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Hoofdstukk 6: Instrumentatie survey 

Inn dit hoofdstuk staat de operationalisatie van de variabelen voor het survey 
centraal.. Aangezien in dit onderzoek geen gebruik is gemaakt van bestaande 
meetinstrumentenn en er dus sprake is van de constructie van diverse nieuwe 
schalenn op basis van de theoretische operationalisatie uit hoofdstuk 4, wordt 
dee ontwikkeling van instrumenten in dit hoofdstuk uitgebreid beschreven. 
Inn de voorgaande hoofdstukken zijn de begrippen theoretisch uitgewerkt. 
Aann de hand van deze theoretische operationalisatie zijn ten behoeve van het 
surveyy items geformuleerd. In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op de ge-
volgdee procedure (6.1) waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan de 
wijzee waarop is omgegaan met ontbrekende waarden. Vanaf paragraaf 6.2 
wordtt ingegaan op de schaalconstructie voor de verschillende variabelen. Pa-
ragraaff  6.2 betreft de schaalconstructie voor beleidsbenutting, paragraaf 6.3 
diee voor de organisatiestructuur, paragraaf 6.4 bevat de schaalconstructie voor 
organisatiecultuurr en paragraaf 6.5 de schaalconstructie voor organisatiekwali-
teit.. Tot slot geeft paragraaf 6.6 een overzicht van het in paragraaf 5.1 gepre-
senteerdee conceptueel kader, met daarin alle schalen opgenomen. 

6.11 Werkwijze 

6.1.16.1.1 Onvolledige gegevens 
Naderee beschouwing van de data leert dat de gegevens onvolledig zijn. Strate-
gieënn om hier mee om te gaan zijn het schrappen van respondenten, met an-
deree woorden scholen, inschatten van scores en modelleren (Hox, 1997). 
Hett schatten en modelleren leidt tot versterking van de aanwezige structuren 
inn de gegevens. Dit kan ruis veroorzaken waardoor de resultaten in feite 
mooierr worden gemaakt dan ze zijn. 
Hett schrappen leidt tot een reductie van de hoeveelheid beschikbare data. 
Schrappenn van gegevens kan 'listwise' gebeuren (verwijdering uit de hele vra-
genlijst)) of *pairwise'. Bij paarsgewijze verwijdering blijven meer gegevens 
over,, maar bij het toepassen van multivariate technieken op een aantal varia-
belen,, worden de verschillende resultaten door dit selectief weglaten voor 
verschillendee respondenten berekend. Dat kan tot vreemde resultaten leiden 
(Hox,, 1997). 
Schattenn en modelleren lijken goede strategieën te zijn als voorspeld kan wor-
denn hoe de ontbrekende variabelen ad random ontbreken (als er een duidelij-
kee en voorspelbare structuur zit in de data die ontbreken). Aangezien niet 
bekendd is of er een duidelijke en voorspelbare structuur zit in de ontbrekende 
data,, is voor dit onderzoek schrappen de meest zuivere strategie om met de 
onvolledigee gegevens om te gaan. Vandaar dat ontbrekende gegevens paars-
gewijss zijn weggelaten bij het uitvoeren van de factoranalyses. Bij het uitvoe-
renn van de factoranalyses leidt het listwise of paarsgewijs weglaten van ont-
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brekendee gegevens niet tot andere resultaten. Bij eventueel uk te voeren vari-
antie-analysess of vergelijkbare (multivariate) analyses zullen ontbrekende 
gegevenss wel listwise worden weggelaten. 

6.1.26.1.2 schaalconstructie 
Voorafgaandd aan de schaalconstructie is gecontroleerd of de items een ge-
schiktee normaalverdeling hebben, zodat ze gebruikt mogen worden in de 
lineairee analyses. Voor de variabelen beleidsbenutting, schoolcultuur en orga-
nisatiekwaliteitt is vervolgens via factoranalyse gekeken of verschillende items 
samenn een schaal vormen. Er is gebruik gemaakt van principale axis factoring 
(PAF).. In principe zijn de factoranalyses exploratief uitgevoerd. Als uit de 
exploratievee principale axis factoring geen duidelijke schalen voortkwamen is 
opp grond van de factormatrix of, als deze onduidelijk was de correlatiematrix, 
iss gekeken wat het beste alternatief was. Informatie hierover is in de tekst 
opgenomenn bij de betreffende schaalconstructie. Voor de meeste factoranaly-
sess is geroteerd via Varimax. Bij roteren verandert de ligging van de items ten 
opzichtt van elkaar niet, waardoor de variantie die door de factoren wordt 
verklaardd per variabele en per factor gelijk blijft . Varimax-rotatie zorgt ervoor 
datt de scores van sommige variabelen op de eerste factor zo hoog mogelijk 
wordenn (en dus lager worden op de tweede factor), terwijl de andere variabe-
lenn hoger scoren op de tweede factor. Varimax staat voor variantie-
maximalisatie.. De assen blijven loodrecht op elkaar staan (a Campo, 1995). 
Voorr alle factoranalyses is afzonderlijk bepaald wat de vereiste lading voor 
eenn item is om aan een schaal toegevoegd te mogen worden. De minimum 
ladingg die is gehanteerd is ongeveer .40, maar als veel items bijvoorbeeld een 
ladingg hebben van .70 of meer, dan is een item dat .40 laadt niet altijd meege-
nomenn in de schaal. De betrouwbaarheid van de schalen is steeds vastgesteld 
mett Cronbachs alpha en als maat voor de homogeniteit is gekeken naar de 
inter-itemm correlatiecoëfficient. 

Dee schalen voor organisatiestructuur zijn gemaakt met behulp van het statis-
tischee pakket Homals, speciaal bestemd voor ordinale en nominale variabe-
len. . 

Bijj  het formuleren van antwoordcategorieën is geprobeerd rekening te hou-
denn met een aantal antwoordtendenties van respondenten (Swanborn, 1987). 
Hett is niet mogelijk om met alle antwoordtendenties rekening te houden. In 
ditt onderzoek is rekening gehouden met de volgende tendenties: mensen kie-
zenn een neutrale, nietszeggende antwoordcategorie (vandaar dat de meeste 
itemss geschaald zijn op een even schaal, zonder middencategorie); en mensen 
kiezenn of vermijden juist extremen (vandaar dat voor een schaal is gekozen 
mett niet al te veel antwoordcategorieën). Op grond van bovenstaande over-
wegingenn is besloten bij de meeste vragen uit te gaan van een vierpuntsschaal. 
Dee tendens van mensen om overal positief of negatief op te antwoorden is 
niett te vermijden in een survey, evenmin als de tendens om antwoorden te 
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gevenn die met elkaar in de pas lopen of juist sterk wisselen. 

6.22 Schaalconstructie beleidsbenutting 

Omm de wijzigingen in het bekostigingsstelsel, als een van de maatregelen ter 
bevorderingg van de autonomie van scholen, te bepalen wordt gemeten in 
welkee mate scholen de beleidsruimte benutten die ze hebben gekregen door 
dee invoering van het Londo-stelsel, het formatiebudgetsysteem en de gedeelte-
lijk ee decentralisatie van de nascholingsggelden. Met betrekking tot deze be-
leidsruimtee zijn items geformuleerd. 

6.2.16.2.1 Personeelsbeleid (beleidsbenutting als gevolg van het Formatiebudgetsysteem) 
Dee items met betrekking tot het FBS concentreren zich rondom drie onder-
werpen: : 
1.. Afwijken van de normatieve onderbouwing, waaronder verzilvering, 
schuivenn met rekeneenheden/tussen personeelscategorieën en overdracht van 
rekeneenheden.. Het plannen van de personeelsomvang is hier een instrument 
toe.. Naar overdracht van rekeneenheden is niet gevraagd omdat is gebleken 
datt het wel of niet voorkomen van overdracht van rekenenheden in sterkere 
matee afhangt van het bevoegd gezag van een school dan van de school zelf 
(Buistt et al., 1995). 
2.. Opbouw en inzet van de formatie, zoals functie- en taakdifferentiatie en 
hett voeren van een taakurenbeleid, het aanstellen van niet-declarabel perso-
neell  zoals bijvoorbeeld ondersteunend personeel aanstellen of aanstellen van 
personeell  voor kortere periodes (was al mogelijk maar is door FBS eenvoudi-
gerr geworden) en het anders opzetten van de onderwijsplanning (aangezien 
ditt laatste altijd al mogelijk was, is hier niet naar gevraagd). 
3.. Voeren van eigen (personeels) beleid en planmatiger werken in het alge-
meen,, het opzetten van een gratificatie- en toelagenbeleid, voeren van loop-
baanbeleidd en 'job rotation', gebruiken van nascholing voor personeelsbeleid, 
voerenn van functionerings- en/of beoordelingsgesprekken (dit laatste werd al 
voorr de invoering van het FBS op veel scholen gedaan, dus hier is niet naar 
gevraagd). . 

Voorr het onderzoeken van de mate waarin gebruik wordt gemaakt van het 
FBSS zijn 19 items geformuleerd met een 4-punts-Likert-schaal als antwoordca-
tegorie,, variërend van: niet tot nauwelijks het geval (1); enigszins het geval (2); 
inn redelijke mate het geval (3); in sterke mate het geval (4). Dit biedt uiteinde-
lij kk de mogelijkheid om scholen te onderscheiden die redelijk tot veel beleids-
ruimtee benutten (categorie 3 en 4) en scholen die in enige mate tot weinig 
beleidsruimtee benutten (categorie 1 en 2). Hieronder staan de items met be-
trekkingg tot het FBS. 
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a)) Sinds de invoering van het FBS komt het binnen onze school voor dat leraren die 
goedd functioneren extra financieel beloond worden door middel van een toelage of 
gratificatie. . 

b)) Sinds de invoering van het FBS worden leraren die goed functioneren niet-financieel 
beloondd (zij mogen bijvoorbeeld extra nascholing volgen, krijgen extra taakuren of 
eenn middag vrij). 

c)) Sinds de invoering van het FBS hanteert onze school naast de centraal vastgestelde 
promotieregeling,, eigen promotie-criteria. 

d)) Sinds de invoering van het FBS zijn er meer leraren dan voorheen, die een com-
binatiee van functies vervullen binnen onze school. 

e)) Binnen onze school wordt sinds de invoering van het FBS een actiever loop-
baanbeleidd gevoerd. 

f)) Sinds de invoering van het FBS komt het binnen onze school vaker voor dat leraren 
minderr lesuren en meer taakuren toegewezen krijgen. 

g)) Taak-differentiatie wordt binnen onze school, sinds de invoering van het FBS, meer 
toegepast. . 

h)h) Onze school krijgt voldoende middelen van het ministerie voor de vergoeding van 
dee personele kosten die we maken, 

i)) Binnen onze school schuiven we met rekeneenheden tussen verschillende 
personeelscategorieënn (bijvoorbeeld van het onderwijzend personeel naar het 
directiepersoneel). . 

j)) Onze school heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid die het FBS biedt om 
onderwijsondersteunendd personeel aan te stellen, 

k)k) Als gevolg van het FBS voeren wij in onze school in sterkere mate een eigen 
personeelsbeleid. . 

1)) Sinds de invoering van het FBS werken wij binnen onze school planmatiger. 
m)) Door de invoering van het FBS heeft onze school het personeelsbeleid gewijzigd, 
n)n) Als gevolg van het FBS voeren wij in onze school in sterkere mate een eigen 

schoolbeleid, , 
o)) Binnen onze school wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om rekeneenheden 

tee sparen. 
p)p) Als gevolg van het FBS huren wij binnen onze school vaker voor kortere periodes 

personeell  in. 
q)) Sinds de invoering van het FBS volgen personeelsleden van onze school meer na- en 

bijscholing, , 
r)) Als gevolg van het FBS is de personeelsplanning binnen onze school verbeterd. 

Daarnaastt is gevraagd naar het percentage rekeneenheden dat in het 
formatieplann van 1994/1995 is aangemerkt voor verzilvering (v30). Antwoord 
hieropp kon variëren van: geen; tussen 0 en 1,0%; tussen 1,0 en 2,0%; tussen 2,0 
enn 3,0%; tussen 3,0 en 4,0%; en meer dan 4,0%. 
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Vi aa exploratieve factoranalyse (extraction PAF, rotatie Varimax) is onder-
zochtt op welke wijze de items groepeerden. Zes factoren worden onderschei-
den,, waarvan er drie een schaal vormen. Criteria voor de schaalconstructie 
warenn de eigenwaarde van de gevonden factoren, de inhoudelijke betekenis 
vann de factoren en de statistische relevantie (meerdere items per schaal). De 
verklaardee variantie van Factor 1 is 24,4%, die van Factor 2 is 6,8% en die van 
factorr 3 is 5,8%. Gezamenlijk komt dit op 37,0%. 

