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Hoofdstukk 7: Resultaten survey 

Inn dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord op basis van de 
resultatenn van het survey1. De analyse van de survey data omvat twee fasen. 
Dee eerste fase omvat een beschrijving van de variabelen. In de tweede fase zijn 
bivariatee analyses uitgevoerd om de optredende verbanden te beschrijven en 
toetsen. . 
Inn paragraaf 7.1 wordt een beschrijving gegeven van de steekproef. Dit ge-
beurtt aan de hand van schoolkenmerken (7.1.1), omgevingskenmerken 
(7.1.2),, organisatiekenmerken (7.1.3) en organisatiekwaliteit (7.1.4). 
Vanaff  paragraaf 7.2 worden achtereenvolgens de in paragraaf 5.1.1 geformu-
leerdee onderzoeksvragen beantwoord. Paragraaf 7.2 gaat in op de vraag in 
welkee mate scholen hun beleidsruimte benutten en welke samenhang er tus-
senn de beleidsbenutting op het financieel terrein, het personele terrein en het 
terreinn van de nascholing (de eerste en tweede onderzoeksvraag). Paragraaf 7.3 
geeftt een beschrijving van de mate waarin en de wijze waarop scholen veran-
derenn voor wat betreft hun cultuur en structuur, evenals de samenhang tussen 
dezee veranderingen (de derde tot en met de vijfde onderzoeksvraag). In para-
graaff  7.4 wordt ingegaan op de samenhang tussen beleidsbenutting en veran-
deringg in de organisatiestructuur en cultuur (de zesde en zevende onderzoeks-
vraag).. Paragraaf 7.5 behandelt de samenhang tussen organisatiekwaliteit en 
beleidsbenuttingg en de samenhang tussen organisatiekwaliteit en veranderin-
genn in de structuur en cultuur van scholen (de achtste en negende onder-
zoeksvraag).. Paragraaf 7.6 gaat tot slot in op de vraag naar de samenhang tus-
senn de school- en omgevingskenmerken enerzijds en veranderingen in de 
structuurr en cultuur anderzijds (de tiende onderzoeksvraag). 

7.11 Beschrijving school- en omgevingskenmerken 

Omm een beeld te krijgen van de situatie waarin basisscholen verkeren volgt 
hieronderr een korte beschrijving van de belangrijke school- en omgevings-
kenmerkenn van basisscholen. De vragenlijst is verstuurd naar de schoolleiding 
vann basisscholen. De vragenlijst is in vrijwel alle gevallen (91%) door de 
schoolleiderr zelf ingevuld. Bijna 88% van de respondenten is mannelijk en het 
gemiddeldd aantal jaar ervaring van de respondenten in hun huidige functie is 
13,66 jaar met een standaarddeviatie van 8,4 jaar. 

7.1.11 Schoolkenmerken: interne contingenties 
Schoolkenmerkenn die bij kunnen dragen aan de complexiteit van de situatie 
waarinn een school verkeert zijn het hebben van een fusieverleden of 
fusieplannen,, de schoolgrootte, de ontwikkeling in het leerlingenaantal, het 

11 Het survey is in maart 1995 uitgevoerd. 
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onderhoudd van het gebouw, de financiële situatie van de school, de 
samenstellingg van de leerlingenpopulatie en het aantal jaar ervaring van de 
schoolleider.. Deze kenmerken kunnen complicerend werken voor scholen en 
zee kunnen gevolgen hebben voor de configuratie van de school. 

FusieFusie en fusieplannen 
Vann de 231 scholen is 10,4% de afgelopen 5 jaar bij een institutionele fusie 
betrokkenn geweest. Het aantal scholen is tussen het schooljaar 1990/1991 en 
1994/19955 afgenomen met 578. Er waren 8423 scholen op 16 januari 1991 
(Ministeriee van O&W) en 7845 scholen in schooljaar 1994/1995 (Inspectie 
vann het onderwijs, 1996). Het percentage scholen in 1995, dat in de periode 
1990-19955 feitelijk is gefuseerd is dan maximaal 7,4% (578 van 7845 scholen), 
aangezienn scholen die niet meer bestaan ook opgeheven kunnen zijn. In dit 
onderzoekk komen dus relatief veel scholen voor die wel gefuseerd zijn. 
Hett is mogelijk dat scholen die recent zijn gefuseerd verschillen van de niet-
gefuseerdee scholen. Hier zijn voor het basisonderwijs geen concrete aanwij-
zingenn voor. Integendeel, in haar onderwijsverslag over 1995 concludeert de 
inspectiee dat de beleidsontwikkeling in basisscholen die in 1993 fuseerden 
gunstigg verloopt. De achterstand in beleidsontwikkelingen en de kwaliteit 
daarvann hebben deze scholen sinds 1993 ingelopen (Inspectie van het onder-
wijs,, 1996). Voor het middelbaar beroepsonderwijs wijst onderzoek echter 
aann dat fusie een negatief effect heeft op de organisatie effectiviteit (Boerman, 
1998).. De verklaring hiervoor is dat gefuseerd scholen meer gecentraliseerd 
zijn. . 
Verderr geeft bijna 25% van de scholen (56 scholen) aan dat ze verwachten dat 
zee komende 5 jaar zullen gaan fuseren. Dat is vrij veel. Als gekeken wordt 
naarr het aantal scholen in 1994/1995 (7845) en 1995/1996 (7398) dan blijkt 
datt het aantal basisscholen met 447 afgenomen is. Dat is een percentage van 
5,7%% van het totaal aantal scholen in 1994/1995. Dat betekent dat van alle 
scholenn 5,7% is gefuseerd tijdens het schooljaar 1994/1995 en 1995/1996. Dat 
iss veel minder dan de 25% van de scholen die in de vragenlijst heeft aangege-
venn fusieplannen te hebben. Het is goed mogelijk dat niet alle fusieplannen 
daadwerkelijkk tot een fusie hebben geleid, maar het lijk t aannemelijk dat 
scholenn met fusieplannen eerder geneigd zijn geweest de vragenlijst in te vul-
len. . 

