiee is dat de organisatiestructuur van basisscholen (verband 1) een 
goedee voorwaarde vormt voor de autoriteit en capaciteit van schoolleider als 
respondent.. Een schoolbestuurder zal in een aantal gevallen niet weten welk 
beleidd binnen de school wordt gevoerd, bijvoorbeeld omdat de besluitvor-
mingg hierover is gedelegeerd of omdat de uitvoering van het beleid is gedele-
geerd.. Daarnaast is het voor een schoolbestuurder moeilijk om zicht te heb-
benn op de gevolgen van het gevoerde beleid binnen de afzonderlijke scholen. 
D i tt is zeker het geval bij een bevoegde gezag met meerdere scholen onder het 
beheer. . 
D ee Medezeggenschapsraad (MR) heeft naar alle waarschijnlijkheid een minder 
volledigg beeld van het financiële en personeelsbeleid dat binnen de school 
wordtt gevoerd. Ui t diverse onderzoeken is gebleken dat de MR over het 
algemeenn nog steeds een informatie-achterstand heeft ten opzichte van het 
bevoegdd gezag en de schoolleiding. 
Gelett op de complexiteit van de omgeving en de afhankelijkheid van hulp-
bronnenn (verband 2 en 3) ontbreekt het voor schoolleiders deels aan capaciteit 
enn motivatie28 om respondent te zijn, maar ditzelfde geldt voor respondenten 
vanuitt de medezeggenschapsraad of het schoolbestuur. De nadelen van ver-
bandd 2 en 3 gelden voor de hele school. De schoolleider als respondent is de 
minstt slechte keus, omdat deze gezien de structuur van schoolorganisaties 
overr ghet algemeen over voldoende capaciteit en autoriteit beschikt. 

5.33 Onderzoeksdesign: survey en gevalsstudie 

H ett is moeilijk om de gevolgen van een verandering in het bekostigingsstelsel 
tee isoleren van andere beleidsmaatregelen zoals schaalvergroting en onderwijs-
kundigee veranderingen die de overheid invoert. Het is nooit met zekerheid 
vastt te stellen of een beleidsmaatregel gevolgen heeft voor het functioneren 
vann scholen en of die gevolgen volledig toegeschreven kunnen worden aan de 
betreffendee beleidsmaatregel of aan andere factoren. "Bi j veel overheidsbeleid 
iss de causaliteitsvraag problematisch, met name op beleidsterreinen waar 

22 Onderzoek naar School Based Management in Victoria kende een vrij hoge respons. 
Di tt wijst volgens de onderzoekers (Gamage et al., 1996) automatisch op het succes van 
hett project. De onderzoekers kregen zelfs toestemming om scholen met naam en 
toenaamm te noemen en te citeren. Dit lijk t erop te wijzen dat men erg tevreden is over 
hett geheel en de resultaten erkent. 
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gedragsveranderingg centraal staat" (Polder, 1996, p.57). Ui t hoofdstuk 1 is 
geblekenn dat autonomievergroting een beleidsmaatregel betreft die een ge-
dragsveranderingg van scholen beoogt. 
Daarnaastt zijn schoolorganisaties zelf ook complex. Karsten et al. (1997) 
stellen:: "De werking van instellingen is zodanig complex en het aantal acto-
renn zo talrijk, dat de veranderingen in een instelling zelden zo kunnen wor-
denn opgedeeld dat de effecten van één methode van overheidsinterventie in 
kaartt kunnen worden gebracht" (p.19). O ok is het moeilijk om met behulp 
vann correlatiestudies zicht te krijgen op interacties tussen bijvoorbeeld con-
tingentiefactorenn en de inrichting (structuur) van de organisatie. Dat is de 
redenn dat Mintzberg (1979) stelt dat het bestuderen van typen (ofwel: confi-
guratiess van contingentiefactoren en structuurkenmerken) meer inzicht geeft 
inn het functioneren van organisaties, dan het bestuderen van dé invloed van 
déé omgeving op dé organisatie. 
Eenn oplossing hiervoor kan zijn om situaties met elkaar te vergelijken (naar 
tijd/longitudinaall  of naar sectoren29) al dan niet door het uitvoeren van een 
experiment.. Dat is voor dit onderzoek niet mogelijk, want de wijzigingen in 
dee bekostigingssystematiek zijn bij aanvang van het onderzoek al ingevoerd 
enn de uiteindelijke invoering van lumpsum financiering laat in het basison-
derwijss op zich wachten. Controle- en vergelijkingsgroepen ontbreken. 
Eenn andere oplossing is om scholen in de diepte te onderzoeken aan de hand 
vann een gevalsstudie, ook wel case-study genoemd (Swanborn, 1996). In dit 
onderzoekk wordt een aantal gevalsstudies uitgevoerd, waardoor sprake is van 
eenn meervoudige gevalsstudie. De gevalsstudie is een geschikte onderzoeksme-
thodee als het verschijnsel moeilijk is te isoleren uit zijn omgeving (Hutjes & 
vann Buuren, 1992). Met behulp van kwalitatief onderzoek kunnen optredende 
gebeurtenissenn bestudeerd worden in de eigen omgeving en de eigen context. 
Gevalsstudiess zijn uitermate geschikt om processen te bestuderen (Miles & 
Huberman,, 1994; Swanborn, 1987). Met behulp van een vragenlijst wordt 
minderr zicht gekregen op de onderlinge verwevenheid van factoren. 
Dee tweede reden om een gevalsstudie uit te voeren is dat, indien interviews 
wordenn gehouden, makkelijker doorgevraagd kan worden. Al s een onduidelijk 
off  onvolledig antwoord gegeven wordt kan meer informatie en uitleg worden 
gevraagdd Ook is het mogelijk om naar mechanismen achter gevonden verban-
denn tussen variabelen te vragen, naar toelichting bij gevonden oorzaak-gevolg 
relaties,, naar volgtijdelijkheid e.d. (contextualisatie). 