Tabell  6.1: Factormatri x beleidsbenutting personeelsbeleid (n= 231) 

V30 0 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 
V31 1 

A A 
B B 
C C 
D D 
E E 
F F 
G G 
H H 
I I 
J J 
K K 
L L 
M M 
N N 
0 0 
P P 
Q Q 
R R 

Facto rr  1 

,0772 6 6 
,0160 7 7 
,1173 6 6 
,0554 7 7 
,2109 9 9 
,3253 7 7 
,1194 5 5 
,2975 1 1 

-,0637 1 1 
,2603 0 0 
,0865 4 4 
,6033 0 0 
,7874 4 4 
,7514 0 0 
,7719 7 7 
,1811 9 9 
,0566 5 5 
,1816 5 5 
,5322 3 3 

Facto rr  2 

,0828 5 5 
,0069 6 6 
,1544 2 2 

-,0010 1 1 
,6767 1 1 
,3536 7 7 
,7590 0 0 
,7266 9 9 

-,0606 6 6 
,0995 5 5 

-,0807 0 0 
,1718 7 7 
,1586 2 2 
,1528 6 6 
,1354 6 6 
,1359 6 6 
,1188 8 8 
,2886 5 5 
,2188 3 3 

Facto r r 

,5984 3 3 
,0782 8 8 

-,0404 9 9 
,0192 0 0 
,1039 5 5 

-,0199 9 9 
,0625 2 2 
,0128 9 9 
,3872 4 4 

-,0421 5 5 
,0027 6 6 

-,0651 1 1 
,1309 4 4 
,0436 7 7 
,0982 3 3 
,7825 7 7 
,2615 6 6 
,1482 6 6 
,1902 5 5 

Dee eerste drie factoren vormen alle drie een schaal. Di t komt in sterke mate 
overeenn met de vooraf geformuleerde indeling in items. Het enige verschil is 
datt een aantal items, die de factoren inhoudelijk breder zouden maken, laag 
ladenn op alle drie de schalen. 

Tabell  6.2: Schalen beleidsbenutting personeelsbeleid (n=231) 

Schaall  'taak- en functieverbreding' (3 items) 
CronbachsCronbachs alpha .79; Inter-item correlatie .55 
33 ld: sinds het FBS zijn er meer leraren die een combinatie van functies vervullen 
binnenn de school 
31f:: sinds het FBS komt het binnen de school vaker voor dat leraren minder 
lesurenn en meer taakuren krijgen 
31g:: meer taakdifferentiatie in de school sinds het FBS 
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Schaall  'personeelsplanning' (5 items) 
CronbachsCronbachs alpha .86; Inter-item correlatie .55 
33 Ik: als gevolg van het FBS voeren wij in onze school in sterkere mate een eigen 
personeelsbeleid d 
311:: sinds de invoering van het FBS werken wij binnen onze school planmatiger 
33 lm: door de invoering van het FBS heeft onze school het personeelsbeleid ge-
wijzigd d 
33 In: als gevolg van het FBS voeren wij in onze school in sterke mate een eigen 
schoolbeleid d 
33 Ir: als gevolg van het FBS is de personeelsplanning binnen onze school verbe-
terd d 

Schaall  'beheersing personeelsbudget'  (2 items) 
CronbachsCronbachs alpha . 71; Inter-item correlatie .55 
30:: het percentage verzilverde rekeneenheden 
31o:: binnen onze school wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om reken-
eenhedenn te sparen 

6.2.26.2.2 Financieel beleid (beleidsbenutting als gevolg van Londo) 
Vragenn met betrekking tot Londo zijn in de vragenlijst opgenomen in vraag 
322 . De vragen gaan in op de wijze waarop scholen met het stelsel omgaan, 
zoalss het schuiven met en reserveren van middelen. 
Inn hoofdstuk 2 is aangegeven dat het Londo-stelsel scholen in principe één 
nieuwee mogelijkheid heeft geboden, namelijk de bestedingsvrijheid. Hieron-
derr valt het schuiven met middelen, het reserveren van middelen en fonds-
vormingg en het vaststellen van eigen prioriteiten in de besteding. Hiertoe zijn 
77 items geformuleerd die net als de items voor de personele beleidsbenutting 
zijnn geschaald op een 4-punts-Likertschaal, variërend van: niet tot nauwelijks 
hett geval (1); enigszins het geval (2); in redelijke mate het geval (3); in sterke 
matee het geval (4). 
32.11 Binnen Londo schuiven we met de beschikbare middelen voor 

gebouwafhankelijkee exploitatiekosten (bijv. preventief onderhoud). 
32.22 Binnen Londo schuiven we met de niet gebouwafhankelijke exploitatiekosten 

(bijv.. onderwijsleerpakket). 
32.33 Onze school schuift met posten binnen het totale Londo budget. 
32.44 Onze school maakt bij de gemeentelijke overheid aanspraak op vergoedingen voor 

dee zogeheten 'andere voorzieningen' via de artikel-74 procedure. 
32.55 Binnen de Londo-vergoedingen maken we gebruik van de mogelijkheid om midde-

lenn te reserveren voor lange-termijn-uitgaven voor gebouwafhankelijke 
exploitatiekostenn (bijv. preventief onderhoud). 

32.66 Binnen de Londo-vergoedingen maken we gebruik van de mogelijkheid om midde-
lenn te reserveren voor lange-termijn-uitgaven voor niet gebouwafhankelijke 
exploitatiekostenn (bijv. onderwijsleerpakket). 
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32.77 Binnen de school is er sinds de invoering van het Londo-stelsel sprake van 
fondsvormingg voor onverwachte vervangingen van materialen e.d.. 

Opp de antwoorden op de items is een factoranalyse (principal axis factoring, 
rotatiee Varimax) uitgevoerd om te kijken welke factoren er te onderscheiden 
zijnn in de gestelde vragen met betrekking tot het financieel beleid (Londo). 
Hett aantal factoren was bij opstelling van de vragenlijst open, dus de items 
zijnn geanalyseerd via een exploratieve factoranalyse. Twee inhoudelijke facto-
renn kunnen worden onderscheiden, die iets zeggen over de wijze waarop 
scholenn het Londo-stelsel gebruiken. De verklaarde variantie van factor 1 is 
33,5%% en die van factor 2 is 18,6%%. Samen verklaren zij 52,1%. 

Tabell  6.3: Factormatri x beleidsbenutting financieel beleid (n=231' 

V32.0 1 1 
V32.0 2 2 
V32.0 3 3 
V32.0 4 4 
V32.0 5 5 
V32.0 6 6 
V32.0 7 7 

Facto rr  1 

,8390 3 3 
,6835 8 8 
,8131 7 7 
,3175 5 5 
,2233 5 5 
,0420 3 3 
,0488 8 8 

Facto rr  2 

,0885 0 0 
,1381 6 6 
,0384 5 5 
,2521 1 1 
,6851 1 1 
,9187 2 2 
,5066 7 7 

Dee factorstructuur laat twee inhoudelijke factoren zien, namelijk integrale 
budgetbehandelingg (met de nadruk op schuiven tussen deelbudgetten) en be-
heersingg van het materieel budget (met name reserveren van middelen). 
Slechtss 1 item laadt relatief gezien laag op beide factoren, namelijk het maken 
vann aanspraak op gemeentelijke voorzieningen (32.4). 

Tabell  6.4: Schalen beleidsbenutting financieel beleid (n=231) 
Schaall  'integrale budgetbehandeling' (3 items) 
CronbacbsCronbacbs alpha .83; inter-item correlatie .61 
32.11 schuiven met beschikbare middelen voor gebouw-afhankelijke exploitatiekos-
tenn (bijv. preventief onderhoud) 
32.22 schuiven met niet-gebouw-afhankelijke exploitatiekosten (bijv. onderwijsleer-
pakket) ) 
32.33 schuiven met posten binnen totale Londo-budget 

Schaall  'risicobeheersing materieel budget' (3 items) 
CronbachsCronbachs alpha. 74; inter-item correlatie .49 
32.55 reserveren van middelen voor lange-termijn-uitgaven voor gebouw-afhan-
kelijkee exploitatiekosten 
32.66 reserveren van middelen voor lange-termijn-uitgaven voor niet-gebouw-afhan-
kelijkee exploitatiekosten 
32.77 fondsvorming voor onverwachte vervangingen van materialen e.d. 
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6.2.36.2.3 Nascholingsbeleid (beleidsbenutting als gevolg van decentralisatie nascho-
lingsgelden) lingsgelden) 
Scholenn hebben de laatste jaren de mogelijkheid gekregen om meer een eigen 
nascholingsbeleidd te voeren door het aanbod van instellingen te vergelijken en 
doorr gebruik te maken van het aanbod van andere instellingen. Dat scholen 
eenn nascholingsplan kunnen maken is niet nieuw. Dat kon altijd al. Daarom 
iss daar niet naar gevraagd. Over het nascholingsbeleid zijn 7 in totaal vragen 
gesteldd (vragenlijst vraag 33a tot en met g). Deze items zijn op dezelfde wijze 
geschaaldd als de items voor het FBS en Londo. 
33a.. Wij maken, sinds we de beschikking hebben over een deel van het nascholings-
budget,, gebruik van de mogelijkheid om een deel van het nascholingsbedrag van een 
aantall  jaren op te sparen. 
33b.. Sinds we de beschikking hebben over een deel van het nascholingsbudget, bepalen 
wee op onze school onafhankelijk van het aanbod, aan welke na- en bijscholing behoefte 
bestaat. . 
33c.. Als het aanbod van de eigen OBD/SBD en Pabo niet voldoet maakt onze school 
gebruikk van de mogelijkheid bij andere instellingen bij- en nascholing te kopen. 
33d.. Sinds we de beschikking hebben over een deel van het nascholingsbudget, vergelijkt 
onzee school het aanbod van verschillende OBD's en Pabo's met elkaar op inhoudelijke 
aspecten. . 
33e.. Sinds we de beschikking hebben over een deel van het nascholingsbudget vergelijkt 
onzee school het aanbod van verschillende OBD's en Pabo's met elkaar op financiële 
aspecten. . 
33f.. Sinds we de beschikking hebben over een deel van het nascholingsbudget, besteden 
wee een deel van onze nascholingsgelden bij instellingen die geen deel uitmaken van de 
regulieree nascholingsinstellingen. 
33g.. Het beschikbare budget voor nascholing is voor onze school groot genoeg. 

Naa een exploratieve factoranalyse (PAF, varimax-rotatie) worden er twee 
factorenn met betrekking tot het nascholingsbeleid onderscheiden. Aangezien 
dee factoren inhoudelijk niet sterk zijn (ze zijn niet duidelijk te interpreteren 
enn hebben weinig betekenis) en de meeste items op beide factoren laden is 
beslotenn een nieuwe factoranalyse te doen, dit keer een confirmatieve analyse 
mett één factor (wederom PAF, rotatie is niet mogelijk bij een factor). Vij f van 
dee zeven items behoren bij de factor die inhoudelijk gezien staat voor de mate 
waarinn de school nascholingsbeleid voert. De verklaarde variantie van de fac-
torr is 30,8%. 
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Tabell  6.5: Factormatri x beleidsbenutting nascholingsbeleid (n=231) 

V33.A A 
V33.B B 
V33.C C 
V33.D D 
V33.E E 
V33.F F 
V33.G G 

Factorr 1 

,19496 6 
,41596 6 
,67095 5 
,81449 9 
,78023 3 
,45653 3 

- , 1 0 5 83 3 

Tabell  6.6: schaal beleidsbenutting nascholingsbeleid (n=231) 

Schaall  'nascholingsbeleid' (5 items) 
CronbachsCronbachs alpha .76; inter-item correlatie .39 
33.b:: we bepalen de behoefte aan scholing onafhankelijk van het aanbod 
33.c:: als het aanbod van de eigen OBD/Pabo niet bevalt gaan we naar andere instel-
lingen n 
33.d:: we vergelijken het scholingsaanbod op inhoudelijke aspecten 
33.e:: we vergelijken het scholingsaanbod op financiële aspecten 
33.f:: we besteden een deel van het nascholingsgeld bij niet-reguliere ondersteuning 

6.2.46.2.4 Overzicht beleidsbenutting 
Inn tabel 6.7 staat een overzicht van alle schalen die de beleidsbenutting van 
scholenn bepalen. 