Schoolgrootte Schoolgrootte 
Dee gemiddelde grootte van de scholen uit de steekproef is 195 leerlingen. In 
19955 was de gemiddelde schoolgrootte van basisscholen 199 leerlingen (CBS, 
1997).. Dit gemiddelde komt vrijwel overeen met de gemiddelde schoolgrootte 
vann de scholen uit dit onderzoek. 
Dee scholen verschillen behoorlijk in grootte. De kleinste school heeft 36 leer-
lingenn en de grootste 925 leerlingen. De spreiding rondom het gemiddelde is 
1211 leerlingen. Dezelfde spreiding bestaat logischerwijs voor het aantal taak-
realisatiee uren dat scholen hebben. De score hierop kan oplopen tot 152 taak-
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realisatiee uren. Het gemiddelde voor alle scholen is bijna 18 uur. 
Dee grootte van de school is voor 44,1% van de scholen stabiel, terwijl 21,0% 
vann de scholen krimpt en 34,9% groeit. In 1994 was de gemiddelde grootte 
vann basisscholen 185 leerlingen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 1997). 

Schoolgebouw Schoolgebouw 
Dee meeste scholen (77,5%) hebben 1 schoolgebouw. De overige groep scholen 
heeftt meestal 2 gebouwen, zelden 3. Het aantal klaslokalen varieert van 2 tot 
33,, met een brede piek tussen de 3 en 11. De helft van de scholen (50,2%) 
heeftt precies voldoende lokalen. Een kwart heeft teveel lokalen en een kwart 
tee weinig. Bijna de helft van de scholen (47,6%) heeft geen achterstallig onder-
houd.. Een groot deel van de scholen (35,1%) heeft in geringe mate achterstal-
ligg onderhoud. Een groep van 17,3% heeft in hoge tot zeer hoge mate te ma-
kenn met achterstallig onderhoud. 

SamenstellingSamenstelling leerlingenpopulatie 
Dee leerlingenpopulatie van de scholen is als volgt verdeeld: 22,2% van de 
scholenn heeft een leerlingenpopulatie die is samengesteld uit de midden en 
hogeree milieus. 22,6% van de scholen heeft een leerlingenpopulatie die voor-
namelijkk is samengesteld uit de lagere milieus. Tenslotte heeft 55,2% van de 
scholenn een leerlingenpopulatie die voornamelijk is samengesteld uit verschil-
lendee milieus. Het percentage allochtone leerlingen van de scholen varieert 
vann 0 tot meer dan 90%. Een groep van 39,8% van de scholen heeft geen al-
lochtonee leerlingen. Daarnaast heeft een groep van 40,2% van de scholen een 
percentagee van 1 tot 10% allochtone kinderen. 

FinanciëleFinanciële situatie 
Dee meeste scholen (65,5%) hebben geen eigen vermogen. Wel heffen de mees-
tee scholen (82,3%) een ouderbijdrage van gemiddeld 40 gulden (met een stan-
daarddeviatiee van bijna 54 gulden). Daarnaast heeft 19,5% van de scholen 
extraa inkomsten vanuit de (landelijke of lokale) overheid. Het gaat daarbij om 
middelenn vanuit de onderwijsvoorrang, faciliteiten voor sociale vernieuwing 
enn geld voor eerste opvang. 

7.1.27.1.2 Omgevingskenmerken: externe contingenties 
Naastt schoolkenmerken is een aantal omgevingskenmerken onderscheiden 
diee mede bepalen of de situatie waarin de school verkeert complex of eenvou-
digg is. Omgevingskenmerken die zijn onderzocht zijn concurrentie, kenmer-
kenn van het bevoegd gezag en de samenstelling van de bevolking in de wijk. 

Concurrentie Concurrentie 
Ruimm tweederde van de scholen (67,1%) geeft aan geen concurrentie van an-
deree scholen te ervaren. Voor de groep die wel concurrentie ervaart, gebeurt 
ditt in de meeste gevallen vanwege de grondslag van de school (43 scholen, 
ofwell  56,6%). 
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KenmerkenKenmerken bevoegd gezag 
Ruimm een derde van de scholen heeft als bevoegd gezag een vereniging 
(35,5%),, een derde een stichting (32,9%) en bijna 28,6% de gemeenteraad. Een 
commissiee ex art.82 komt in 3,0% van de gevallen voor. Dit komt in grote 
lijnenn overeen met de richting van de school. 32,5% is namelijk protestants 
(diee over het algemeen een vereniging als bevoegd gezag hebben), 28,1% is 
katholiek,, 31,6% is openbaar (gemeenteraad en cie.ex.art.82 als bevoegd ge-
zag)) en 1,7% is algemeen bijzonder. 7,4% van de scholen geeft aan een traditi-
onelee vernieuwingsschool te zijn. 
Dee bestuursgrootte varieert van 1 school (in 30,7% van de gevallen) tot 89 
scholen.. Het gemiddelde is 7 scholen. Uit onderstaande kruistabel (tabel 7.1) 
blijk tt dat de bestuursgrootte naar bestuursvorm gedifferentieerd kan worden. 