Nadeell  van de gevalsstudie is dat het alleen een geschikte methode is als het 
aantall  te onderzoeken eenheden klein is in verhouding tot het aantal te on-

33 Ook aan een onderzoeksopzet die voldoet aan de eisen van een vergelijking in tijd en 
sectorr kleven nadelen. Een vergelijking naar sector doet onvoldoende recht aan de 
wezenlijkee verschillen tussen scholen in verschillende onderwijssectoren en een vergelij-
kingg naar tijd maakt het nog steeds niet mogelijk om met zekerheid te zeggen of veran-
deringenn toe te schrijven zijn aan de nieuwe bekostigingssytematiek. Ook in een derge-
lij kk onderzoek zijn aanvullende gevalsstudies nodig (Karstanje et al., 1995). 
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derzoekenn factoren (Hutjes & van Buuren, 1992). Dat is voor deze onder-
zoeksvraagg niet het geval, aangezien het aantal te onderzoeken eenheden bij 
aanvangg van het onderzoek bijna 8000 basisscholen betreft. Daarbij is het 
aantall  te onderzoeken factoren niet groot, zoals blijk t uit het conceptueel 
kader. . 
Vandaarr dat eerst een survey is uitgevoerd om een goed beeld te krijgen van 
dezee omvangrijke groep scholen. Op basis van de eerste vier hoofdstukken 
vann dit onderzoek blijk t dat er voldoende theoretische kennis is over beleids-
benuttingg en organisatieverandering om te onderzoeken in welke mate deze 
verschijnselenn optreden en op welke wijze ze samenhangen. Het survey biedt 
dann een kwantitatief beeld van de mate waarin beleidsbenutting en organisa-
tieveranderingtieverandering binnen basisscholen optreden en de samenhang tussen beide 
verschijnselen.. Aangezien longitudinaal onderzoek en het uitvoeren van een 
beginmetingg niet tot de mogelijkheden behoren zijn in navolging van Karsten 
ett al. (1997) de verschillen tussen de instellingen als uitgangspunt van analyse 
genomen.. Basisscholen zijn met elkaar vergeleken en scores zijn beschouwd 
alss relatieve scores. 
Opp basis van de resultaten van het survey is vervolgens een aantal gevallen 
bestudeerdd die gekenmerkt worden door het optreden van het te onderzoe-
kenn verschijnsel, namelijk een samenhang tussen beleidsbenutting en organi-
satieverandering.. De gevalsstudies dienen te leiden tot een verdieping van de 
resultatenn van het survey. "Een case-study kan ook als na-onderzoek funge-
ren:: nadat via een enquête een verschijnsel 'in de breedte' is afgebakend, 
wordtt het via één of enkele cases 'in de diepte' onderzocht" (Swanborn, 1996, 
p.32).. Di t sluit aan bij twee hoofdredenen om kwalitatieve aan kwantitatieve 
dataa te verbinden, namelijk ten eerste dat de kwalitatieve data de kwantitatie-
vee data kunnen versterken en ten tweede dat de kwalitatieve data meer in-
formatiee bieden waardoor het mogelijk is de analyse van het survey verder uit 
tee werken (Miles & Hubermans, 1994)30. De combinatie survey en gevalsstu-
die,, komt steeds vaker voor, meestal ook in deze volgorde (Swanborn, 1996). 

Opp grond van bovenstaande opmerkingen is in dit onderzoek gekozen voor 
eenn gecombineerde onderzoeksmethode. Achtereenvolgens is een survey en 
eenn aantal gevalsstudies uitgevoerd. Het survey geeft een overzicht van de 
samenhangg tussen beleidsbenutting en organisatieverandering en de invloed 
vann eventuele covariaten. Zie hiervoor verder paragraaf 5.4. Door als tweede 
onderzoeksfasee een aantal gevalsstudies uit te voeren, waarin afzonderlijke 
scholenn worden bestudeerd, is het mogelijk om verbanden die in het survey 
wordenn waargenomen te interpreteren en aan te vullen. De functie van de 
gevalsstudiess in dit onderzoek is tweeledig: interpretatie en detaillering van de 

44 Een derde hoofdreden is dat de wisselwerking tussen beide soorten data nieuwe 
denkrichtingenn kan initiëren door de aandacht voor verrassingen of paradoxen 
binnenn de verschillende data. Deze derde reden is niet van toepassing op dit onder-
zoek. . 
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resultaten.. Binnen de gevalsstudies wordt het onderzochte verschijnsel (de 
samenhangg tussen beleidsbenutting en organisatieverandering in basisscholen) 
gereconstrueerdd in de context van een aantal basisscholen. Dan kan bijvoor-
beeldd gekeken worden of de optredende veranderingen in de organisatie 
toegeschrevenn kunnen worden aan beleidsbenutting (oorzaak-gevolg). Daar-
naastt is het mogelijk binnen gevalsstudies rekening te houden met interactie-
effectenn tussen variabelen. Di t wordt verder uitgewerkt in paragraaf 5.5. Eerst 
gaatt paragraaf 5.4 in op de wijze waarop het survey is uitgevoerd. 