Tabell  6.7: overzicht van de schalen voor  beleidsbenutting (n=231) 
schaal l 

Taak-- en functieverbreding 

Personeelsplanning g 

Beheersingg personeelsbudget 

Integralee budgetbehandeling 

Risicobeheersingg materieel budget 

nascholingsbeleid d 

betrouwbaarheid d 
(alpha) ) 
.79 9 

.86 6 

.71 1 

.83 3 

.74 4 

.76 6 

inter-item m 
correlatie e 
.55 5 

.55 5 

.55 5 

.61 1 

.49 9 

.39 9 

aantall  items 

3 3 

5 5 

2 2 

3 3 

3 3 

5 5 

Dee schalen voor beleidsbenutting zijn niet normaal verdeeld. Dat blijk t uit de 
scheefheidd en gepiektheid en uit de toetsing van de normaalverdeling. Voor 

113 3 



dee meeste analyses geldt de eis dat variabelen die in de analyse worden opge-
nomenn normaal verdeeld zijn. Dat houdt in dat de schalen voor beleidsbenut-
t ingg bijvoorbeeld niet opgenomen mogen worden in variantie analyses of 
regressiee analyses. Bovenstaande schalen zijn gehercodeerd tot een dicho-
toom,, zodat veel- en weinig gebruikers van elkaar onderscheiden kunnen 
worden1.. Hiermee kunnen scholen worden onderscheiden met een hoge mate 
vann beleidsbenutting en scholen met een lage beleidsbenutting. Voor dit on-
derzoekk is het niet bezwaarlijk dat een dichotoom een ruwe maat is aangezien 
naa het survey een zestal gevalsstudies wordt uitgevoerd ter verdieping van de 
resultatenn van het survey. 

6.33 Organisatiestructuur 

6.3.16.3.1 Taakverdeling 
Ui tt hoofdstuk 4 blijk t dat onderscheid gemaakt kan worden tussen taakverde-
lingg op twee niveaus. Ten eerste taakverdeling tussen het bevoegd gezag en de 
schoolleidingg (bestuurlijke taken). In de tweede plaats taakverdeling tussen 
schoolleidingg en team (schooltaken). 

Bestuurstaken Bestuurstaken 
Voorr verdeling van taken tussen het bevoegd gezag en schoolleiding is uitge-
gaann van datgene wat de wettelijke opdracht van scholen is (WBO 1985). Ge-
vraagdd wie onderstaande taken uitvoert (vraag 46): 
a)) Opstellen aktiviteitenplan; 
b)b) Opstellen schoolbegroting is; 
c)) Afhandelen financiële zaken; 
d)d) Opstellen formatieplan; 
e)) Opstellen nascholingsplan; 
f)) Opstellen schoolwerkplan; 
g)) Houden van functioneringsgesprekken; 
h)h) Overleg voeren met accountant; 
i)) Voeren van sollicitatiegesprekken; 
j)) Invullen van kerndoelen. 
Dezee taken worden in het vervolg 'bestuurstaken' genoemd. In totaal zijn 10 
takenn onderscheiden waarop de respondenten middels vij f antwoordcatego-
rieënn aan konden geven bij wie het accent van uitvoering lag. De nominale 
schaall  ziet er als volgt uit: 1. bevoegd gezag geheel alleen; 2. accent ligt bij 

11 Onderzoekers en methodologen geven wel aan dat op een dichotome variabele alle 
parametrischee toetsen toegepast mogen worden, aangezien een dichotoom een interval-
schaall  is (a Campo, 1995). Echter, omdat een interval-schaal uitgaat van het idee dat de 
afstandenn tussen de verschillende scores even groot is, en een dichotoom maar één af-
standd kent, kan van een zuivere interval-schaal geen sprake zijn. 
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bevoegdd gezag; 3. bevoegd gezag en schoolleiding samen; 4. accent ligt bij 
schoolleiding;; 5. schoolleiding geheel alleen. 

Opp basis van deze nominale gegevens is een Homals-analyse uitgevoerd. Om-
datt Homals vereist dat alle antwoordcategorieën redelijk gevuld zijn, zijn de 
antwoordcategorieënn van de items gehercodeerd. Dit is gebeurd op basis van 
dee frequentieverdelingen en op basis van de betekenis van de antwoordcate-
gorieën.. Verder zijn de Value labels' aangepast, zodat in de plot herkend kan 
wordenn welke actoren zijn onderscheiden. 
Naa hercodering blijkt uit de frequentieverdeling dat er nog steeds een grote 
spreidingg bestaat tussen de scores, waardoor de plot onduidelijk is. Er is een 
aantall  items dat op geen van beide dimensies hoog scoort. Terugkerende naar 
dee oorsprong van de vraag (onderscheid tussen scholen op taken die zowel het 
bevoegdd gezag als de schoolleiding uit kan voeren) is besloten een aantal items 
(diee niet onderscheiden) weg te laten. Het betreft de volgende items: a. Op-
stellenn aktiviteitenplan; f. Opstellen schoolwerkplan; g. Houden van functio-
neringsgesprekken;; i. Voeren van sollicitatiegesprekken; j . Invullen van kern-
doelen. . 
Opp de overblijvende items is een nieuwe Homals-analyse uitgevoerd. In tabel 
6.88 staan de discriminatiewaarden van de items op de dimensies. De bijbeho-
rendee plot2 staat in schema 6.1: 

Tabell  6.8: Eigenwaarde en discriminatiewaarden verdeling bestuurstaken 
Dimens ie e 
eigenwaarde eigenwaarde 

4 6 .b b 
4 6 .c c 
46.. d 
4 6 .e e 
46 .h h 

1 1 
.32 .32 

.34 4 

.48 8 

.28 8 

.29 9 

.19 9 

2 2 
.29 .29 

.41 1 

.20 0 

.40 0 

.29 9 

.14 4 

22 De eerste letter is het nummer van het item uit de vragenlijst. SA betekent samen, 
SLL schoolleider en BG bevoegd gezag. Het sterretje (*) geeft in een homals-plot het 
nulpuntt aan. 
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Schemaa 6.1: Homals-plot voor  de verdeling van bestuurstaken 

3 . 0 4 + + ebg g 

: : 
i i 

2 . 5 1 + + 
I I 
I I 
I I 
I I 

1 . 9 8 + + 
I I 
I I 
I I 
I I 

1 . 4 5 + + 
I I 
I I 
I I 
I I 

. 9 1 + + 
I I 
I I 
I I 
I I 

. 3 8 + + 
I I 
I I 
I I 
I . . 

- . 1 5+ + 
I I 
I I 
I I 
I I 

- . 6 8+ + 
I I 
I I 
I I 
I I 

- 1 . 2 1+ + 

typ ee l 

dbg g 

bbg g 

ct>g g 

hbg g 

t yp ee 2 

c sa a 
bsa a 

dsl l t y p ee 3 

+++ ^ h 
- 2 . 000 - 1 . 62 - 1 . 25 -.500 - . 12 .26 

D imens ionn 1 
.633 1.01 1.38 1.76 2 . 13 

Dee meeste items scoren op beide dimensies hoog. Di t kan betekenen dat één 
dimensiee eigenlijk voldoende is om de items te beschrijven en om onderscheid 
tee maken tussen de scholen. De eerste dimensie loopt van 'samen' (-2.00) naar 
'hett bevoegd gezag' (-.12) en 'schoolleider' (2.13). De tweede dimensie geeft 
eenn onderscheid weer tussen taakuitvoering door bevoegd gezag versus de rest 
(ofwell  samen, ofwel schoolleiding alleen). Hoe hoger scholen scoren op de 
tweedee dimensie, hoe meer de taakuitoefening door het bevoegd gezag wordt 
gedaan.. Scholen die laag (negatief) scoren op de tweede dimensie, kennen een 
groteree taakuitoefening door de schoolleiding (al dan niet gezamenlijk met 
bevoegdd gezag). Voor het onderste deel van de tweede dimensie (taakuitoefe-
ningg door schoolleiding alleen of gezamenlijk met bevoegd gezag), geldt dat 
dee eerste dimensie interessant is. Het linkergedeelte van de eerste dimensie 
weerspiegeltt gezamenlijke taakuitoefening en het rechtergedeelte weerspiegelt 
dee taakuitoefening door de schoolleiding alleen. 
Opp grond van deze resultaten kunnen voor de wijze waarop taken worden 
verdeeldd tussen bestuur en schoolleiding drie typen scholen worden onder-
scheiden.. Type 1 is het type waarbinnen het bevoegd gezag een groot deel van 
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dee taakuitoefening doet (bovenste deel van dimensie 2). Type 2 is het type 
waarbinnenn bevoegd gezag en schoolleiding deze taken gezamenlijk uitvoe-
ren.. Type 3 tenslotte, is het type waarvan gesteld kan worden dat de school-
leiderr het grootste deel van de taken uitvoert. 
Viaa hercodering zijn deze types omgevormd tot nieuwe variabelen. De types 
lopenn niet parallel met de nullijn. De grens om een typologie af te bakenen 
kann binnen Homals zelf gekozen worden. De types zijn gecodeerd aan de 
handd van de coördinaten uit de Homals-plot. In de plot is aangegeven wat de 
coördinatenn zijn die bij de types horen. 

Schooltaken Schooltaken 
Voorr de verdeling van schooltaken tussen schoolleiding en team is uitgegaan 
vann empirische gegevens, gebaseerd op Stoel (1994). Stoel concludeert dat het 
delegerenn van taken weinig gebeurt. Er wordt een breed scala aan activiteiten 
gedelegeerd,, maar gemiddeld genomen voert het team slechts 17% van alle in 
zijnn onderzoek onderscheiden taken uit. Het overige deel wordt door de 
schoolleidingg uitgevoerd. Uit het onderzoek van Stoel zijn taken geselecteerd 
waarvann bekend is dat het team minimaal 10% voor zijn rekening neemt van 
dee totale tijd die aan de betreffende taak is besteed. Taken die hier onder val-
lenn zijn onder meer het bijhouden van de leerlingenadministratie, het afhan-
delenn van de correspondentie, de organisatie van buitenschoolse activiteiten 
enn het verzorgen van interne begeleiding. In totaal zijn tien taken onderschei-
denn (vragenlijst vraag 47a t /m j). 
a)) Verzorgen van remediërende activiteiten; 
b)) Verzorgen van de interne begeleiding; 
c)) Bijhouden van de leerlingenadministratie; 
d)) Begeleiden van ouders met een taak; 
e)) Overleggen met de schoolbegeleider; 
f)) Beheer schoolbibliotheek; 
g)) Organisatie van toneelvoorstellingen; 
h)) Afhandelen van de correspondentie; 
i)) Organisatie van buitenschoolse activiteiten; 
j)) Coördinatie van computergebruik binnen de school. 
Ookk voor deze taken kon in de vragenlijst op een 5-puntsschaal aangegeven 
wordenn wie de betreffende taken uitvoert: 1. schoolleiding geheel alleen; 2. 
accentt ligt bij schoolleiding; 3. schoolleiding en team samen; 4. accent ligt bij 
team;; 5. team geheel alleen. 
Opp deze data (die eveneens nominaal zijn) is, volgens dezelfde procedure als 
voorr de bestuurstaken, een Homals-analyse uitgevoerd. Uit de plot blijkt dat 
dee dimensies wederom een onderscheid maken in actoren. De eerste dimensie 
onderscheidtt de actor team (te) van de rest. Hoe hoger de score op de dimen-
sie,, hoe meer het team van de taakuitvoering voor zijn rekening neemt. De 
tweedee dimensie onderscheidt de gezamenlijke uitvoering (sa) van de uitvoe-
ringring door de schoolleider, maar alleen daar waar het het linkergedeelte van 
dimensiee 1 betreft. Het rechtergedeelte van dimensie 1 kent geen echt onder-
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scheid,, aangezien dat gedeelte 'beheerst' wordt door team-zaken. De eigen-
waardee en discriminatiewaarden van de verdeling van schooltaken staat in 
tabell  6.9. In schema 6.2 is de plot opgenomen. 