Tabell  7.1: Samenhang tussen de richting  van de school en de bestuurs-
groottee (n- 230) 

verenging g 

stichting g 

Gemeenteraad d 

cie.. ex.art.82 

subtotaal l 

Bestuursgroottee (aantal basisscholen) 
11 2-3 4-7 >8 
38 8 
(46,3%) ) 
27 7 
(35,5%) ) 
5 5 

(77%) (77%) 
1 1 

(14,3%) ) 
71 1 

20 0 
(24,4%) ) 
18 8 

(23,7%) ) 
6 6 

(9,2%) ) 
3 3 

(42,9%) ) 
47 7 

14 4 
(17,1%) ) 
17 7 
(22,4%) ) 
26 6 
(40,0%) ) 
--

57 7 

10 0 
(12,2%) ) 
14 4 
(18,4%) ) 
28 8 
(43,1%) ) 
3 3 
(42,9%) ) 
55 5 

subtotaal l 

82 2 

76 6 

65 5 

7 7 

Totaall  230 

significantiee van Cramer's V: .00 

Uitt bovenstaande tabel blijkt dat de gemeenteraad als bevoegd gezag de mees-
tee scholen onder haar beheer heeft, gevolgd door stichtingen (veelal katholiek 
onderwijs)) en tot slot verenigingen (protestant christelijk onderwijs). De be-
stuurlijkee schaal van een vereniging is over het algemeen het kleinst. Wel 
moett opgemerkt worden dat het beleid ter vergroting van de bestuurlijke 
schaall  hier de laatste jaren verandering in aan heeft gebracht. Ook binnen het 
katholiekk en protestants onderwijs is bestuurlijke schaalvergroting van de 
grondd gekomen. Over de bestuursgrootte van zogeheten commissies ex. art. 82 
valtt op basis van bovenstaande tabel weinig te zeggen. De aantallen zijn daar-
voorr te gering. 

SamenstellingSamenstelling bevolking wijk 
Dee bevolking van de wijk waarin de school staat bestaat voor de meeste scho-
lenn (61,6%) uit verschillende milieus. Voor ongeveer even grote groepen scho-
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lenn bestaat de bevolking van de wijk uit midden en hogere milieus (18,3%) of 
juistt lagere milieus (20,1%). 
Alss gekeken wordt naar de samenhang tussen de samenstelling van de leerlin-
genpopulatiee en de samenstelling van de bevolking in de wijk dan is sprake 
vann een sterke samenhang met een significantieniveau van .00. In onderstaan-
dee kruistabel (tabel 7.2) wordt een beeld gegeven van deze samenhang. 

Tabell  7.2: Samenhang tussen de samenstelling van de leerlingenpopulatie 
enn de bevolking in de wij k (n=229) 

leerlingenpopula--
tie e 
middenn en hogere 
milieus s 
lageree milieus 

verschillendee mili -
eus s 
subtotaal l 

samenstellingg bevolking wijk 
middenn lager verschillend 
enn hoger 
38 8 
(76,0%) ) 
--

4 4 
(3,1%) ) 
42 2 

1 1 
(2,0%) ) 
40 0 
(76,9%) ) 
5 5 
(3,9%) ) 
46 6 

11 1 
(22,0%) ) 
12 2 
(23,1%) ) 
118 8 
(92,9%) ) 
141 1 

subtotaal l 

50 0 

52 2 

127 7 

Totaal l 
229 9 

significantiee van Cramer's V: .00 

7.1.33 Organisatiekenmerken 
Inn dit onderzoek is onderscheid gemaakt tussen de organisatiestructuur, -
cultuurr en -kwaliteit. De organisatiestructuur van basisscholen is onderschei-
denn naar taakverdeling, centralisatie in besluitvorming en configuratie. 

TaakverdelingTaakverdeling bestuurstaken 
Inn hoofdstuk 6 zijn drie typen scholen onderscheiden voor de taakverdeling van 
dee bestuurlijke taken. Type 1 is het type waarbinnen een groot deel van de 
taakuitoefeningg door het bevoegd gezag gedaan wordt. Type 2 is het type waar-
binnenn deze taken gezamenlijk (door bevoegd gezag en schoolleiding) worden 
uitgevoerd.. Type 3 tenslotte, is het type waarbij de schoolleider het grootste 
deell  van de bestuurlijke taken uitvoert. 
Typee 1: taakuitoefening met name door bevoegd gezag (36,1% van de scholen) 
Typee 2: met name door schoolleiding (30,4%) 
Typee 3: met name gezamenlijk (33,5%) 
Eenn overzicht hiervan staat in tabel 7.3 
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Tabell  7.3: Frequenties voor  de verdeling van bestuurlijk e taken 

bestuurstaken n 

schoolleiding g 
decentraal l 

30,4% % 

schoolleidingg en bestuur 

33,5% % 

bestuur r 
centraal l 

36,1% % 

TaakverdelingTaakverdeling schooltaken 
Wederomm zijn drie types onderscheiden. Binnen het eerste type wordt het 
grootstee deel van de schooltaken uitgeoefend door het team. Binnen het tweede 
typee doen schoolleiding en team dit hoofdzakelijk gezamenlijk en voor het 
derdee type geldt dat de schoolleiding de schooltaken over het algemeen zelf 
uitvoert: : 
Typee 1: taakuitoefening met name door team (40,4%) 
Typee 2: met name gezamenlijk (45,7%) 
Typee 3: met name door schoolleiding (13,9%) 
Eenn overzicht hiervan staat in tabel 7.4. 

Tabell  7.4: Frequenties voor  de verdeling van schooltaken 

schooltaken n 

team m 
decentraal l 

40,4% % 

teamm en schoolleiding 

45,7% % 

schoolleiding g 
centraal l 

13,9% % 

CentralisatieCentralisatie in besluitvorming 
Inn hoofdstuk 6 is een homals-analyse uitgevoerd voor zowel de strategische als 
dee operationele besluiten. Voor beide soorten besluiten zijn drie type scholen te 
onderscheiden.. Voor de operationele besluiten gaat het om: 1. met name het 
teamm neemt operationele besluiten (14,3%); 2. met name 'de school' (schoollei-
dingg en team) (77,9%); 3. met name het bevoegd gezag (7,8%). Voor de strategi-
schee besluiten: 1. met name 'de school' (schoolleiding en team samen) neemt 
strategischee besluiten (42,0%); 2. met name de schoolleiding (23,4% van de scho-
len);; 3. met name het bevoegd gezag (34,6%). Een overzicht hiervan staat in 
tabell  7.5 en 7.6. 