5.44 Het survey 

Mett behulp van het survey wordt een goed overzicht verkregen van de situa-
tiee binnen basisscholen voor wat betreft: 
1.. de beleidsbenutting met betrekking tot het personeelsbeleid, nascholings-

beleidd en financieel beleid in 1995; 
2.. de verandering in de organisatie voor wat betreft de structuur en cultuur 

voorr de periode 1992 en 1995; 
3.. de samenhang tussen beleidsbenutting en de verandering in de structuur en 

cultuur; ; 
4.. de samenhang tussen beleidsbenutting en organisatiekwaliteit; 
5.. de invloed van school- en omgevingskenmerken op de samenhang tussen 

dee onderscheiden variabelen. 
Hett survey bepaalt de mate van het optreden van deze verschijnselen en de 
samenhangg hiertussen. 

5A.15A.1 Steekproeftrekking 
Ui tt de populatie van basisscholen is een a-selecte steekproef getrokken van 
12500 basisscholen. Van deze steekproef zijn voor dit onderzoek alle scholen 
mett een even trekkingsnummer benaderd. Voor het onderzoek van een 
collega-onderzoekerr zijn alle scholen met een oneven trekkingsnummer 
benaderdd (Hooge, 1998). De steekproefgrootte bedraagt aldus 625 basisscho-
len.. Bij de steekproeftrekking is rekening gehouden met het lage responsgege-
ven.. We hebben expres een groep van  600 genomen opdat we bij een 
responss van 33%31 nog steeds een aantal van 200 respondenten zouden heb-
ben.. Met dit aantal kun je in principe alle statistische analyses uitvoeren. 
Omm de betrouwbaarheidsmarge (b) van deze steekproef te bepalen is gebruik 
gemaaktt van de volgende formule (Swanborn, 1991; Moors & Muilwijk , 
1975):: b - \ (4pq/n) - (4pq/N). 

55 Tegenwoordig is een respons tussen de 30 en 40% gangbaar binnen basisschoolon-
derzoek,, behalve als een onderzoeksbureau afspraken heeft met een panel van scholen 
omm een aantal keer per jaar mee te werken aan een onderzoek. Dit is een vorm van 
klantenbindingg (zie het derde verband van Tomaskovic-Devey et al., 1994). 
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Dee betrouwbaarheidsmarge wordt berekend op basis van de volgende facto-
ren: : 

 het zekerheidsinterval (q): gangbaar in de sociale wetenschappen is een 
zekerheidd van 95%: dat betekent dat er 5% kans is dat het gevonden ge-
middeldee niet in de populatie ligt: de uitspraak is niet waar. 

 de geschatte proportie (p): dit gaat om de scheefheid van de percentagever-
deling.. Moors en Muilwij k (1975, p. 33) geven aan dat, wil de onderzoeker 
"aann de veilige kant blijven, hij kan uitgaan van een percentage van 50% 
[....]]  de gewenste nauwkeurigheid wordt dan in elk geval bereikt". Swan-
bornn neemt dit percentage ook als hoogste eis (1991). 

 omvang van de populatie (N): het kader waaruit de steekproef getrokken 
wordtt is de hele populatie Nederlandse basisscholen (N = 7895)32. We kun-
nenn deze populatie als een oneindig grote populatie beschouwen want: N 
>> 3000 (Swanborn, 1991, p. 101). Bij oneindig grote populaties maakt de 
verhoudingg 'N' staat tot 'n' niet uit: de uitspraken die je kunt doen zijn 
evenn precies. Wanneer N over een bepaalde grens komt (groter dan 3000 
dus),, wordt l / N een asymptoot naar nul). 

 omvang van de steekproef (n), namelijk 625 scholen. 
Alss op basis van bovenstaande formule en gegevens de betrouwbaarheidsmar-
gee wordt berekend blijkt deze 4% te zijn: 
bb = V(4x0.5x0.5/625) - (4x0.5x0.5/7895) = 
V(l/625)) - (1/7895) - 0.038 (afgerond 4%). 
Di tt betekent dat de kans 4% is dat het gemiddelde in de populatie afwijkt van 
eenn in de steekproef gevonden gemiddelde. 

5.4.25.4.2 Validiteit 
Validiteitt is de mate van het vrij-zijn van fouten en betreft de afwijkingen 
tussenn het kenmerk zoals bedoeld en het kenmerk zoals bepaald (Swanborn, 
1987).. Swanborn voegt hier aan toe dat het begrip validiteit helaas ook wordt 
gebruiktt om andere kwaliteiten van het meetinstrument aan te duiden, zoals 
generaliseerbaarheidd of de voorspellende waarde. 
Eenn aantal soorten validiteit kan worden onderscheiden (Cook & Campbell, 
1979;; Hutjes & van Buuren, 1992; Swanborn, 1987): externe validiteit, interne 
validiteitt en contructvaliditeit. Dit laatste is hetzelfde als begripsvaliditeit. 
Cookk en Campbell (1979) onderscheiden ook nog de statistische conclusie 
validiteit.. Swanborn zegt hierover dat dit een van de twee varianten is binnen 
dee interne validiteit. Interne validiteit bestaat dan uit statistische conclusie 
validiteitt en causale validiteit. 
Opp de externe validiteit van het survey, ook wel de generaliseerbaarheid 
genoemd,, wordt in de paragraaf over het nonrespons onderzoek kort inge-
gaann (paragraaf 5.4.4). Hieronder wordt achtereenvolgens ingegaan op de 

66 De gebruikte lijst met alle scholen dateert van september 1994. Het survey is in 
maartt 1995 uitgevoerd. 
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internee validiteit (de causale interpretatie), de begripsvaliditeit en tenslotte de 
statistischee conclusie validiteit33. 