Tabell  6.9 
Dimens ie e 
eigenwaa eigenwaa 

477 .a 
4 7 .b b 
4 7 .c c 
4 7 .d d 
4 7 .e e 
4 7 .f f 
477 .g 
4 7 .h h 
4 7 .i i 
4 7 .j j 

Eigenwaardee en 

r d e e 
1 1 

.27 .27 

. 45 5 

. 47 7 

. 06 6 

. 20 0 

. 23 3 

. 29 9 

. 31 1 

. 00 0 

. 40 0 

. 31 1 

discriminatiewaardenn verdeling schooltaken 
2 2 

.22 .22 

. 06 6 

. 02 2 

. 49 9 

. 03 3 

. 24 4 

. 18 8 

. 33 3 

. 62 2 

. 10 0 

. 10 0 

Schemaa 6.2: Homals-plot voor  de verdeling van schooltaken 
.57 + + 

I I 
I I 
I I 
I I 

.15 + + 
I I 
I I 
I I 
I I 

- .28+ . . 
I I 
I I 
I I 
I I 

-.71 + + 
I I 
I I 
I I 
I I 

-1.13 + + 

-1.56 + + 
I I 

-1.99 + + 
I I 

hsa a 

Typ ee 2 
33 s a 

as a a 

cs aa cs l 
es aa es l 

ds aa hs l 
is a a 

gs aa * 
ff  s a 

bs l l 

Typ ee ! 
js l l 

as l l 
is l l 

gs l l 

I I 
I I 

-2.84 + + 
+H H 

-1.8 3 3 

33 t e 

gt ee f t e 

it e e 

at e e 

b t e e 

d t e e 

Typ ee 3 

-1.5 22 -1.2 2 .9 22 -.6 2 -.3 2 

ht e e 

-.0 22 .2 8 .5 8 .8 8 
Dimensio nn 1 

•- + + 

1. 1 1 

I I 
I I 

I I 
+ + 
I I 
I I 
I I 
I I 
+ + 

+ —+ + 
88 1.4 9 
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Uitt de Homals plot blijkt dat de dimensies wederom een onderscheid maken in 
actoren.. De eerste dimensie onderscheidt de actor team (te) van de rest. Hoe 
hogerr de score op de dimensie, hoe meer het team van de taakuitvoering voor 
zijnn rekening neemt. De tweede dimensie onderscheidt de gezamenlijke uitvoe-
ringg (sa) van de uitvoering door de schoolleider (si), maar alleen daar waar dit 
hett linkergedeelte van dimensie 1 betreft. Het rechtergedeelte van dimensie 1 
kentt geen echt onderscheid, aangezien dat gedeelte 'beheerst' wordt door team-
zaken. . 
Gezienn de plot (en de scores op de dimensies die de ligging van de items in de 
plott aangeven) ligt het voor de hand om drie types te gaan onderscheiden die 
aann de hand van scores op de dimensies (waarden van de coördinaten) gedefi-
nieerdd kunnen worden. Hiertoe worden de twee dimensies dus samen geïn-
terpreteerd.. De volgende drie types worden onderscheiden voor de wijze 
waaropp taken zijn verdeeld tussen schoolleiding en team: 
Typee 1: met name door schoolleiding 
Typee 2: met name gezamenlijk door schoolleiding en team 
Typee 3: taakuitoefening met name door team. 
Tenn tijde van de uitvoering van het survey heeft een collega-onderzoeker 
dezelfdee items in een vragenlijst opgenomen, eveneens met de bedoeling de 
taakverdelingg in scholen te onderzoeken (Hooge, 1998). Zij komt tot een 
zelfdee driedeling. 

6.3.26.3.2 Centralisatie van besluitvorming 
Inn hoofdstuk 4 is aangegeven dat voor de indeling in besluitvormingsdomei-
nenn wordt aangesloten bij de indeling van Bacharach et al. (1990). Deze zijn 
vertaaldd in items. Verder worden het bevoegd gezag, de schoolleiding en het 
teamm als actoren onderscheiden. De items rondom de centralisatie van de be-
sluitvormingg zijn opgenomen in vraag 48a t /m n van de vragenlijst. De vol-
gendee besluitvormingsterreinen zijn onderscheiden: 
a)) De inzet van de formatie; 
b)) De inhoud van het onderwijs; 
c)) De besteding van de financiële middelen van de school; 
d)) De wijze waarop les wordt gegeven; 
e)) Het stellen van prioriteiten in de uitgaven; 
f)) Procedures voor de rapportage over leerlingen; 
g)) Verwijdering van leerlingen; 
h)) Aanname van personeel; 
i)) Het te gebruiken leermateriaal; 
j)) Beoordeling van leraren; 
k)) Ontwikkeling van het team; 
1)) Gebruik van gestandaardiseerde toetsen; 
m)) Besteding van het leermiddelenbudget; 
n)) Het straffen en belonen van leerlingen. 
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Dee items zijn gescoord op een 6-puntsschaal: 1. schoolbestuur besluit alleen; 
2.. schoolbestuur en schoolleiding besluiten samen; 3. schoolleiding besluit 
alleen;; 4. schoolleiding en team besluiten samen; 5. het team besluit alleen; 6. 
individuelee leraren besluiten. 
Ookk deze data zijn nominaal, waardoor ook voor besluitvorming een Ho-
mals-analysee is uitgevoerd. In eerste instantie is een analyse uitgevoerd voor 
allee besluiten tegelijkertijd. Hoewel de plot duidelijk is, cirkelen er toch veel 
puntenn rondom de oorsprong. Als gekeken wordt naar de frequentieverdelin-
genn blijkt dat deze verdelingen scheef zijn. Bij een aantal besluitvormingsdo-
meinenn scoren de schoolleiding en het team hoog (de meer operatione-
le/onderwijskundige)) en bij andere het schoolbestuur en de schoolleiding (de 
strategischee besluiten). Deze gegevens duiden erop dat het veel gemaakte on-
derscheidd tussen operationele en strategische besluiten, dat mede ten grond-
slagg ligt aan de indeling van Bacharach et al., ook in dit onderzoek terug 
komt.. Vandaar dat, op grond van de eerste Homals-analyse en de theorie, in 
hett vervolg van dit onderzoek een onderscheid gemaakt is tussen strategische 
enn operationele besluiten. Het ligt voor de hand dat beslissingen op het opera-
tionelee terrein meestal worden genomen door schoolleiding en team, en dat 
dee strategische besluiten vaak door het bevoegd gezag, de schoolleiding of 
doorr beide samen worden genomen. Vandaar dat een analyse is uitgevoerd 
voorr zowel de strategische als de operationele besluiten. Op grond van Bacha-
rachh et al. (1992), Hooge (1998) en de frequentieverdeling van de items, wordt 
beslotenn dat item a, c, e, g, h, j , k, en m tot de strategische besluiten horen. 
Dee items b, d, f, i, 1 en n behoren tot de operationele besluiten. 

StrategischeStrategische besluiten 
Dee discriminatiewaarden van de Homals-dimensies voor de strategische be-
sluitvormingg staan in tabel 6.10. De plot en de coördinaten die de types voor 
watt betreft de strategische besluitvorming begrenzen staan in schema 6.3. 

Tabell  6.10: Eigenwaarde en discriminatiewaarden strategische besluit-
vormin g g 
Dimens ie e 
eigenwaarde eigenwaarde 

4 8 .a a 
4 8 .c c 
4 8 .e e 
4 8 .g g 
4 8 .h h 
4 8.. j 
4 8 .k k 
488 .m 

1 1 
.35 .35 

.43 3 

. 41 1 

.50 0 

.35 5 

.35 5 

. 21 1 

.14 4 

.39 9 

2 2 
.30 .30 

.32 2 

.50 0 

.48 8 

.20 0 

.22 2 

.11 1 

.07 7 

.55 5 
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Schemaa 6.3: Homals-plot voor  de verdeling van strategische besluiten 
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Dee eerste dimensie onderscheidt de actor bevoegd gezag/schoolleiding (bg) 
vann de schoolleiding alleen (si) of de school als geheel (schoolleiding en team 
samen,, sa). De tweede dimensie onderscheidt de besluitvorming door de 
schoolleidingg alleen (si) van de besluitvorming door de overige actoren. Het 
ligtt voor de hand drie types te onderscheiden. Hierbij zal enigszins afgeweken 
wordenn van de dimensies, omdat de types duidelijk zijn afgebakend. We on-
derscheidenn drie types voor de verdeling van besluitvorming voor de strategi-
schee besluiten: 
Typee 1. met name het bevoegd gezag, deels samen met de schoolleiding 
Typee 2. met name de schoolleiding 
Typee 3. met name 'de school' (schoolleiding en team samen) neemt strategi-
schee besluiten. 

OperationeleOperationele besluiten 
Ui tt de plot voor de operationele besluiten blijk t dat er twee dimensies zijn te 
onderscheiden.. De eerste dimensie onderscheidt team/individuele besluit-
vormingg ten opzichte van besluitvorming door het bevoegd ge-
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zag/schoolleiderr of de school. De tweede dimensie onderscheidt het bevoegd 
gezag/schoolleiderr van de school (schoolleider en team) en het team alleen. 
Dee disriminatiewaarden van de twee dimensies en de bijbehorende plot zijn 
hieronderr weergegeven, respectievelijk in tabel 6.11 en schema 6.4. 

Tabell  6.11: 
Dimensie e 

Eigenwaardee en 
1 1 

eigenwaardeeigenwaarde .49 

4 8 .b b 
4 8 .d d 
4 8.. f 
4 8 .i i 
4 8 .1 1 
48.. n 

. 00 0 

. 39 9 

. 63 3 

. 64 4 

. 69 9 

. 58 8 

discriminatiewaardenn operationele besluiten 
2 2 

.29 .29 

. 53 3 

. 01 1 

. 21 1 

. 54 4 

. 33 3 

. 10 0 

Schemaa 6.4: Homals-plot voor  de verdeling van operationele besluiten 
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Dee type scholen die onderscheiden kunnen worden met betrekking tot verde-
lingg van besluitvorming van operationele besluiten, kunnen als volgt worden 
gedefinieerd: : 
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Typee 1: met name het bevoegd gezag, al dan niet samen met de schoolleiding 
Typee 2: met name 'de school' (schoolleiding en team) 
Typee 3: met name het team. 

6.336.33 Structuurverandering 
Voorr elk van de vier aspecten van organisatiestructuur is een veranderingsva-
riabelee geconstrueerd. De procedure hiervoor wordt uitgewerkt voor de ver-
anderingg in de taakverdeling tussen bestuur en directie. 
Voorr de taakverdeling tussen bestuur en directie zijn in eerste instantie tien 
itemss onderscheiden. Gedurende de analyse zijn vijf van de tien items verwij-
derdd omdat ze niet onderscheidden. Voor de vijf items die over zijn gebleven 
iss gekeken of er verandering optreedt of niet (score van 1995 minus de score 
vann 1992). Voor elk item is een Veranderingsitem' gemaakt. Indien verande-
ringg is opgetreden krijgt een school de score één; indien geen verandering 
plaatss vindt op het betreffende item wordt de score nul toegewezen. De scores 
opp de vijf veranderingsitems zijn bij elkaar opgeteld zodat één veranderingsva-
riabelee ontstaat voor de verdeling van bestuurstaken. Er kan dus maximaal 
vijff  keer sprake zijn van verandering met betrekking tot verdeling van be-
stuurstaken. . 
Dee schaal Verdeling van schooltaken' bestaat uit tien de items, dus hiervoor is 
maximaall  10 keer sprake van verandering. Voor de besluitvormingsverdehng 
voorr de strategische besluiten is het maximaal aantal veranderingen acht. 
Voorr de besluitvormingsverdeüng voor de operationele besluiten is het 
maximaall  aantal veranderingen zes. 
Uitt de vier schalen voor structuurverandering blijkt dat een deel van de scho-
lenn veranderingen) vertoont in de structuur van de organisatie. De variabelen 
zijnn net als de variabele beleidsbenutting heel scheef verdeeld, aangezien de 
scholenn over het algemeen in heel geringe mate veranderen. Vandaar dat de 
diversee onderdelen van organisatieverandering zijn gehercodeerd tot een di-
chotoom:: wel versus geen verandering. 