Tabell  7.5: Frequenties voor  de verdeling van operationele besluitvorming 

schoolteamm schoolteam & schoolbestuur 
decentraall  schoolleider centraal 

operationele e 
besluitvor--
ming g 

14,3%% 77,9% 7,8% 



Tabell  7.6: Frequenties voor  de verdeling van strategische besluitvorming 

strategische e 
besluitvor--
ming g 

teamm & schoolleider schoolleider schoolbestuur 
decentraall  centraal 

42,0%% 23,4% 34,6% 

Opp basis van bovenstaande tabellen kan vastgesteld worden dat de spreiding in 
antwoordenn voor de operationele besluitvorming niet erg groot is. Binnen de 
meestee scholen nemen het team en de schoolleiding gezamenlijk besluiten die 
betrekkingg hebben op het operationele terrein. Verder blijkt dat schoolleiders 
nooitt alleen besluiten nemen voor het operationele terrein, terwijl sommige 
schoolbesturenn dit wel doen. Uit tabel 7.6 blijkt dat het team nooit alleen stra-
tegischee besluiten neemt, terwijl, zoals te verwachten valt, schoolleiders en 
schoolbestuurr dit wel alleen doen. 

Configuratie Configuratie 
Dee configuratie van basisscholen is onderscheiden naar organisatorische op-
bouww en ondersteuningsstructuur binnen de scholen. 
Voorr wat betreft de organisatorische opbouw blijk t dat 24,2% van de scholen 
bouwgroepenn heeft. Het gemiddeld aantal personeelsleden per bouwgroep is 5 
(4,7).. Voor 31,5% van de scholen met bouwgroepen geldt dat zij deze bouw-
groepenn hebben sinds 1992. De overige 68,5% had voor 1992 bouwgroepen 
ingevoerd. . 
Slechtss 1,7% van de scholen heeft een bovenschoolse directie. Deze boven-
schoolsee directies zijn allemaal ingevoerd vanaf 1992. Het aantal scholen met 
eenn bovenschoolse directie is echter zo gering, dat dit item niet meegenomen 
kann worden als een veranderingselement met betrekking tot verandering in de 
configuratie. . 

Ondersteuning Ondersteuning 
Opp 41,1% van de scholen is een conciërge aanwezig. Op 68,6% van de scho-
lenn met een conciërge (n=95) is de conciërge aanwezig sinds 1992 (aangesteld 
inn 1992 of later). Als het gaat om administratieve ondersteuning blijkt op 
10,8%% van de scholen een administratieve kracht aanwezig te zijn. Ook in het 
gevall  van een administratieve kracht blijkt op 65,0% van de scholen met der-
gelijkee ondersteuning, deze aanwezig te zijn vanaf 1992 of later. Ook voor de 
relatieff  kleine groep scholen met een administratieve kracht, blijkt dat de 
meestee scholen deze hebben sinds 1992 of later. 

Schoolcultuur Schoolcultuur 
Schoolcultuurr is, zoals in hoofdstuk 6 gezien, onderscheiden naar de kenmer-
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kenn 'professionaliteit van de leraren' en 'de autonomie van leraren'. De auto-
nomiee van leraren is op 88,1% v*11 de scholen laag en op 11,9% van de scho-
lenn hoog. 
Voorr de professionaliteit van de leraren geldt dat deze op 26,1% van de scho-
lenn laag is en op 73,9% hoog. 

KwaliteitKwaliteit van de organisatie 
Inn hoofdstuk 6 zijn verschillende schalen voor organisatiekwaliteit geconstru-
eerd.. Deze schalen zijn gehercodeerd tot twee-punts-schalen zodat scholen 
mett een hoge en een lage kwaliteit worden onderscheiden. De categorie 1 
betekentt tamelijk laag en categorie 2 tamelijk hoog. Verder is op basis van 
verdergaandee analyses onderscheid gemaakt tussen de interne en externe 
kwaliteitt van scholen. Hieronder volgt in een tabel de frequentieverdeling van 
dee verschillende kenmerken van organisatiekwaliteit. 

Tabell  7.7: Frequentieverdeling van organisatiekwaliteit (n = 202) 

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) 

financiëlee doelgerichtheid (D) 

efficiëntiee (D) 

tamelijkk laag (%) 

50,3 3 

65,2 2 

37,1 1 

22,3 3 

42,2 2 

27,4 4 

32,4 4 

63,5 5 

43,0 0 

63,5 5 

tamelijkk hoog 
(%) ) 

49,7 7 

34,8 8 

62,9 9 

77,7 77,7 

57,8 8 

72,6 6 

67,6 6 

36,5 5 

57,0 0 

36,5 5 

7.22 Financiële en personele beleidsbenutting 

Dee eerste onderzoeksvraag luidt: In welke mate en op welke wijze benutten 
basisscholenbasisscholen hun beleidsruimte: a. binnen Londo, het stelsel voor de materiële 
vergoeding;vergoeding; b. binnen het Formatiebudgetsysteem, voor de personele vergoeding; c. 
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binnenbinnen de (gedeeltelijke) decentralisatie van de nascholingsgelden? Voor beant-
woordingg van deze vraag is gekeken naar de wijze waarop scholen scoren op 
dee beleidsbenutting van de beleidsruimte die de wijzigingen in het bekosti-
gingsstelsell  hen bieden. 
Voorr de drie deelstelsels die onderzocht zijn (formatiebudgetsysteem, londo 
enn de gedecentraliseerde nascholingsgelden) die samen een belangrijke deel 
vann het bekostigingsstelsel basisonderwijs vormen, zijn in totaal zes schalen 
onderscheiden,, die gezien kunnen worden als de mogelijkheden die het huidi-
gee stelsel biedt. De score van de scholen op de verschillende mogelijkheden 
diee het bekostigingssysteem biedt staan in tabel 7.8. De standaarddeviaties en 
frequentieverdelingenn laten zien dat scholen verschillen in de mate waarin zij 
gebruikk maken van de mogelijkheden die het bekostigingsstelsel hen biedt. De 
standaarddeviatiess geven tevens aan dat de spreiding tussen scholen vrij groot 
is. . 