Begripsvaliditeit Begripsvaliditeit 
Dee begripsvaliditeit, ook wel constructvaliditeit genoemd, heeft te maken met 
eenn juiste interpretatie van het theoretisch kader naar de empirie. De onder-
zoeksgegevenss dienen vervolgens weer op een juiste manier geïnterpreteerd te 
wordenn in de richting van de theoretische begrippen (Hutjes & van Buuren, 
1992).. Empirisch waarneembare verschijnselen moeten aangewezen worden 
diee vervolgens geoperationaliseerd worden in de juiste meetinstrumenten die 
dee verschijnselen vaststellen. Di t stelt dus tevens eisen aan de inhoudsvalidi-
teit.. De inhoudsvaliditeit gaat in op de vraag of een meetinstrument het 
bedoeldee begrip in zijn verschillende aspecten goed weerspiegelt (Swanborn, 
1987).. Daarnaast is het bij begripsvaliditeit de vraag of van de operationalisa-
tiess teruggegaan kan worden naar theoretische begrippen (Swanborn, 1987}. 
Dee begripsvaliditeit kan worden bepaald door de data op de afhankelijke 
variabelenn te toetsen op samenhang met een aantal onafhankelijke variabelen 
waarvann bekend is dat ze samenhangen met de afhankelijke variabele. Aan-
namee hierbij is dat de operationalisatie van andere kenmerken (waarmee de 
samenhangg wordt bepaald) goed is en dat de voorspelde samenhang juist is en 
voorr deze specifieke situatie geldt (Swanborn, 1987). Voor dit onderzoek is 
hett moeilijk om de begripsvaliditeit na te gaan omdat er weinig empirische 
gegevenss zijn met betrekking tot beleidsbenutting en organisatieverandering 
(vann basisscholen). 
Omm de begripsvaliditeit (en inhoudsvaliditeit) te verhogen sluit de operationa-
lisatiee van begrippen in dit onderzoek zo veel mogelijk aan bij de bestaande 
(theoretische)) indelingen die in hoofdstuk 1 tot en met 4 zijn besproken. 
Daarnaastt zijn de geformuleerde vragen van het survey voorgelegd aan en 
aantall  collega-onderzoekers en een aantal velddeskundigen (uit de nascholing 
enn onderwijsverzorging). In hoofdstuk 6 zal verder worden uitgewerkt hoe 
dezee operationalisatie vorm krijgt voor het survey, waarbij gebruik gemaakt 
zall  worden van kwantitatieve procedures die tevens een indicatie geven van 
dee betrouwbaarheid van de operationalisatie. 

InterneInterne validiteit 
Dee interne validiteit bestaat zoals gezegd uit de causale interpretatie validiteit 
enn de statistische conclusie validiteit. De vraag hierbij is of er een causaal 
verbandd is en of de interpretatie van dit causaal verband acceptabel is (Swan-

77 Los van bovengenoemde vormen van validiteit blijf t het de vraag in hoeverre res-
pondentenn 'eerlijke' antwoorden geven. De perceptie van respondenten, hun ver-
wachtingenn en hun motieven spelen mee bij het antwoord op de gestelde vraag. 
Hoewell  dit naar alle waarschijnlijkheid een sterkere rol speelt bij het houden van 
interviewss dan bij een schriftelijke vragenlijst, kan dit ook de resultaten van een 
surveyy vertekenen. 
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born,, 1987). De statistische conclusie validiteit voegt hier de vraag aan toe of 
eenn conclusie over een statisch verband, of de afwezigheid daarvan, juist is. 
Voorr beide vormen van interne validiteit is het zaak om de resultaten uit het 
surveyy te vergelijken met de theorie over beleidsbenutting en organisatiever-
anderingg en deze voor te leggen aan andere onderzoekers ter controle. 