6.44 Organisatiecultuur 

6.4.16.4.1 Schoolcultuur 
Inn hoofdstuk 4 is besloten bij de operationalisatie van schoolcultuur uit te 
gaann van de professionaliteit en autonomie van leerkrachten, als kenmerken 
vann de schoolcultuur. Deze kenmerken zouden worden geoperationaliseerd 
aann de hand van schalen van Hofstede et al. (1993). Een aantal schalen van 
Hofstedee (1993) heeft betrekking op de autonomie en de professionaliteit. Hij 
noemtt deze professionaliteit en ordelijkheid. Vertaling naar schoolorganisaties 
resulteertt in de onderstaande items (item 35 a t /m 1 uit de vragenlijst3). Aan-

55 Toevoeging van een -2- bij de code van de items in de analyse geeft aan dat het gege-
venss over 1995 betreft. Een -1- staat voor gegevens over 1992. 
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gezienn de schaal 'professionaliteit' uit twaalf items bestaat, is voor dit onder-
zoekk gebruik gemaakt van de acht items met de hoogste factorlading. 
Dee items voor organisatiecultuur zijn wederom gescoord op dezelfde 4-
puntsschaal:: niet tot nauwelijks het geval (1); enigszins het geval (2); in rede-
lijk ee mate het geval (3); in sterke mate het geval (4). 
a)) Leraren binnen onze school proberen pioniers te zijn. 
b)b) Binnen onze school zet iedereen zich optimaal in. 
c)) Mensen in onze school vinden resultaten belangrijker dan procedures. 
d)) All e leraren binnen onze school zijn overtuigd van het doel en het belang van hun 
werk. . 
e)) Onze school ligt voor op andere scholen als het gaat om het gebruik van technologie 
enn nieuwe lesmethodes. 
f)) Binnen onze school organiseert iedereen zijn eigen werk. 
g)) Leraren mogen binnen onze school hun eigen weg gaan. 
h)h) Binnen onze school denken we drie jaar vooruit. 
i)) De vergaderingen binnen onze school beginnen stipt op tijd. 
j)) Binnen onze school praten we serieus over ons werk en onze school, 
k)k) Besluiten die worden genomen zijn altijd gebaseerd op feiten, 
1)) Binnen onze school is iedereen kostenbewust. 
Opp de antwoorden is confirmatieve factoranalyse uitgevoerd met twee facto-
renn (PAF, rotatie Varimax), aangezien uit is gegaan van een theoretische inde-
lingg en bestaande schalen. Ui t de analyse blijk t dat een van de twee factoren de 
itemss a, e en h omvat ('onderwijsvernieuwing5). Een andere factor betreft de 
itemss b, d, f, (g), j , k en 1 ('professionaliteit*). De alpha hiervan is .62 en zonder 
itemm g is die zelfs nog lager. Al s de correlatiematrix in ogenschouw wordt ge-
nomen,, dan blijk t een aantal items (b, d, j en 1) (redelijk) hoog met elkaar te 
correlerenn (zie bijlage 1). De andere items correleren hier niet mee. Dit kan een 
verklaringg zijn van de lage alpha. De correlerende items hangen ook inhoudelijk 
mett elkaar samen. Ze zeggen allemaal iets over de 'professionaliteit'. 
Al ss de factormatrix een onduidelijk beeld oplevert, en de onderlinge correlaties 
tussenn de items niet te laag zijn, dan is scheef roteren een goed alternatief. Di t 
leidtt tot een andere, duidelijkere weergave van de items ten opzichte van elkaar, 
terwijll  de ligging van de items ten opzichte van elkaar niet verandert. Scheef 
roterenn leidt doorgaans niet tot een andere groepering van de variabelen. De 
variantiee die door de factoren wordt verklaard blijf t per variabele en dus ook 
voorr het totaal van factoren gelijk (a Campo, 1995). Door scheef te roteren 
komenn de assen scheef op elkaar te staan, waardoor zij niet meer onafhankelijk 
vann elkaar zijn4. Vandaar dat geen factormatrix wordt gegeven, maar een pa-
troonmatrixx met de factorladingen of, zoals hier wordt gedaan, een structuur-
matrixx met de correlaties tussen de factorvariabelen. 

Bijj  scheef roteren wordt het plaatje duidelijker doordat hoge factorladingen 
hogerr en de lage factorladingen lager worden. Aangezien uit de theoretische 

44 De factorladingen kunnen dan niet meer worden opgevat als de correlaties tussen de 
variabelenn en factoren. 
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operationalisatiee van schoolcultuur via de begrippen 'professionaliteit*  en 'auto-
nomiee van leraren' al is gebleken dat beide begrippen niet onafhankelijk van 
elkaarr zijn, is voor de variabele schoolcultuur scheef geroteerd5. Di t is gebeurd 
viaa schuine, ofwel oblique rotatie (Oblimin). 

Tabell  6.12: Structuurmatri x (rotati e Oblimin ) voor  schoolcultuur  (n=231) 

V35.A 2 2 
V35.B 2 2 
V35.C 2 2 
V35.D 2 2 
V35.E 2 2 
V35.F 2 2 
V35.G 2 2 
V35.H 2 2 
V35.I 2 2 
V35.J 2 2 
V35.K 2 2 
V35.L 2 2 

Facto rr  1 

.1405 1 1 

.5931 1 1 

.0385 1 1 

.7797 2 2 

.1356 0 0 

.0955 2 2 

.0450 4 4 

.1877 0 0 

.0970 1 1 

.5141 7 7 

.3425 4 4 

.3275 2 2 

Facto rr  2 

-.1023 7 7 
.0731 2 2 
.0835 7 7 
.0928 2 2 
.0068 5 5 
.7665 8 8 
.6741 0 0 

-.1274 3 3 
-.0355 6 6 
-.0519 3 3 

.1048 8 8 
.1680 4 4 

Facto rr  3 

.7808 6 6 

.2125 5 5 

.0965 7 7 

.0964 3 3 

.6501 5 5 

.0159 4 4 
-.1769 2 2 

.4871 0 0 

.2038 3 3 

.1674 8 8 

.1810 1 1 
.1133 9 9 

Ui tt bovenstaande factormatrix komen in eerste instantie drie interpreteerbare 
factorenn voort. Factor 1 kan gezien worden als de professionaliteit van leraren 
(itemm b, d, j , k en 1), factor 2 als de autonomie van leraren (met slechts 2 
items,, f en g) en factor 3 als onderwijsvernieuwend karakter van de school 
(itemm a, e en h). Van deze factoren vormen de eerste twee een betrouwbare 
schaal.. De eigenwaarde van de derde factor is lager dan 1 en de items van deze 
derdee factor vormen samen geen betrouwbare schaal. Deze items zijn later 
toegevoegdd bij de factoranalyse voor het kwaHteitscriterium 'antwoord' (zie 
paragraaff  6.5.1). 
Dee hoeveelheid verklaarde variantie van de eerste factor is 16,4%. Die van de 
tweedee factor is 10,7%. Samen verklaren beide factoren 27,1% van de varian-
tie.. Van deze twee factoren zijn twee schalen gemaakt, namelijk de professio-
naliteitt van leraren en de autonomie van leraren. Deze twee schalen sluiten 
aann bij de twee kenmerken van de cultuur van professionele beroepsgroepen 
diee in hoofdstuk 4 zijn onderscheiden. 

Tabell  6.13; schalen organisatiecultuur  (n=231) 

Schaall  'professionaliteit van leraren' (5 items) 
CronbachsCronbachs alpha .65; inter-item correlatie .27 
35b.. binnen onze school zet iedereen zich optimaal in 
35d.. alle leraren binnen onze school zijn overtuigd van het doel en het belang van 
hunn werk 

55 Dit wordt bevestigd door de correlatie tussen beide factoren, die .45 is. 



35j.. binnen onze school praten we serieus over ons werk en onze school 
35k.. besluiten die worden genomen zijn altijd gebaseerd op feiten 
351.. binnen onze school is iedereen kostenbewust 

Schaall  'autonomie van leraren' (2 items) 
CronbachsCronbachs alpha .68; inter-item correlatie .52 
35f.. binnen onze school organiseert iedereen zijn eigen werk 
35g.. leraren mogen binnen onze school hun eigen weg gaan 

Al ss deze twee schalen voor organisatiecultuur worden vergeleken met de oor-
spronkelijkee schalen van Hofstede et al. (1993) voor het meten van 'professi-
onaliteit'' en 'ordelijkheid', dan blijk t dat drie van vier items die 'ordelijkheid' 
metenn voor de data van dit onderzoek onder de schaal 'professionaliteit' val-
len.. Daarnaast vormen twee items van de oorspronkelijke schaal 'professiona-
liteit '' een nieuwe schaal, namelijk 'de autonomie van leraren'. Een mogelijke 
verklaringg hiervoor is dat de schalen van Hofstede et al. afkomstig zijn uit 
onderzoekk binnen bedrijven. 

6.4.26.4.2 Cultuurverandering 
Dee schaalconstructie voor schoolcultuur (professionaliteit en autonomie van 
leraren)) is gebaseerd op basis van gegevens voor de situatie van 1995. Dezelfde 
gegevenss zijn verzameld met betrekking tot 1992, zodat voor deze periode 
dezelfdee factoren geconstrueerd kunnen worden. Zo zijn er twee variabelen 
gecreëerd:: de professionaliteit van leraren in 1992 en in 1995. Het verschil 
tussenn beide variabelen resulteert i n een nieuwe variabele, namelijk de veran-
deringg in de professionaliteit van leraren (score van 1995 minus de score van 
1992). . 
Al ss gekeken wordt naar de significantie van de verandering in de professiona-
litei tt van leerkrachten voor de totale groep respondenten (t-test/pairs, signifi-
cantieniveauu van .05), dan blijk t er een significant verschil te zijn tussen 1992 
enn 1995 voor de mate van professionaliteit van leraren. 
Voorr de autonomie van leerkrachten is eenzelfde procedure gevolgd als voor 
dee professionaliteit van leerkrachten. Gegevens over 1995 hebben geleid tot 
dee variabele autonomie van leerkrachten. Dezelfde items met betrekking tot 
19922 zijn bij elkaar gevoegd. Voor 1995 en 1992 zijn dus dezelfde factoren 
geconstrueerd:: de autonomie van leerkrachten in 1995 en in 1992. 
Hett verschil tussen beide variabelen resulteert in een nieuwe variabele, name-
lij kk de verandering in de autonomie van leraren (score van 1995 - de score van 
1992). . 
Al ss gekeken wordt naar de significantie van de verandering in de autonomie 
vann leerkrachten voor de totale groep respondenten (t-test/pairs, significan-
tieniveauu van .05), dan blijk t er een significant verschil te zijn tussen 1992 en 
19955 voor de mate van autonomie van leraren. 
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Aangezienn beide variabelen voor cultuurverandering niet normaal zijn ver-
deeldd zijn de schalen voor cultuurverandering, net als de schalen voor be-
leidsbenuttingg en structuurverandering, gehercodeerd tot een dichotoom: wel 
versuss geen verandering. 

6.55 Organisatiekwali teit 

Voorr de in hoofdstuk 4 beschreven ABCD-criteria zijn op basis van bestaand 
onderzoekk (Ebmeier en Hart, 1992; H oy en Ferguson, 1985; McPherson et 
al.,, 1986; en Quinn en Rohrbaugh, 1983) 85 items geformuleerd die zijn op-
genomenn in de vragenlijst. De items zijn geschaald middels een vier-punts-
Likert-schaal:: 1. niet of nauwelijks het geval; 2. enigszins het geval; 3. in rede-
lijk ee mate het geval; 4. in sterke mate het geval. 

Itemss met betrekking tot antwoord staan in vraag 49 tot en met 52, items met 
betrekkingg tot binding staan in vraag 54, items met betrekking tot coördinatie 
staann in vraag 55 en de items met betrekking tot (financiële) doelgerichtheid 
staann overwegend in vraag 53. Op al deze items is vervolgens per criterium 
(A,, B, C en D) afzonderlijk een factoranalyse uitgevoerd (extractie PAF, rota-
tiee Varimax). Hieronder wordt per kwaHteitscriterium verslag gedaan van 
dezee analyses en de resultaten. 

6.5.16.5.1 Antwoord 
Eenn deel van de items voor 'antwoord' betreft uitspraken over de manier 
waaropp scholen reageren op veranderingen in hun omgeving. De schoolleider 
kann aangeven hoe de school reageert op alle hieronder genoemde verande-
ringen.. Antwoordalternatieven zijn: 1. we reageren in het geheel niet; 2. we 
reagerenn wel, maar niet zo snel; 3. we reageren redelijk snel; 4. we reageren heel 
snel. . 
49a.. concurrentie van andere scholen; 
49b.. toename aantal kinderen dat komt uit één-ouder gezinnen; 
49c.. toename aantal kinderen met werkende ouders; 
49d.. toename aantal allochtone kinderen in de buurt; 
49e.. toenemend vandalisme in de buurt; 
49f.. verpaupering van de buurt; 
49g.. vergrijzing van de omgeving; 
49h.. verjonging van de omgeving. 