Tabell  7.8: Frequentieverdeling be 

factor r 

taak-- en functie-
verbreding g 

personeelsplanning g 

beheersingg perso-
neelsbudget t 

integralee budget-
behandeling g 

nascholingsbeleid d 

beheersingg mate-
rieell  budget 

geenn tot wei-
nigg benutting 
(%) ) 

81,7 7 

75,9 9 

71,1 1 

65,6 6 

54,0 0 

27,7 7 

eidsbenuttingg (r 

redelijkk tot 
hogee benutting 
(%) ) 

18,3% % 

24,1 1 

28,9 9 

34,4 4 

46,0 0 

72,3 3 

i=231) ) 

gemid--
delde e 

0,2 2 

0,2 2 

0,3 3 

0,3 3 

0,5 5 

0,7 7 

stan--
daard d 
deviatie e 

.39 9 

.43 3 

.45 5 

.48 8 

.50 0 

.45 5 

Dee gemiddelde beleidsbenutting op de verschillende schalen varieert. Op het 
enee terrein lijk t de benutting van de beleidsruimte hoger dan op het andere 
terrein.. Dat blijkt uit de frequentieverdelingen en de gemiddelde score op de 
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onderscheidenn mogelijkheden2. Di t bevestigt tevens het beeld dat scholen 
sterkk verschillen in de mate waarin ze beleid voeren (Hooge, 1998; Sleegers, 
1991). . 
Scholenn lijken de meeste beleidsruimte te benutten als het gaat om de beheer-
singg van het materieel budget. Meer dan zeventig procent van de scholen doet 
ditt in (redelijk) sterke mate. De beleidsbenutting op dit terrein wordt gevolgd 
doorr het nascholingsbeleid dat iets minder dan de helft van de scholen in (re-
delijk)) sterke mate benut. Scholen maken verder relatief weinig gebruik van 
dee overige financiële en personele beleidsruimte die ze hebben, te weten de 
integralee budgetbehandeling (van de verschillende Londo-kostenposten), de 
beheersingg van het personeelsbudget, de personeelsplanning en taak- en func-
tieverbreding.. De beleidsbenutting is op alle drie de factoren van het FBS laag. 
Minderr dan een vijfde van de scholen gebruikt de mogelijkheid om taak- en 
functieverbredingg in te voeren, terwijl slechts een kwart van de scholen veel 
plannenn maakt en beleid voert met betrekking tot het FBS. 

Dee tweede onderzoeksvraag vraagt naar de samenhang tussen de verschillende 
onderdelenonderdelen van beleidsbenutting. Deze vraag is onderzocht middels het bere-
kenenn van correlaties (via Kendal's tau) die zijn opgenomen in tabel 7.9. 

Tabell  7.9; Correlatiematri x beleidsbenutting (n=231) 
nascholingsbeleid d 

personeelsplanning g 

beheersingg materi-
eell  budget 
integralee budgetbe-
handeling g 
taak-enn functiever-
breding g 

.0399 9 

.1649* * 

.0663 3 

.0993 3 

.1530* * 

beheersing g 
personeels--
budget t 

.3053** * 

.1137 7 

.0469 9 

.0944 4 

nascho--
lingsbeleid lingsbeleid 

.2342** * 

.2729** * 

.3321** * 

personeels--
planning g 

.0855 5 

.1771** * 

beheersing g 
materieel l 
budget t 

.0588 8 

integrale e 
budgetbe--
handeling g 

**  significant op .05 **  significant op .01 

22 Dit verschil is niet getoetst op significantie. Als dit met een t-test gedaan wordt 
moetenn er zoveel t-testen uitgevoerd worden dat gekapitaliseerd wordt op kans. Met 
kanskapitalisatiee wordt bedoeld dat op veel afhankelijke variabelen afzonderlijke t-
testenn of ANOVA's worden gedaan met een alpha van .05. Daardoor "is de kans dat 
wee ten onrechte besluiten dat er een 'echt' effect is, op ten minste één van de afhanke-
lijk ee variabelen groter dan de gesuggereerde 5 procent" (van Knippenberg et al., 1994, 
p.127). . 
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Ui tt bovenstaande correlatiematrix (tabel 7.9) blijkt dat de verschillende on-
derdelenn van beleidsbenutting met elkaar samenhangen. De drie schalen die 
beleidsbenuttingg op het terrein van het personeelsbeleid bepalen hangen met 
elkaarr samen. Met name de samenhang tussen de personeelsplanning en de 
taak-- en functieverbreding is sterk. 
Hoewell  de beleidsbenutting op het terrein van het personeelsbeleid tevens 
samenhangenn met de beleidsbenutting op het terrein van het financieel beleid 
enn gedeeltelijk met het nascholingsbeleid, geldt ook hiervoor dat met name de 
samenhangg met de personeelsplanning het sterkst is. De twee schalen die 
beleidsbenuttingg voor het financieel beleid bepalen hangen onderling niet 
samen.. Deze twee schalen hangen ook niet samen met het nascholingsbeleid. 
Ondankss de samenhang tussen een deel van deze variabelen is geen sprake 
vann een achterliggende latente variabele. Als een factoranalyse wordt uitge-
voerdd om te bepalen of er een of meerdere factoren aan de schalen ten grond-
slagg liggen, leidt dat niet tot inhoudelijk herkenbare en betrouwbare schalen. 