5.4.35.4.3 procedure 
Eenn belangrijk aspect van dit survey-onderzoek is dat er gelijktijdig een ver-
wantt survey-onderzoek is uitgevoerd door een collega-onderzoeker (Hooge, 
1998).. De overeenkomsten tussen beide vragenlijsten zijn sterk zowel wat 
betreftt vorm (dikte, vormgeving) als inhoud. Voor wat betreft de inhoud gaat 
hett om het onderwerp (beleidsbenutting en beleidsactiviteit van basisscholen), 
stijll  en formulering (beide vragenlijsten zijn door beide onderzoekers tot 
standd gebracht), twee vragenblokken zijn nagenoeg identiek namelijk de 
vragenn over "situationele kenmerken" en de vragen over "organisatiestruc-
tuur".. Beide vragenlijsten zijn gelijktijdig verzonden. 
Vooraff  is geprobeerd om de nonrespons zo goed mogelijk tegen te gaan. Hox 
(1997)) geeft voor de bestrijding van nonrespons een aanzet tot een theoretisch 
kader.. Strategieën die hij noemt zijn bijvoorbeeld herhaalde contactpogingen 
mett de respondent (elke volgende poging levert 7% op) en het uitloven van 
eenn beloning (6 tot 12%, afhankelijk van de grootte van de beloning). 
Omm de respons te verhogen is in dit onderzoek een toverbal meegezonden 
mett de vragenlijst. In de begeleidende brief is uitgelegd dat de kleuren van de 
toverball  symbool staan voor de kleuren die de school kan aannemen als 
resultaatt van de diverse ontwikkelingen. Helaas bleken alle toverballen "ge-
plet""  aan te komen. Waarschijnlijk zijn de enveloppen bij de PTT-
postverwerkingg door een platte machine gerold. Er zijn nauwelijks (3) nega-
tievee reacties op de toverbal gekomen en nauwelijks (5) positieve reacties. Het 
iss niet duidelijk of het meesturen van de toverbal de respons positief of nega-
tieff  heeft beïnvloed. 
Ookk is geprobeerd de respons te verhogen door meerdere contactpogingen. 
Tweee weken na het versturen van de vragenlijst is een rappelbrief verstuurd. 
Dee respons bedroeg toen 20%. Drie weken na het versturen van de vragenlijst 
bedroegg de respons 25%. Op dat moment is er een telefonische rappel uitge-
voerdd bij de totale non-respons groep. 
Tienn weken na het versturen van de vragenlijst is de dataverzameling afgeslo-
ten.. De uiteindelijke respons bedraagt: 37% (n - 231). De respons op dit 
surveyy onderzoek is matig. Echter, het is bekend dat de responsaantallen van 
hett survey onderzoek in het basisonderwijs de laatste jaren is gedaald van 
ongeveerr 50% respons naar ongeveer 35% respons. 
Opmerkelijkk is dat het responspercentage van het survey van de collega-
onderzoekerr en van dit onderzoek vrijwel gelijk is (37% versus 36%), hoewel 
dee collega-onderzoeker in plaats van elke school elke vijfde school telefonisch 
heeftt gerappeleerd. Kennelijk heeft een rappel telefoontje niet (altijd) het 
verwachtee effect: de respons is in dit onderzoek niet veel hoger geworden. De 
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redenenn die werden opgegeven om niet aan het onderzoek mee te doen wa-
ren: : 

 geen tijd34, o.a. als gevolg van weinig ambulante tijd, recent gefuseerd of 
gewoonn druk (16 keer) (motivatie, capaciteit); 

 geen prioriteit (2 keer) (motivatie); 
 we worden bestookt met vragenlijsten, doen eerst de verplichte zoals die 

vann de Inspectie (3 keer) (afhankelijkheid van hulpbronnen); 
 we zitten midden in een fusie (2 keer); 
 school wordt binnenkort opgeheven (3 keer); 
 schoolleider is ziek (1 keer); 
 we weten niets van de bekostiging, dat doet de gemeente (1 keer) (experti-

se); ; 
 vroeger deed ik wel mee, maar nu echt niet meer (1 keer); 
 onjuist adres/school bestond niet meer (2 keer). 

Eenn aantal van de redenen die worden genoemd, zoals expertise, motivatie en 
capaciteit,, komen terug in het eerder genoemde model van Tomaskovic-
Deveyy et al. (1994) waarmee was beredeneerd dat de schoolleider de meest 
geschiktee respondent voor dit onderzoek is. 
Gezienn de matige respons en met het oog op de generaliseerbaarheid is beslo-
tenn een telefonisch nonrespons onderzoek uit te voeren onder een steekproef 
vann de nonrespons groep. 

5.4.45.4.4 Nonrespons onderzoek 
"Nonresponss houdt in dat van sommige respondenten in de steekproef in het 
geheell  geen gegevens verkregen kunnen worden, ofwel omdat zij niet bereikt 
worden,, ofwel omdat zij expliciet weigeren aan het onderzoek mee te doen. 
Hett probleem van nonrespons is niet zozeer dat daardoor de steekproef te 
kleinn wordt; dat kan altijd opgevangen worden door bij het begin van het 
onderzoekk de uitgezette steekproef wat groter te nemen. Het probleem is 
dat,, wanneer er sprake is van nonrespons, altijd de kans bestaat dat de non-
responss selectief is" (Hox, 1997, p.9). Dit betekent dat lage responsgegevens 
eenn nadelige invloed hebben op de externe (statische conclusie) validiteit van 
dee onderzoeksresultaten (Cook & Campbell, 1979), vooral wanneer centrale 
kenmerkenn van de organisatie systematisch samenhangen met het nonrespons 
patroon. . 
Dee nonrespons neemt de laatste jaren toe. Voor universitair onderzoek is de 
nonresponss geschat op 30 tot 50% (Hox, 1997). Binnen onderwijsonderzoek 
iss dit echter veelal het responspercentage. De nonrespons loopt daar van 50 
tott 70%. Naast het bestrijden (voorkomen) van nonrespons kunnen verteke-
ningenn in de verkregen steekproef gecorrigeerd worden door weging van 
variabelenn (Hox, 1997), Bij weging van variabelen moet wel van tevoren 
zekerr zijn dat het model dat wordt getoetst klopt. Aangezien het in onderha-

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

Tabell 5.1: vergelijking gemiddelde score van nonresponsgroep en 
responsgroepp (tweezijdig getoetst) ^__ 
Vraag g 