Eenn andere vraag gaat over de activiteiten die de school onderneemt om extra 
middelenn te verwerven. De schoolleider geeft voor elke vraag aan in welke mate 
ditt gebeurt. 
50.00 activiteiten om extra middelen te verwerven; 
50.11 heffen van een ouderbijdrage; 
50.22 een jaarlijkse bijdrage voor het boekenfonds; 
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50.33 het stimuleren van donaties aan de school; 
50.44 verhuren van ruimtes, zoals een lokaal of een gymnastiekruimte; 
50.55 incidentele sponsoring (bij bijvoorbeeld sportdag of evenement) door bedrijven; 
50.66 structurele sponsoring; 
50.77 organiseren van specifieke acties (zoals een fancy fair, een loterij); 
50.88 ouders laten meehelpen aan schoonmaakwerkzaamheden; 
50.99 ouders laten meehelpen bij het opknappen van de school. 

Dee volgende vraag betreft items naar de mate waarin scholen gebruik maken 
vann nieuwe technieken en methodes. 
51a.. Onze school vervangt de lesmethodes eerder dan de 11 jaar die Londo voorschrijft. 
51b.. Onze school verdiept zich jaarlijks in onderwijs-inhoudelijke vernieuwingen. 
51c.. Onze school voert ieder jaar onderwijs-inhoudelijke vernieuwingen in. 
55 ld. Onze school maakt actief gebruik van de kerndoelen basisonderwijs. 
51e.. De besteding van het schoolprofielbudget draagt op onze school duidelijk bij aan de 
verbeteringg van onze school. 
51f.. Op onze school maken leerlingen veel gebruik van computers. 
51g.. Onze school heeft de laatste jaren computers aangeschaft en deskundigheid verwor-
venn op dit terrein. 
51h.. In onze school blijven we op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van 
computers. . 

Tenslottee zijn voor het criterium antwoord items geformuleerd met betrek-
kingg tot het contact van de school met de naaste omgeving van de school. Het 
gaatt om de frequentie van het contact en om de kwaliteit van het contact. 
52a.. Onze school heeft regelmatig overleg met (een aantal) scholen voor speciaal onder-
wijs. . 
52b.. Onze school heeft regelmatig overleg met (een aantal) scholen voor vervolgonder-
wijs. . 
52c.. Onze school heeft regelmatig overleg met een aantal buurtorganisaties (zoals 
bibliotheek,, wijkcentrum, jeugdcentrum etc). 
52d.. Onze school heeft regelmatig overleg met de Schoolbegeleidinsgdienst en de 
Lerarenopleiding. . 
52e.. Het contact met scholen voor speciaal onderwijs verloopt makkelijk. 
52f.. Het contact met scholen voor voortgezet onderwijs verloopt makkelijk. 
52g.. Het contact met de organisaties in de buurt verloopt makkelijk. 
52h.. Het contact met de Schoolbegeleidinsgdienst en de Lerarenopleiding verloopt 
makkelijk. . 

O okk zijn twee items met betrekking tot onderwijsvernieuwing toegevoegd 
diee komen uit de oorspronkelijke operationalisatie van cultuur (v35.a2 en 
v35.e2).. Deze doen er bij de analyse van de cultuur uiteindelijk niet toe (zie 
hiervoorr paragraaf 6.4). 
Voorr alle items binnen het criterium 'antwoord' is een exploratieve analyse 
uitgevoerd.. Di t leidt tot de volgende factormatrix: 
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Tabell  6.14; Factormatri x voor  het kwaliteitscriteriu m antwoord (n= 231) 

V49. AA , 
V49. BB , 
V49. CC ( 

V44 9. D , 
V44 9. E 
V49. F F 
V49. G G 
V44 9. H 
V50. 0 0 
V50. 1 1 
V50. 22 - , 
V50. 33 , 
V50. 44 , 
V50. 5 5 
V50. 6 6 
V50. 7 7 
V50. 8 8 
V50. 9 9 
V50. B B 
V51. A A 
V51. B B 
V51. C C 
V51. D D 
V51. E E 
V51. F F 
V51. G G 
V51. H H 
V52. A A 
V52. B B 
V52. C C 
V52. D D 
V52. E E 
V52. F F 
V52. G G 
V52. H H 
V35.A 2 2 
V35.E 2 2 

Facto rr  1 

4900 4 4 
7113 3 3 
6315 6 6 
6764 6 6 
4205 3 3 
5084 9 9 
6688 6 6 
7677 0 0 
0229 0 0 
1012 8 8 
1337 2 2 
07103 07103 
1125 1 1 
1565 8 8 
0667 1 1 
1637 2 2 
0552 2 2 
0689 1 1 
1209 2 2 
0273 9 9 
1201 8 8 
0537 1 1 
1849 6 6 
1398 9 9 
0255 3 3 
0444 9 9 

,0336 3 3 
,1000 1 1 
,0524 5 5 
,2778 1 1 
,1385 1 1 
,0119 8 8 
,0731 0 0 
,1906 8 8 
,0769 2 2 
,0690 3 3 
,1239 3 3 

Facto rr  2 

,0466 4 4 
,0006 9 9 

-,0303 8 8 
,0898 3 3 
,1852 1 1 
,2603 5 5 
,0632 9 9 
,0656 8 8 

-,0718 0 0 
-,0281 4 4 
-,1707 3 3 

,1048 3 3 
,0460 1 1 
,0497 8 8 
,1014 2 2 
,0408 0 0 

-,1809 4 4 
-,1074 6 6 
-,0566 5 5 

,1143 0 0 
,0718 4 4 
,1290 6 6 
,1826 0 0 
,1608 1 1 
,0380 7 7 
,1251 3 3 
,1403 0 0 
,4981 6 6 
,4609 4 4 
,5734 5 5 
,4356 0 0 
,5378 3 3 
,6072 9 9 
,5432 9 9 
,4794 5 5 
,0931 0 0 
,0496 6 6 

Facto rr  3  Facto r  4 

,1453 1 1 
,2267 9 9 
,2687 6 6 
,0323 0 0 

-,0657 4 4 
-,1220 77 , 

,0853 1 1 
,0652 6 6 

-,1468 5 5 
-,0123 6 6 

,0598 0 0 
,0419 1 1 
,0895 8 8 
,1019 5 5 
,1625 9 9 
,0382 2 2 

-,0349 3 3 
-,0065 9 9 
-,0428 1 1 

,3106 8 8 
,6791 4 4 
,7042 4 4 
,2035 5 5 
,3239 4 4 
,1391 8 8 
,1051 5 5 
,1227 7 7 
,2139 8 8 
,2352 9 9 
,1504 5 5 
,2561 2 2 
,0818 2 2 

-,0328 7 7 
-,0858 0 0 

,1080 1 1 
,5858 4 4 
,3893 9 9 

0215 6 6 
1155 4 4 
1205 4 4 
0619 6 6 
1903 0 0 
1250 5 5 
0430 7 7 
0041 8 8 
0524 7 7 
0169 9 9 
0869 5 5 
0040 8 8 
0873 5 5 
0285 8 8 
0345 8 8 
02403 02403 
0783 6 6 
0309 0 0 
1139 6 6 
1754 2 2 

,0277 4 4 
,0357 6 6 
,1343 8 8 
,1257 0 0 
,7678 3 3 
,8335 6 6 
,7718 2 2 
,0461 1 1 
,1220 1 1 
,0733 7 7 
,0103 7 7 
,0066 0 0 
,1707 6 6 
,0262 3 3 
,1064 5 5 
,0671 6 6 
,2527 3 3 

Dee vier factoren hebben allen een eigenwaarde groter dan 1. Samen verklaren 
zee 29,0% van de variantie (factor 1: 12,8%, factor 2: 7,3%, factor 3: 4,9% en 
factorr 4: 4,1%). All e vier de schalen zijn inhoudelijk te interpreteren. Factor 
vierr betreft drie items over computers in het onderwijs (51f, g en h) en heeft 
inhoudelijkk gezien een beperkte betekenis voor dit onderzoek. Vooraf was 
verwachtt dat deze items zouden horen bij de schaal die de mate van onder-
wijsvernieuwingg bepaalt. Deze factor wordt verder buiten beschouwing gela-
ten.. De drie schalen die overblijven zijn: 
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Tabell  6.15; schalen voor  'antwoord*  (n~ 231) 

Schaall  'slagvaardigheid in een probleemrijk e omgeving' (8 items) 
Cronbachs'sCronbachs's alpha van .84; Inter-item-correlatie van .39 
Dee schaal betreft alle items over reageren op veranderingen in de omgeving: 
49a.. concurrentie van andere scholen 
49b.. toename aantal kinderen dat komt uit één-ouder gezinnen 
49c.. toename aantal kinderen met werkende ouders 
49d.. toename aantal allochtone kinderen in de buurt 
49e.. toenemend vandalisme in de buurt 
49f.. verpaupering van de buurt 
49g.. vergrijzing van de omgeving 
49h.. verjonging van de omgeving 

Schaall  'relati e met georganiseerde omgeving' (8 items) 
Cronbach'sCronbach's alpha.77; Inter-item correlatie .30 
52a.. Onze school heeft regelmatig overleg met (een aantal) scholen voor speciaal 
onderwijs s 
52b.. Onze school heeft regelmatig overleg met (een aantal) scholen voor vervolgon-
derwijs s 
52c.. Onze school heeft regelmatig overleg met een aantal buurtorganisaties (zoals 
bibliotheek,, wijkcentrum, jeugdcentrum etc.) 
52d.. Onze school heeft regelmatig overleg met de Schoolbegeleidinsgdienst en de 
Lerarenopleiding g 
52e.. Het contact met scholen voor speciaal onderwijs verloopt makkelijk 
52f.. Het contact met scholen voor voortgezet onderwijs verloopt makkelijk 
52g.. Het contact met de organisaties in de buurt verloopt makkelijk 
52h.. Het contact met de Schoolbegeleidinsgdienst en de Lerarenopleiding verloopt 
makkelijk k 

Schaall  'onderwijsvernieuwing' (4 items) 
Cronbach'sCronbach's alpha van .71; Inter-item correlatie .38 
51b.. Onze school verdiept zich jaarlijks in onderwijs-inhoudelijke vernieuwingen 
51c.. Onze school voert ieder jaar onderwijs-inhoudelijke vernieuwingen in 
35a.. Leraren binnen onze school proberen pioniers te zijn 
35'.. Onze school ligt voor op andere scholen als het gaat om het gebruik van tech-
nologiee en nieuwe lesmethodes 

6.5.26.5.2 Binding 
D ee items voor binding zijn: 
54a.. In onze school werken leraren samen aan de vormgeving van het onderwijsleerpro-
ces. . 
54b.. De leraren zijn tevreden met de onderwijstaken die ze uit moeten voeren. 
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54c.. Leraren binnen onze school bespreken de problemen in de klas met elkaar. 
54d.. De leraren zijn tevreden met de overige (niet-onderwijs) taken die ze uit moeten 
voeren. . 
54e.. De leraren uit het team geven elkaar veel adviezen en suggesties. 
54f.. Stagiaires en nieuwe leraren worden intensief begeleid door collega's. 
54g.. Leraren binnen onze school werken samen aan buitenschoolse activiteiten. 
54h.. De leraren krijgen veel directe en duidelijke informatie over het eigen functioneren. 
54i.. Leraren binnen onze school ondersteunen elkaar. 
54j.. Het personeel van onze school voelt zich sterk betrokken bij de school. 
54k.. De meeste leraren vinden hun werk op school belangrijk. 
541.. De meeste personeelsleden van onze school leven mee met het wel en wee van onze 
school. . 
54m.. De meeste leraren zijn bereid om zich in te zetten voor hun werk. 
54n.. De leraren zijn tevreden met de mogelijkheden voor persoonlijke groei binnen de 
school. . 
54o.. De leraren zijn tevreden met hun promotie-mogelijkheden binnen de school. 
54p.. De leraren zijn tevreden met hun collega's binnen de school. 
54q.. Het personeel op onze school vindt het belangrijk dat onze school goed staat 
aangeschreven. . 
54r.. De leraren zijn tevreden met hun invloed op de besluitvorming. 
54s.. De meeste leraren van onze school zijn bereid extra tijd te investeren in de school. 
54t.. De leraren zijn tevreden met de mogelijkheden om hun werk op hun eigen manier 
inn te delen. 