7.33 Hoe veranderen schoolorganisaties? 

Dee derde en vierde onderzoeksvraag betreffen de vraag hoe de structuur en 
cultuurr van schoolorganisaties is veranderd gedurende de laatste jaren. 
-- In welke mate en op welke wijze is de organisatiestructuur van basisscholen ver-
anderdanderd sinds 1992?'a. wat betreft de (decentralisatie in besluitvorming; b. wat 
betreftbetreft de taakverdeling; c. wat betreft de configuratie. 
-- In welke mate en op welke wijze is de organisatiecultuur van basisscholen veran-
derdderd sinds 1992* a, wat betreft de professionaliteit van leerkrachten; b. wat betreft 
dede autonomie van leerkrachten. 
Dee structuur is bepaald aan de hand van drie kenmerken: de centralisatie van 
besluitvormingg van strategische en operationele besluiten; de taakverdeling 
tussenn bevoegd gezag en schoolleiding en tussen schoolleiding en team; de 
configuratie. . 
Dee cultuur van organisaties is bepaald via de begrippen professionaliteit en 
autonomiee van leraren. 

7.3.17.3.1 Verandering in taakverdeling 
Omm de taakverdeling te bepalen zijn twee soorten taken onderscheiden, na-
melijkk bestuurlijke taken en schooltaken. De bestuurstaken omvatten taken 
alss opstellen van het formatieplan en de schoolbegroting. Uitoefening hiervan 
ligtt bij schoolleiding (decentraal) en/of bevoegd gezag (centraal). Schooltaken 
zijnn taken die worden uitgeoefend door de schoolleiding (centraal) en/of het 
teamm (decentraal). Het gaat hierbij om taken als het bijhouden van de corres-
pondentiee en het verzorgen van interne begeleiding. Voor beide soorten ta-
kenn treedt voor de totale groep scholen verandering op. 
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Bestuurstaken Bestuurstaken 
Opp 55% van de scholen verandert de verdeling van bestuurstaken. De meeste 
scholenn die veranderen, veranderen op 1 tot 5 items (van de 10). Als gekeken 
wordtt naar de items die sterk dan wel minder sterk veranderen, dan blijkt (uit 
eenn tekentoets) dat één item (opstellen van het formatieplan) niet significant 
verandert.. Toch blijkt dat 19% van de scholen verandert als het gaat om het 
opstellenn van het formatieplan, maar aangezien de verandering niet eenduidig 
is,, is geen sprake van significante verandering. Voor het ene deel van de scho-
lenn is het bevoegd gezag meer gaan doen aan het opstellen van het formatie-
plan,, en voor andere scholen de schoolleiding. Hierdoor is het verschil tussen 
dee frequentieverdelingen voor 1992 en 1995 niet zo groot. 
Onderwerpenn waaruit duidelijke verschillen tussen 1992 en 1995 blijken zijn3: 
opstellenn van de schoolbegroting, afhandelen van de financiële zaken, opstel-
lenn van het nascholingsplan, houden van functioneringsgesprekken met lera-
renn en tenslotte het invullen van de kerndoelen. 
Voorr al deze onderwerpen geldt dat de taken in grotere mate door de school-
leidingg worden uitgevoerd. Er is een klein aantal scholen waar het bevoegd 
gezagg meer taken is gaan uitvoeren, maar het grootste deel van de scholen dat 
iss veranderd kent een toename van de taakuitvoering door de schoolleiding. 

Schooltaken Schooltaken 
Dee meeste scholen (58%) vertonen veranderingen in de verdeling van school-
takenn tussen schoolleiding en team. Meestal veranderen scholen op 1 tot 5 
itemss (van de 10). Items waarop scholen het meest frequent veranderen zijn: 
verzorgenn van remediërende activiteiten, verzorgen van de interne begelei-
ding,, overleggen met de schoolbegeleider, organisatie van toneelvoorstellin-
genn en de coördinatie van het computergebruik binnen de school. Twee van 
dezee items veranderen niet significant (tekentoets). Dit wordt wederom ver-
oorzaaktt door het feit dat deze taken in de loop der jaren op sommige scholen 
meerr door de schoolleiding worden uitgevoerd en op andere juist meer door 
hett team. 
Voorr de andere items geldt dat duidelijk sprake is van meer taken die door het 
teamm worden uitgevoerd (meer taakspecialisatie voor het team). Dit geldt ook 
voorr de items waarop scholen in mindere mate veranderen. Ook voor deze 
itemss geldt dat sprake is van meer uitvoering door het team. 

33 Criterium hiervoor is dat een minimaal aantal van 40 scholen verandering vertoont. Er 
iss hier sprake van een relatieve norm: hoe verhoudt de groep die wel verandert zich in 
aantall  ten opzichte van de groep die niet verandert. Dit is gedaan omdat relatief weinig 
scholenn veranderen. Om het toch mogelijk te maken analyses uit te voerenn is zelf een 
normm gesteld. In het geval dat veertig scholen veranderen, is dat vaak; vijfentwintig 
scholenn die veranderen is regelmatig. 
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7.3.27.3.2 Verandering in (decentralisatie van besluitvorming 
Centralisatiee heeft; betrekking op de deelname van diverse geledingen aan het 
besluitvormingsproces.. In dit onderzoek is dat geoperationaliseerd door te 
bepalenn wie de besluiten neemt binnen de school. Onderscheid wordt ge-
maaktt tussen twee soorten besluiten, namelijk besluiten die strategische zaken 
betreffenn en besluiten die gaan over operationele zaken. Actoren zijn, van 
centraall  naar decentraal: het bevoegd gezag, de schoolleiding, het team en 
individuelee teamleden. 