31f,, meer taakuren 

33 In, voeren van een 
eigenn schoolbeleid 
33 lo, sparen van 
rekeneenheden n 
32.01,, schuiven met 
gebouw-afhankelijke e 
kosten n 
32.06,, reserven van 
middelenn voor niet-
gebouww afh.kosten 
33c,, gebruik maken van 
aanbodd andere 
instellingen n 
33e,, aanbod financieel 
vergelijken n 

gemiddelde e 
responsgroep p 
(NN - 231) 
1,36 6 

1,72 2 

1,98 8 

1,84 4 

2,89 9 

2,27 7 

2,24 4 

gemiddelde e 
nonresponsgr r 
oepp (N - 54) 
1,17 7 

1,57 7 

1,94 4 

1,59 9 

3,19 9 

1,74 4 

2,54 4 

t-waarde e 
(d.f.. is 283) 

2,06 6 

1,11 1 

0,26 6 

1,75 5 

-2,11 1 

3,42 2 

-1,83 3 

p-waarde e 
(sign.. .05) 

.041 1 

.269 9 

.798 8 

.081 1 

.036 6 

.001 1 

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

5.55 Gevalsstudie 

5.5.15.5.1 Gevalsstudies als onderzoeksmethode 
*Bijj  een gevalsstudie gaat het om de intensieve bestudering van een verschijnsel 
binnenn zijn natuurlijke situatie, zodanig dat de verwevenheid van relevante 
factorenn behouden blijft ' (Hutjes & van Buuren, 1992, p.15). Het gaat daarbij 
niett zozeer om een alomvattende (holistische) analyse van een verschijnsel. Er 
zijnn immers altijd specifieke factoren die niet of minder relevant zijn voor de 
vraagstellingg van een onderzoek. (Swanborn, 1996). Waar het in dit onderzoek 
well  omgaat is het voorkomen van al te eenvoudige modellen van de werkelijk-
heid. . 
Inn paragraaf 5.3. is ingegaan op de voordelen en nadelen van de gevalsstudie als 
onderzoeksmethode.. De nadelen van de gevalsstudie vallen weg als naast de 
gevalsstudiee een survey wordt uitgevoerd. In deze paragraaf wordt kort inge-
gaann op de wijze waarop de voordelen van de gevalsstudie in dit onderzoek tot 
hunn recht komen. 
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Dee functie van de meervoudige gevalsstudie in dit onderzoek is om de resultaten 
vann het survey te detailleren en te interpreten. Hiertoe gaat de gevalsstudie 
grotendeelss uit van dezelfde vraagstelling als het survey. 
Dee detaillering van de resultaten van het survey ligt in de nadere omschrijving 
diee van de verschijnselen wordt gegeven en in de samenhang tussen deze 
verschijnselen.. In dit onderzoek zullen de resultaten vanuit het survey wor-
denn aangevuld door binnen de gevalsstudies diepte interviews te houden. In 
principee zal binnen elke school met twee personen een interview worden 
gehouden.. Tijdens het interview zal de precieze vraagstelling toegespitst 
wordenn op de situatie waarin de school zich bevindt. Verder zal doorgevraagd 
wordenn als een respondent een onduidelijk of onvolledig antwoord geeft. 
Daarnaastt zullen documenten van de school worden geanalyseerd. De twee 
interviewss en de informatie uit de documenten kunnen elkaar aanvullen. Er 
wordtt rekening gehouden met de verschillende visies en interpretaties van 
gebeurtenissenn die betrokkenen in de schoolorganisatie kunnen hebben 
(Swanborn,, 1996). 
Vervolgenss worden binnen de gevalsstudies de resultaten van het survey 
geïnterpreteerd.geïnterpreteerd. Letterlijk betekent dat Verklaren naar de innerlijke bedoeling' 
off  'uitleggen' (van Dale, 1992). De resultaten van het survey worden in die zin 
geïnterpreteerdd dat de gevonden verbanden in de context van de school wor-
denn geplaatst. Met de context worden de interne en externe contingenties 
bedoeld,, ofwel de te onderzoeken school- en omgevingskenmerken. In para-
graaff  5.3 is gezien dat hiervan de bedoeling is dat de betekenis van de in het 
surveyy gevonden verbanden duidelijker wordt (Hutjes & van Buuren, 1992; 
Müess & Huberman, 1994). Hiertoe zal aan de informanten gevraagd worden 
naarr de volgtijdelijkheid van gebeurtenissen, naar oorzaak-gevolg relaties en 
eenn toelichting hierop. De uiteindelijke beschrijving en interpretatie wordt 
getoetstt aan de beschrijving en interpretatie die de informanten zelf hebben 
gegevenn (Swanborn, 1996)3 . 

5.5.25.5.2 Validiteit 
Voorr de gevalsstudie kunnen dezelfde soorten validiteit worden onderschei-
denn als voor het survey, met uitzondering van de statistische conclusie validi-
teitt (Hutjes & van Buuren, 1992; Miles & Huberman, 1994; Swanborn, 1987). 
Hieronderr ga ik in op de interne validiteit en de begripsvaliditeit. In de vol-
gendee paragraaf wordt de generaliseerbaarheid van de resultaten van de gevals-
studiess besproken. 
Maarr eerst is een algemene opmerking op zijn plaats over de sociale wense-
lijkheidd binnen gevalsstudies, met name bij het houden van interviews. Om 
dee mogelijke gevolgen van sociale wenselijke antwoorden tegen te gaan zijn 
dee data zoveel mogelijk gecontroleerd door gebruik te maken van de ingevul-
dee vragenlijst uit het survey, door het houden van twee interviews per school 

99 Swanborn spreekt niet over interpretatie maar over verklaring. 
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enn door tevens documenten van de school te analyseren. Tijdens de inter-
viewss is daarnaast steeds naar concrete voorbeelden gevraagd36. 