Voorr het criterium 'binding' is een exploratieve analyse uitgevoerd (PAF, 
Varimax-rotatiee en aantal criteria open). 

Tabell  6.16: Factormatrix voor  het kwaliteitscriteriu m binding (n=231) 

V 5 4 .A A 
V 5 4 .B B 
V 5 4 .C C 
V54 .D D 
V 5 4 .E E 
V 5 4 .F F 
V 5 4 .G G 
V 5 4 .H H 
V 5 4 . I I 
V 5 4.. J 
V54 .K K 
V 5 4 .L L 
V54.M M 
V54 .N N 
V 5 4 .0 0 
V 5 4 .P P 
V54 .Q Q 

F a c t orr 1 

, 2 8 3 40 0 
, 3 1 1 85 5 
, 2 7 2 08 8 
, 1 7 7 79 9 
, 2 9 1 35 5 
, 1 4 2 88 8 
, 1 7 0 35 5 
, 0 7 6 77 7 
, 3 7 3 32 2 
, 6 8 1 69 9 
, 7 7 3 63 3 
, 7 4 9 28 8 
, 7 1 3 41 1 
, 1 6 5 33 3 
, 0 7 3 45 5 
, 2 8 8 72 2 
, 4 7 2 32 2 

F a c t orr 2 

, 5 2 9 23 3 
, 3 6 5 78 8 
, 6 8 5 88 8 
, 3 2 2 75 5 
, 7 2 0 04 4 
, 4 7 3 67 7 
, 3 3 9 47 7 
, 5 2 6 85 5 
, 7 0 9 90 0 
, 4 1 6 71 1 
, 3 7 9 99 9 
, 2 2 6 86 6 
, 2 2 8 92 2 
, 2 0 7 97 7 
, 0 5 8 62 2 
, 4 5 4 08 8 
, 2 2 1 57 7 

F a c t orr 3 

, 2 4 2 74 4 
, 3 4 4 89 9 
, 0 7 4 45 5 
, 3 5 1 15 5 
, 0 9 0 94 4 
, 1 6 8 98 8 
, 2 4 0 89 9 
, 1 5 0 34 4 
, 1 8 2 48 8 
, 2 2 2 21 1 

- , 0 0 4 98 8 
, 1 7 8 63 3 
, 2 4 7 19 9 
, 0 7 1 09 9 
, 1 2 4 82 2 
, 3 3 0 44 4 
, 3 5 3 14 4 

F a c t orr 4 

, 0 2 1 74 4 
, 1 4 2 11 1 
, 1 0 6 00 0 
, 2 2 8 66 6 

- , 0 2 4 87 7 
, 1 7 3 31 1 
, 0 9 2 52 2 
, 1 7 1 30 0 
, 0 3 2 55 5 
, 1 3 4 72 2 
, 0 6 9 41 1 
, 2 1 0 72 2 
, 1 6 0 05 5 
, 8 6 5 94 4 
, 6 7 3 05 5 
, 2 0 6 37 7 

- , 0 0 9 60 0 
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V55 4. R 
V55 4. S 
V55 4. T 

,2327 2 2 
,5465 5 5 
,4287 9 9 

,2141 3 3 
,2649 1 1 
,1462 5 5 

,66125 ,66125 
,3579 7 7 
,3557 0 0 

,1393 6 6 
,0972 3 3 
,0485 4 4 

Exploratievee factoranalyse resulteert in vier factoren, waarvan alleen de eerste 
tweee een eigenwaarde groter dan 1 hebben, te weten betrokkenheid en sa-
menwerkingsklimaat.. De derde en vierde factor bevatten weinig items die 
alleenn hoog laden op deze factor. De derde en vierde factor 'delen' de items 
mett de andere twee factoren (met uitzondering van item 54r voor factor 3 en 
itemss 54n en 54o voor factor 4). 
Dee eerste schaal die wordt onderscheiden (factor 1) meet de betrokkenheid en 
bestaatt uit 7 items, met een alpha van .89 en een inter-item-correlatie van .53. 
Meerderee items zouden aan deze factor toegevoegd kunnen worden, maar 
aangezienn deze items duidelijk lager laden dan de andere zijn zij buiten de 
schaalconstructiee gelaten (item b, p en r). Deze eerste factor verklaart 37,3% 
vann de variantie. 
D ee tweede schaal betreft het samenwerkingsklimaat en bestaat uit 8 items, 
heeftt een alpha van .84 en een inter-item-correlatie van .41, en verklaart 5,8% 
vann de variantie. Samen verklaren de beide factoren 43,1% van de variantie. 
Aangezienn de verdeüng enigszins scheef is (veel hoog-scoorders, waarschijnlijk 
i nn verband met sociale wenselijkheid van de antwoorden) zullen de ant-
woordcategorieënn van 1 tot 3 gehercodeerd worden tot 1. Categorie 4 wordt 
dann 2. 

Tabell  6.17; schalen voor  'binding ' (n= 231) 
Schaall  'betrokkenheid'  (7 items) 
Cronhach'sCronhach's alpha .89; Inter-item correlatie .53 
54j.. Het personeel van onze school voelt zich sterk betrokken bij de school 
54k.. De meeste leraren vinden hun werk op school belangrijk 
54l.. De meeste personeelsleden van onze school leven mee met het wel en wee van 
onzee school 
54m.. De meeste leraren zijn bereid om zich in te zetten voor hun werk 
54q.. Het personeel op onze school vindt het belangrijk dat onze school goed staat 
aangeschreven n 
54s.. De meeste leraren van onze school zijn bereid extra tijd te investeren in de school 
54t.. De leraren zijn tevreden met de mogelijkheden om hun werk op hun eigen ma-
nierr in te delen 

Schaall  'samenwerkingsklimaat' (8 items) 
Cronbacb'sCronbacb's alpha .84; Inter-item correlatie .41 
54a.. In onze school werken leraren samen aan de vormgeving van het onderwijsleer-
proces s 
54c.. Leraren binnen onze school bespreken de problemen in de klas met elkaar 
54e.. De leraren uit het team geven elkaar veel adviezen en suggesties 
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54f.. Stagiaires en nieuwe leraren worden intensief begeleid door collega's 
54g.. Leraren binnen onze school werken samen aan buitenschoolse activiteiten 
54h.. De leraren krijgen veel directe en duidelijke informatie over het eigen functione-
ren n 
54i.. Leraren binnen onze school ondersteunen elkaar 
54p.. De leraren zijn tevreden met hun collega's binnen de school 

6.5.36.5.3 Coördinatie 
Dee volgende items zijn voor coördinatie geformuleerd: 
55a.Binnenn onze school houden leraren die samen een klas hebben, elkaar goed op de 
hoogtee van de ontwikkelingen van hun leerlingen. 
55b.. Vakleerkrachten die niet bij alle vergaderingen aanwezig zijn, worden goed geïnfor-
meerdd over genomen besluiten. 
55c.Dee leraren in aansluitende groepen weten wat hun collega's in het voorafgaande 
schooljaarr behandeld hebben. 
55d.. Binnen de school worden de activiteiten op elkaar afgestemd. 
55e.. De directie is goed op de hoogte van het onderwijsleerproces in de verschillende 
jaargroepen. . 
55f.. Part-time werkende leraren, die niet bij alle vergaderingen aanwezig zijn worden 
goedd geïnformeerd over genomen besluiten. 
55g.. Elk jaar maken we een planning van buitenschoolse activiteiten. 
55h.. Onze school stemt de lesgebonden activiteiten en de buiten-schoolse activiteiten op 
elkaarr af. 
55i.. De directie heeft een overzicht van het onderwijsleerproces binnen de hele school. 
55j.. Van elke leerling is een dossier aanwezig met informatie over het leerproces van de 
leerling. . 
55k.. Tijdens de teamvergaderingen is het hele team aanwezig. 
55l.Tijdenss de teamvergaderingen wordt iedereen goed geïnformeerd over ontwikkelin-
genn binnen de school. 
55m.. Het nascholingsplan en personeelsbeleidsplan hangen met elkaar samen. 
55n.. De meeste leraren zijn goed op de hoogte van genomen besluiten. 
55o.. In teamvergaderingen wordt een aantal keren per jaar gesproken over het 
onderwijsleerprocess binnen de verschillende bouw- of jaargroepen. 
55p.. De directie en het team houden elkaar goed op de hoogte van genomen beslissin-
gen. . 
55q.. Op onze school wordt de leermiddelenbegroting gekoppeld aan onderwijskundige 
veranderingenn op lange termijn. 
55r.. De verschillende plannen (waaronder schoolwerkplan, activiteitenplan, nascho-
lingsplann en personeelsbeleidsplan) die onze school maakt vormen een duidelijke een-
heid d 

Voorr het criterium 'coördinatie' is een confirmatieve analyse uitgevoerd aan-
gezienn exploratieve analyse tot een onduidelijk beeld leidde (een aantal items 
viell  weg naar vage en lege factoren met een of twee items, terwijl deze items 
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ookk enigszins laden op beter gevulde factoren). Confirmatieve factoranalyse 
leidtt tot de volgende factormatrix: 

Tabell  6.18: Factormatri x voor  het kwaliteitscriteriu m coördinatie 
(n=231) ) 

V55. A A 
V55. B B 
V55. C C 
V55. D D 
V55. E E 
V55. F F 
V55. G G 
V55. H H 
V55. I I 
V55..  J 
V55. K K 
V55. L L 
V55 5. M 
V55. N N 
V55. 0 0 
V55. P P 
V55. Q Q 
V55. R R 

Facto rr  1 

,0665 7 7 
,0415 9 9 
,0624 6 6 
,2866 1 1 
,3609 7 7 
,0521 6 6 
,1307 4 4 
,3425 5 5 
,4488 7 7 
,3025 5 5 
,3583 4 4 
,3634 3 3 
,5715 4 4 
,3731 3 3 
,4133 7 7 
,4278 3 3 
,5949 7 7 
,6302 1 1 

Facto rr  2 

,4466 0 0 
,1042 8 8 
,6977 4 4 
,6012 9 9 
,5427 8 8 
,2986 1 1 
,3755 5 5 
,3429 0 0 
,4273 9 9 
,4100 7 7 
,2062 2 2 
,2609 2 2 
,0754 3 3 
,1135 3 3 
,2244 4 4 
,1448 2 2 
,1136 6 6 
,1872 0 0 

Facto rr  3 

,2671 7 7 
,4933 4 4 
,1947 4 4 
,2234 9 9 
,0726 6 6 
,5912 1 1 
,0986 0 0 
,2212 4 4 
,0579 4 4 
,0542 8 8 
,1061 0 0 
,2809 8 8 
,1608 9 9 
,6345 1 1 
,1221 7 7 
,4831 9 9 
,0382 9 9 
,1257 9 9 

Hieruitt blijk t dat drie factoren kunnen worden onderscheiden. De eerste fac-
torr heeft een verklaarde variantie van 26,3%, de tweede van 4,8% en de derde 
vann 4,3%. Een aantal items laadt op meerdere factoren, bijvoorbeeld 55i. Op 
grondd van inhoudelijke overwegingen is dan besloten bij welke schaal dit item 
hett beste past. Aangezien dit voor een aantal items onduidelijk is is besloten 
dezee buiten de constructie van de schalen te houden (55k, 1 en o). Hieronder 
staann de drie schalen beschreven. 

Tabell  6.19: schalen voor  'coördinatie' (n=231) 

Schaall  'informati e over onderwijsleerproces' (6 items) 
Cronbach'sCronbach's alpha. 77; Inter-item-correlatie .36. 
55a.Binnenn onze school houden leraren die samen een klas hebben, elkaar goed op de 
hoogtee van de ontwikkelingen van hun leerlingen 
55c.Dee leraren in aansluitende groepen weten wat hun collega's in het voorafgaande 
schooljaarr behandeld hebben 
55d.. Binnen de school worden de activiteiten op elkaar afgestemd 
55e.. De directie is goed op de hoogte van het onderwijsleerproces in de verschillende 
jaargroepen n 
55i.. De directie heeft een overzicht van het onderwijsleerproces binnen de hele school 
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55j.. Van elke leerling is een dossier aanwezig met informatie over het leerproces van 
dee leerling 

Schaall  'coördinatie van informatie ' (4 items) 
Cronbach'sCronbach's alpha .70; Inter-item-correlatie .36. 
55b.. Vakleerkrachten die niet bij alle vergaderingen aanwezig zijn, worden goed 
geïnformeerdd over genomen besluiten 
55f.. Part-time werkende leraren, die niet bij alle vergaderingen aanwezig zijn worden 
goedd geïnformeerd over genomen besluiten 
55n.. De meeste leraren zijn goed op de hoogte van genomen besluiten 
55p.. De directie en het team houden elkaar goed op de hoogte van genomen beslissin-
gen n 

Schaall  'strategische coördinatie*  (4 items) 
Cronbach'sCronbach's alpha. 70; Inter-item-correlatie .37 
55h.. Onze school stemt de lesgebonden activiteiten en de buiten-schoolse activiteiten 
opp elkaar af 
55m.. Het naschoUngsplan en personeelsbeleidsplan hangen met elkaar samen 
55q.. Op onze school wordt de leermiddelenbegroting gekoppeld aan onderwijskun-
digee veranderingen op lange termijn 
55r.. De verschillende plannen (waaronder schoolwerkplan, activiteitenplan, nascho-
lingsplann en personeelsbeleidsplan) die onze school maakt vormen een duidelijke 
eenheid d 

Aangezienn de verdeling van de schalen enigszins scheef is zal bij hercodering 
vann de coördinatieschalen antwoordcategorie 1 t /m 3 veranderd worden in 1, 
enn antwoordcategorie 4 wordt 2. 