OperationeleOperationele besluiten 
Uitt de frequentieverdelingen blijkt dat 24% van de scholen veranderingen 
vertoontt in de besluitvorming voor operationele zaken. De meeste scholen 
veranderenn maar op één van de zes operationele besluitvormingsdomeinen. 
Onderwerpenn die regelmatig (binnen meer dan 25 scholen) veranderen zijn de 
inhoudd van het onderwijs, de wijze waarop les wordt gegeven en tenslotte het 
gebruikk van gestandaardiseerde toetsen. 
Veranderingg betekent dat besluitvorming binnen de scholen meer decentraal 
plaatsvindt.. Met andere woorden, er is sprake van meer participatie van lera-
ren.. Uit de gegevens blijkt een duidelijke tendens dat schoolleider en team 
meerr gezamenlijk besluiten nemen over operationele zaken, dan wel dat het 
teamm dit alleen is gaan doen (zonder schoolleiding). Daarnaast blijkt dat team-
ledenn minder individueel besluiten nemen. Deze ontwikkeling kan tevens 
verklarenn waarom slechts op 24% van de scholen verandering optreedt in de 
operationelee besluitvorming. Uit de gegevens over het jaar 1992 blijkt name-
lij kk dat voorheen al op vrij veel scholen sprake was van een gezamenlijke 
besluitvormingg door schoolleiding en team. 
Conclusiee van bovenstaande is dat de schoolleiding en leraren minder zelf-
standigg (minder individueel) besluiten nemen over operationele zaken en dat 
zee dit meer gezamenlijk zijn gaan doen als team. 

StrategischeStrategische besluiten 
Opp 55% van de scholen is sprake van een verandering in de centralisatie, dan 
well  decentralisatie van de strategische besluitvorming. De meeste scholen 
veranderenn op 1 tot 2 onderwerpen (van de 8). Onderwerpen die vaak (op 40 
off  meer scholen) veranderen zijn: de inzet van de formatie, de verwijdering 
vann leerlingen en tenslotte de beoordeling van leraren. 
Voorr een viertal besluitvormingsdomeinen geldt dat, ten opzichte van 1992, 
inn 1995 vaker sprake is van gezamenlijke besluitvorming. Ofwel het bevoegd 
gezagg en de schoolleiding zijn deze besluiten meer gezamenlijk gaan nemen, 
ofwell  de schoolleiding met het team gezamenlijk. Voorheen nam de school-
leidingg deze besluiten alleen. Dit geldt voor de onderwerpen verwijdering van 
leerlingen,, beoordeling van leraren, ontwikkeling van het team en besteding 
vann het leermiddelenbudget. 
Voorr de overige vier besluitvormingsterreinen geldt dat sprake is van meer 
decentralisatie.. Besluiten over de besteding van de financiële middelen van de 
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school,, aanname van personeel, ontwikkeling van het team en de besteding 
vann het leermiddelenbudget worden in toenemende mate door de schoollei-
dingg en het team gezamenlijk genomen. Voorheen nam het bevoegd gezag 
dezee besluiten. 

7.3.37.3.3 Verandering in cultuur 
Voorr de bepaling van de cultuur van professionele organisaties als scholen 
kunnenn twee kenmerken worden onderscheiden, namelijk professionaliteit en 
individuelee autonomie van leraren (in andere termen collegialiteit en isole-
ment).. Vandaar dat schoolcultuur is onderscheiden naar de autonomie van 
leerkrachtenn en de professionaliteit van leerkrachten. 
Ui tt de t-toets (pairs, significantieniveau .05) blijkt dat de autonomie van leer-
krachtenn tussen 1992 en 1995 significant afneemt. Binnen 25% van de scholen 
vindtt een dergelijke verandering plaats. De professionaliteit neemt tussen 
19922 en 1995 op 44% van de scholen toe. Ook hier is sprake van een signifi-
cantee verandering. 

7.3.47.3.4 Overzicht organisatieverandering 
Uitt tabel 7.10 blijkt dat verandering in de structuur vaker voor lijk t te komen 
dann verandering in de cultuur van de organisatie. Zo verandert meer dan de 
helftt van de scholen in de wijze waarop taken zijn verdeeld. Verschuiving in 
dee taakverdeling tussen schoolleiding en team komt op 58,0% van de scholen 
voorr en verschuiving in de taakverdeling tussen bestuur en schoolleiding op 
54,5%% van de scholen. Voor beide gevallen is sprake van overwegend toene-
mendee taakspecialisatie van de decentrale actor. Schooltaken worden in toe-
nemendee mate uitgevoerd door teamleden en bestuurstaken in toenemende 
matee door de schoolleiding. 
Veranderingg in de besluitvormingsverdeling komt voor wat betreft de strate-
gischee besluiten voor op 55,0% van de scholen. De strategische besluiten 
wordenn in toenemendee mate gezamenlijk genomen. Steeds minder besluiten 
wordenn door de schoolleiding alleen genomen, ten gunste van gezamenlijke 
besluitvormingg door schoolleiding en bevoegd gezag of door schoolleiding en 
team. . 
Dee besluitvormingsverdeUng voor de operationele besluiten verandert veel 
minderr vaak (23,8%). Deze besluiten werden altijd al hoofdzakelijk door de 
schoolleidingg en teamleden gezamenlijk genomen. Het gaat hier om typische 
'schooP-besluitenn zoals de wijze waarop les wordt gegeven en het te gebruiken 
lesmateriaal.. Gezien de aard van deze besluiten ligt verandering niet zo voor 
dee hand. 
Cultuurveranderingg komt met name voor in de vorm van verandering in 
professionaliteitt van leerkrachten (44,2% van de scholen). Verandering houdt 
vrijwell  in alle gevallen een toename van de professionaliteit in. Daarnaast 
neemtt op bijna een kwart van de scholen (24,9%) de autonomie van leraren 
af. . 
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Tabell  7.10; Overzicht van de veranderingen in de organisatie (n = 231) 

variabele e 
veranderingg in autonomie 
leerkrachten n 
veranderingg in professionaliteit 
leerkrachten n 
veranderingg in operationele 
participatie e 
veranderingg in strategische 
participatie e 
veranderingg in centralisatie 
bestuurstaken n 
veranderingg in centralisatie 
schooltaken n 

geenn verandering (aan-
tall  en percentage) 
1699 (75,1) 