Begripsvaliditeit Begripsvaliditeit 
Inn paragraaf 5.4.2 is gezien dat begripsvaliditeit inhoudt dat de begrippen uit het 
conceptuelee model een juiste interpretatie zijn van de empirische verschijnselen. 
Voorr wat betreft de omschrijving van de begrippen binnen de gevalsstudie is 
aangeslotenn bij de operationalisatie uit het survey. Deze is gebaseerd op een 
theoretischee indeling. Verder is aan de respondenten telkens gevraagd om 
voorbeeldenn te geven van de optredende verschijnselen en zo concreet mogelijk 
tee zijn, om verwarring over abstracte begrippen te voorkomen. 
Verderr is geprobeerd de begripsvaliditeit te verhogen door de gevalsstudies op 
eenn gestructureerde en systematische wijze uit te voeren. In dit onderzoek is zo 
veell  mogelijk voor elke school in de gevalsstudie een zelfde systematiek van 
dataverzamelingg en analyse worden gevolgd. Op deze manier worden de varia-
belenn iedere keer op dezelfde manier gemeten en wordt de invloed van subjec-
tievee oordelen van de onderzoeker verkleind. 
Hett is verder van belang bij de verslaglegging aan te geven hoe en waarom een 
bepaaldee interpretatie en kwalificatie wordt gegeven (de zogenoemde 'decision 
rules',, Miles & Huberman, 1994). Dit verhoogt de betrouwbaarheid van de 
interpretatiee (Hutjes & van Buuren, 1992). Vandaar dat binnen dit onderzoek 
dee codering van de interviews ter controle aan andere onderzoekers en deskun-
digenn is voorgelegd en dat zo goed mogelijk geprobeerd is de kwalificaties 
(waarden,, oordelen) herleidbaar te houden tot de ruwe data. Ook het gebruik 
vann schooldocumenten, naast het houden van interviews (triangulatie van data) 
draagtt bij aan de controle van de resultaten en aan een juiste interpretatie van de 
betekeniss (Hutjes & van Buuren, 1992; Miles & Huberman, 1994; Swanborn, 
1987).. Daarnaast zijn de gevalsverslagen ter validering teruggezonden naar de 
respondentenn (Hutjes & van Buuren, 1992). 

InterneInterne validiteit 
Dee interne validiteit richt zich op de vraag of er een causaal verband is. Aange-
zienn er bij gevalsstudies geen controlegroep is, is statische onderbouwing niet 
mogelijk.. Binnen gevalsstudies wordt stap voor stap, met behulp van empirie en 
theorie,, een verklaringsmodel opgebouwd. 
Dee interne validiteit kan verhoogd worden door de gevonden samenhang in de 
dataa te beproeven (Hutjes & van Buuren, 1992; Miles & Huberman, 1994). 
Hiertoee wordt gezocht naar interveniërende variabelen. Bewerking van de data 
leidtt tot een logische bewijsketen die getoetst wordt aan de theorie of theoreti-
schee inzichten. Deze bewijsketen maakt het mogelijk dat andere onderzoekers 
dee bewijsvoering kunnen controleren. Hiervoor zijn nodig: "een expliciete 
verantwoordingg van de inhoud van het materiaal in relatie tot de probleemstel-

100 Een school is tijdens de gevalsstudies 'door de mand gevallen'. De vragenlijst is veel 
positieverr ingevuld met betrekking tot de beleidsbenutting. 
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ling,, een nauwgezette documentatie van het verzamelde materiaal, een verant-
woordingg van de gehanteerde dataverzamelingsprocedures in het licht van de 
probleemstelling,, en een expliciete rechtvaardiging van de vertaling daarvan in 
dee uiteindelijke conclusies van het onderzoek" (Hutjes & van Buuren, 1992, 
p.59).. Dit verhoogt de betrouwbaarheid en tevens de (begrips)validiteit. Deze 
bewijsketenn wordt in dit onderzoek getoetst aan de resultaten van het survey. 
Daarnaastt zal de interne validiteit verhoogd worden door de gevalsstudies op 
eenn structurele en systematische wijze uit te voeren. Dit verhoogt niet alleen de 
begripsvaliditeit,, zoals gezien, maar ook de interne validiteit (Miles & Huber-
man,, 1994; Swanborn, 1987). Het uitvoeren van gestructureerde gevalsstudies is 
mogelijkk doordat de gevalsstudies de resultaten uit het survey volgen. 
Tott slot dient iets gezegd te worden over 'case contaminatie', aangezien dit 
verschijnsell  de interne validiteit kan bedreigen. Case contaminatie houdt in dat 
dee gevallen onbedoeld (en niet onderkend) verweven zijn, terwijl zij voor een 
toereikendee theoretische generalisatie onafhankelijk van elkaar zouden moeten 
zijn.. Swanborn (1995, 1996) relativeert dit gevaar door te zeggen dat een theore-
tischee generalisatie aan de hand van gevalsstudies nooit toereikend is. Hij stelt 
datt de praktijk 'minder pretentieus' is. De onderzoeker moet zich in zijn of haar 
uitsprakenn beperken tot het domein van die cases. 
Dee gezamenlijke context van de scholen in dit onderzoek betreft het gevoerde 
overheidsbeleidd in het algemeen en de beleidsbenutting in het bijzonder. Van 
eenn meer directe verbinding tussen de scholen is in dit onderzoek geen sprake. 
Dee scholen liggen verspreid door het hele land, variëren naar denominatie en 
werkenn niet onder hetzelfde bevoegd gezag. 