6.5.46.5.4 Doelgerichtheid 
Voorr het criterium doelgerichtheid zijn de volgende items geformuleerd: 
53a.. Onze school heeft een jaarplanning van alle onderwijsactiviteiten. 
53b.. Binnen het team van onze school werken we gericht aan het bereiken van de 
schooldoelen. . 
53c.. Binnen onze school worden de geplande activiteiten afgestemd op de uitgangspun-
tenn van de school. 
53d.. Onze school heeft een jaarplanning van alle buitenschoolsee activiteiten. 
53e.. In ons activiteitenplan wordt bewust rekening gehouden met de doelstellingen van 
onzee school. 
53f.. Elk jaar stellen we binnen onze school de prioriteiten op het terrein van het 
onderwijss vast. 
53g.. Aan het eind van het schooljaar kijken we binnen onze school of wee de doelen die 
wee hadden gesteld, hebben bereikt. 
53h.. Elk jaar evalueren we binnen onze school het reilen en zeilen van onze school. 
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53i.. Binnen de school zijn de gemiddelde kosten (bij een gelijk blijvend aantal leerlingen) 
voorr onderhoud (energie, elektriciteit, verwarming en schoonmaak) de laatste jaren 
sterkk gedaald. 
53k.. Doordat we jaarlijks de begroting langslopen, besparen we binnen onze school veel 
geld. . 
531.. Onze school slaagt er goed in om met de beschikbare middelen rond te komen. 
53.mm Binnen onze school zetten we onze financiële middelen op zo'n manier in dat ze 
bijdragenn aan het bereiken van onze doelen. 
53n.. Elk jaar zoeken we binnen onze school naar een ideale balans tussen onze 
prioriteitenn en de middelen die we hiervoor beschikbaar hebben. 
53o.. Gegeven de beschikbare middelen is onze school steeds beter in staat de gestelde 
doelenn te bereiken. 

Daarnaastt zijn een aantal andere items aan de analyse toegevoegd. Di t zijn 
itemss die geplaatst zijn bij de vragen naar beleidsbenutting, maar die feitelijk 
ietss beogen te zeggen over (financiële) doelgerichtheid. 
31h.. Onze school krijgt voldoende middelen van het ministerie voor de vergoeding 
vann de personele kosten die we maken. 
32.088 Onze school krijgt voldoende middelen van het ministerie voor de vergoeding 
vann de materiële onkosten van onze school. 
32.099 Onze school voert beleid dat erop is gericht om rond te komen met de Londo-
vergoedingen. . 
32.100 Onze school komt rond met de Londo-vergoedingen. 
33g.. Het beschikbare budget voor nascholing is voor onze school groot genoeg. 

Opp deze items voor doelgerichtheid is een confirmatieve analyse uitgevoerd 
aangezienn exploratieve analyse tot een onduidelijk beeld leidde. 

Tabell  6.20: Factormatri x doelgerichtheid (n=231) 

V53. A A 
V53. B B 
V53. C C 
V53. D D 
V53. E E 
V53. F F 
V53. G G 
V53. H H 
V53. I I 
V53. K K 
V53. L L 
V53. M M 
V53. N N 
V53. 0 0 
V31. H H 
V32.0 8 8 

Facto rr  1 

,4535 4 4 
,6145 1 1 
,6442 4 4 
,4397 0 0 
,5557 4 4 
,6793 1 1 
,6956 2 2 
,5695 9 9 
,1014 1 1 
,3254 7 7 
,0247 8 8 
,4280 2 2 
,5438 3 3 
,2321 0 0 

-,1524 4 4 
-,1240 7 7 

Facto rr  2 

- ,,  0738 8 
,0119 4 4 
,0391 2 2 

-,0736 9 9 
,0554 4 4 

- ,,  0424 0 
,0417 6 6 
,0669 5 5 
,1882 3 3 
,2289 2 2 
,6765 0 0 
,3251 1 1 
,2134 4 4 
,4834 6 6 
,2870 0 0 
,5768 0 0 
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V32.099 , 17665 ,28536 
V32.100 ,03092 ,73927 
V33.GG - , 0 4 1 93 ,34669 

Ui tt deze factormatrix blijk t dat beide factoren redelijk gevuld zijn met items. 
Dee verklaarde variantie van de eerste factor is 19,1%- Die van de tweede is 
10,4%.. Samen verklaren zij dus 29,5% van de variantie. De twee factoren 
kunnenn als de volgende twee inhoudelijke schalen beschreven worden. 

Tabell  6.21: schalen voor  'doelgerichtheid' (n=231) 

Schaall  '(financiële) doelgerichtheid' (10 items) 
Cronbach'sCronbach's alpha .82; Inter-item correlatie .32 
53a.. jaarplanning van alle onderwijsactiviteiten 
53b.. gericht werken aan het bereiken van de schooldoelen 
53c.. afstemming van de geplande activiteiten op de uitgangspunten van de school 
53d.. jaarplanning van alle buitenschoolse activiteiten 
53'.. in ons activiteitenplan wordt bewust rekening gehouden met de doelstellingen 
vann onze school 
53f.. prioriteiten stellen op het terrein van het onderwijs 
53g.. aan het eind van het schooljaar kijken of we de doelen die we hadden gesteld, 
hebbenn bereikt 
53h.. jaarlijks evalueren van het reilen en zeilen van onze school 
53.mm financiële middelen op zo'n manier inzetten dat ze bijdragen aan het bereiken 
vann onze doelen 
53n.. elk jaar zoeken naar een ideale balans tussen onze prioriteiten en de middelen 
diee we hiervoor beschikbaar hebben 

Schaall  'doelmatigheid' (5 items) 
Cronbach'sCronbach's alpha .70; Inter-tem correlatie .31 
531.. Onze school slaagt er goed in om met de beschikbare middelen rond te komen 
53o.. Gegeven de beschikbare middelen is onze school steeds beter in staat de 
gesteldee doelen te bereiken 
32.088 Onze school krijgt voldoende middelen van het ministerie voor de vergoe-
dingg van de materiële onkosten van onze school 
32.100 Onze school komt rond met de Londo-vergoedingen 
33g.. Het beschikbare budget voor nascholing is voor onze school groot genoeg 

6.5.56.5.5 Overzicht organisatiekwaliteit 
Ui tt de analyses zijn in totaal tien betrouwbare schalen met betrekking tot de 
organisatiekwaliteitt geconstrueerd die zijn opgenomen in onderstaande tabel. 



Tabell  6.22: overzicht schalen voor  organisatiekwa 
schaal l 

slagvaardigheidd (A) 

relatiee met georganiseerde omgeving (A) 

invoerenn onderwijsvernieuwing (A) 

betrokkenheidd (B) 

samenwerkingsklimaatt (B) 

coördinatiee onderwijsleerproces (C) 

coördinatiee van informatie (C) 

strategischee coördinatie (C) 

(financiële)) doelgerichtheid (D) 

efficiëntiee (D) 

betrouw--
baarheid d 
(alpha) ) 

.84 4 

.77 .77 

.71 1 

.89 9 

.84 4 

.77 .77 

.70 0 

.70 0 

.82 2 

.70 0 

iteitt  (n= 231) 
inter-item--
correlatie e 

.39 9 

.30 0 

.38 8 

.53 3 

.41 1 

.36 6 

.36 6 

.37 7 

.32 2 

.31 1 

aantal l 
items s 

8 8 

8 8 

4 4 

7 7 

8 8 

6 6 

4 4 

4 4 

10 0 

5 5 

Dezee schalen zijn niet normaal verdeeld. Dat blijk t uit de scheefheid en ge-
piektheid,, maar ook uit de toetsing van de normaalverdeling. De schalen zijn 
gehercodeerdd tot een dlchotoom waarmee scholen met een hoge kwaliteit en 
scholenn met een lage kwaliteit onderscheiden kunnen worden. 
Al ss deze schalen worden vergeleken met ander onderzoek naar de ABCD-
criteriaa (Boerman, 1998), dan blijk t dat de schalen inhoudelijk voor een groot 
deell  met elkaar zijn te vergelijken, ondanks het feit dat Boerman onderzoek 
heeftt gedaan binnen het middelbaar beroepsonderwijs6. Voor het criterium 
'antwoord'' onderscheidt hij onder meer veranderingen ten aanzien van het 
onderwijss (vgl. met de invoering van onderwijsvernieuwingen), communicatie 
mett het veld en communicatie met scholen (vgl. met relatie met de georgani-
seerdee omgeving). 
Hett criterium 'binding' onderzoekt hij via de werksfeer en cohesie binnen het 
opleidingsteamm ten aanzien van het onderwijs (beide vergelijkbaar met het 
samenwerkingsklimaat)) en de betrokkenheid op collega's en betrokkenheid 
opp het werk (tezamen vergelijkbaar met de schaal 'betrokkenheid*). 
Coördinatiee meet Boerman aan de hand van de stabiliteit in het team, de 'con-
trole'' (vergelijkbaar met de strategische coördinatie en enigszins met de coör-

66 Wel moet worden opgemerkt dat Boerman (1998) meer schalen heeft geconstrueerd 
voorr het meten van organisatie-effectiviteit (zeventien, ten opzichte van tien in deze 
studie),, waardoor hij naast de in dit onderzoek onderscheiden schalen nog een aantal 
anderee schalen onderscheidt. 
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dinatiee van het onderwijsleerproces) en tot slot de informatie ten behoeve van 
hett management (vergelijkbaar met coördinatie van informatie). 
Voorr het criterium 'doelgerichtheid' onderscheidt hij tot slot onder meer de 
planningg van het onderwijs (vergelijkbaar met de schaal (financiële) doelge-
richtheid)) en het rendement (vergelijkbaar met efficiëntie, hoewel Boerman 
dee nadruk legt op het studierendement). 

6.66 Afsluitin g 

Opp basis van de in dit hoofdstuk geconstrueerde schalen voor beleidsbenut-
ting,, structuurverandering, cultuurverandering en organisatiekwaliteit, kan 
hett in paragraaf 5.1 gepresenteerde conceptueel kader als volgt verder worden 
ingevuldd (zie schema 6.5). 

Schemaa 6.5: Het ingevulde conceptueel kader 

Beleidsbenutting g 
(vraag(vraag 1 en 2) 
taak-- en functieverbreding 

personeelsplanning, , 

integralee budgetbehandeling, 

beheersingg materieel budget, 

nascholingsbeleid d 

Schoolkenmerken n 
fusie(plannen),, grootte, gebouw, 

lln.populatie,, financiële situatie, 

ervaringg schoolleider 

Omgevingskenmerken n 
concurrentie,, bestuursvorm, 

socialee omgeving, bestuursgrootte 

mr u u 

(vraag(vraag 8) 

(vraag(vraag 6 
enen 7) 

Organisatiekwaliteit t 
slagvaardigheid,, relatie met omg., 

onderwijsvernieuwing,, betrok., 

samenwerkingsklimaat,, coörd. 

onderwijs,, coörd. info., strat. 

coörd.,, (fin.) doelgerichtheid, 

efficiëntie e 

(vraag(vraag 10) 

Organisatieverandering g 
(vraag(vraag 3, 4 en 5) 
verdelingg van operationele en 

strategischee besluiten, van schooi-

enn bestuurlijke taken, autonomie 

enn professionaliteit van leraren 

(vraag(vraag 9) 
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