5.5.35.5.3 Generaliseerbaarheid 
Dee meest gangbare manier om te generaliseren is van de steekproef naar de 
populatiee toe. De vraag is dan of de resultaten van toepassing zijn op alle 
vergelijkbaree gevallen. Dat kan binnen gevalsstudies niet (Miles & Huberman, 
1994;; Swanborn, 1987). "Externe validiteit in een gevalsstudie is primair 
gebaseerdd op argumenten met betrekking tot de 'analogie' van verschillende 
situatiess en niet op statistische redeneringen" (Hutjes & van Buuren, 1992, 

P-64)* * 
Voorr de generaliseerbaarheid van gevalsstudies zijn er diverse alternatieven 
(Hutjess & van Buuren, 1992; Miles & Huberman, 1994). Een daarvan is dat 
eenn gevonden patroon (in één geval) logisch lijk t en ook optreedt binnen 
anderee gevallen. Uitgangspunt is dan eerst een enkele case waarna via induc-
tievee weg verder wordt geredeneerd naar andere gevallen. Hiervoor is een 
meervoudigee gevalsstudie nodig (Hutjes & van Buuren, 1992). 
Eenn variant hierop is dat het patroon binnen een geval bruikbaar of vertaal-
baarr is naar een ander geval, waarbinnen eenzelfde proces onderzocht kan 
wordenn (replicatie). Als het verzadigingspunt is bereikt wordt gestopt met het 
onderzoekenn van nieuwe gevallen. Verzadiging houdt in dit verband in dat 
nieuwee gevallen geen verdere informatie opleveren voor het inzicht in het 
onderzochtee verschijnsel (Hutjes & van Buuren, 1992). 
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Eenn ander alternatief om te generaliseren binnen gevalsstudies is dat een 
binnenn een geval gevonden patroon congrueert met de theorie. Er is een 
bevestigingg van de theorie. Dit wordt wel theoretische generalisatie genoemd 
(Firestone,, 1993), maar Swanborn (1995) geeft aan dat dit te pretentieus is. De 
generalisatiee is namelijk hypothetisch. Een theorie kan met een gevalsstudie 
ondersteundd worden, maar niet worden bewezen. Naarmate de onderzochte 
gevallenn meer lijken op het domein, bijvoorbeeld een andere populatie, ande-
ree omstandigheden of een ander tijdstip, is de generalisering meer valide 
(Swanborn,, 1996). 
Opp eenzelfde wijze kan vanuit een gevalsstudie gegeneraliseerd worden naar 
dee resultaten van een survey (Hutjes & van Buuren, 1992), zoals binnen dit 
onderzoekk wordt gedaan. De resultaten uit de gevalsstudie ondersteunen de 
resultatenn uit het survey en de theorie. Hutjes en van Buuren (1992) werken 
ditt uit aan de hand van een onderzoek naar het feitelijk verloop van automa-
tiseringsprojecten.. Zij zeggen hier ter afsluiting over: "Dient het kwantitatie-
vee onderzoek om het materiaal uit de daaropvolgende meervoudige gevalsstu-
diee beter te kunnen plaatsen in het algemene beeld, de meervoudige gevals-
studiee dient omgekeerd om het toch oppervlakkige beeld van de problemen 
rondd de automatiseringsprojecten verder uit te diepen" (p.28). 

Binnenn dit onderzoek zal geprobeerd worden op diverse manieren te generali-
seren.. De bewijsketen van de diverse gevallen kan elkaar ondersteunen, de 
resultatenn kunnen de theorie ondersteunen en de resultaten kunnen de in het 
surveyy gevonden samenhang ondersteunen. In hoofdstuk 8 worden de resulta-
tenn van de gevalsstudies gepresenteerd. Tevens wordt uitgewerkt op welke 
wijzee de gevalsstudies zijn uitgevoerd. 

5.66 Afsluiting 

Inn dit hoofdstuk zijn de onderzoeksvragen het conceptueel model gepresen-
teerd.. Verder is de onderzoeksopzet verder uitgewerkt. In dit onderzoek is 
ervoorr gekozen om een survey en een aantal gevalsstudies als onderzoeksme-
thodee te combineren. De voordelen en nadelen van beide methoden zijn 
uitgewerktt in paragraaf 5.3. Het idee is dat beide onderzoeksmethoden eikaars 
nadelenn kunnen wegnemen, waardoor de voordelen van beiden tot hun recht 
komen.. De eerste fase van het onderzoek bestaat uit een survey. De opzet 
hiervann is uitgewerkt in paragraaf 5.4., waarbij tevens is ingegaan op het 
nonresponss onderzoek. De tweede fase omvat de gevalsstudies, uitgewerkt in 
paragraaff  5.5. In het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 6, wordt de schaalcon-
structiee voor het survey gepresenteerd. 

104 4 