1211 (55,8) 

1766 (76,2) 

1044 (45,0) 

1055 (45,5) 

977 (42,0) 

well  verandering (aan-
tall  en percentage) 
566 (24,9) 

966 (44,2) 

555 (23,8) 

1277 (55,0) 

1266 (54,5) 

1344 (58,0) 

Nuu duidelijk is op welke wijze en in welke mate schoolorganisaties verande-
ren,, kan de vijfde onderzoeksvraag worden beantwoord, namelijk: 
WelkeWelke samenhang is er tussen de veranderingen in de structuur en cultuur van 
scholen? scholen? 
Dee vraag is hierbij onder meer of cultuurverandering plaatsvindt binnen scho-
lenn waarvan tevens de structuur verandert. Kunnen sommige scholen geken-
merktt worden door een gerichtheid op verandering, waardoor meerdere on-
derdelenn van de organisatie veranderen? Als gekeken wordt naar de associatie 
tussenn de verschillende veranderingsvariabelen, dan blijken alle veranderings-
variabelenn positief met elkaar samen te hangen (significantieniveau van .05), 
ziee tabel 7.11. De associatie is berekend via phi omdat beide variabelen zijn 
gehercodeerdd tot een dichotoom. 

Tabell  7.11: Correlatiematri x organisatieverandering (n=231) 
professionaliteit t 
vann leraren 
operationele e 
besluitvorming g 
strategische e 
besluitvorming g 
verdelingg be-
stuurlijkee taken 
verdeling g 
schooltaken n 

.4491** * 

.2696** * 

.1268 8 

.1419* * 

.1640* * 

autonomie e 
vann leraren 

.2838** * 

.1558* * 

.1906** * 

.2681** * 

professiona--
liteitt van 
leraren n 

.3833** * 

.2449** * 

.3109** * 

operatione--
lee besluit-
vorming g 

.2399** * 

.2879** * 

strategische e 
besluit--
vorming g 

.2979** * 

verdeling g 
bestuurlijke e 
taken n 

**  significantieniveau van .05 * significantieniveau van .01 
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Dee samenhang tussen verandering in de professionaliteit van leerkrachten en 
dee autonomie van leerkrachten (.45) is het sterkst, gevolgd door de samen-
hangg tussen verandering in (decentralisatie van operationele en strategische 
besluitvormingg (.38). Een aantal variabelen hangt redelijk sterk met elkaar 
samenn (allemaal rond de .30), namelijk de verandering in taakverdeling op 
schoolniveauu enerzijds met achtereenvolgens de verandering in 
(decentralisatiee van operationele besluitvorming, (decentralisatie van strate-
gischee besluitvorming, en de taakverdeling op bestuursniveau. Een laatste, 
redelijkk sterke samenhang die hier wordt genoemd is de samenhang tussen de 
veranderingg in professionaliteit van leerkrachten en verandering in 
(dejcentralisatiee van operationele besluitvorming. 
Aangezienn verandering op het ene organisatiekenmerk over het algemeen 
samenhangtt met verandering op andere organisatiekenmerken, is gekeken of 
err een achterliggende variabele achter deze kenmerken schuilt. 
Opp de zes organisatiekenmerken (structuur en cultuur) is een exploratieve 
factoranalysee uitgevoerd (PCA) die uitmondt in twee factoren. In tabel 7.12 
staatt de factormatrix. 

Tabell  7.12: Factormatri x organisatieverandering (n=231) 

verandering g 
verandering g 
verandering g 
verandering g 
verandering g 
verandering g 

in n 
in n 
in n 
in n 
in n 
in n 

autonomiee van leraren 
operationelee besluitvorming 
professionaliteit t 
strategischee besluitvorming 
bestuurlijkee taakverdeling 
verdelingg schooltaken 

Factorr 1 

,00278 8 
,86402 2 
,29892 2 
,89500 0 
,54616 6 
,64514 4 

Factorr 2 

,87785 5 
,07023 3 
,76716 6 
,05231 1 
,11908 8 
,24899 9 

Uitt bovenstaande factormatrix blijkt dat de vier structuurkenmerken samen-
groeperen,, evenals de twee cultuurkenmerken. De factor structuurverande-
ringg is betrouwbaar met een alpha van .69. De verklaarde variantie van deze 
factorr is 43,7%. De factor cultuurverandering is onvoldoende betrouwbaar 
mett een alpha van .59. 
Vann de factor structuurverandering is een schaal gemaakt. Dit betekent dat 
naastt de vier losse schalen voor structuurverandering (namelijk verandering in 
dee operationele en strategische besluitvorming en verandering in de verdeling 
vann de schooltaken en bestuurstaken) ook een algemene schaal 'structuurver-
andering'' in de analyse wordt opgenomen. 
Datt de variabele structuur en cultuur empirisch niet samen gaan duidt er ver-
derr op dat structuur- en cultuurverandering afzonderlijk van elkaar be-
schouwdd moeten worden. Het maakt tevens de vraag naar de betekenis van 
dee samenhang tussen structuur- en cultuurverandering interessant, aangezien 
uitt de correlatiematrix een duidelijke samenhang is gebleken tussen de onder-
delenn van structuur- en cultuurverandering. Op de samenhang tussen struc-
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tuur-- en cultuurverandering wordt in de gevalsstudies teruggekomen. 

Dee vraag die nu rest is welke groep scholen veranderingen in hun structuur 
enn cultuur vertonen. Zijn dit de scholen die hun beleidsruimte benutten, of 
beïnvloedenn andere factoren organisatieverandering, zoals organisatiekwaliteit 
off  schoolkenmerken. In de rest van dit hoofdstuk zal gekeken worden welke 
vann deze factoren bijdragen aan het optreden van organisatieveranderingen 
binnenn scholen. Dit zal resulteren in de beantwoording van de zesde tot en 
mett de tiendee onderzoeksvraag. 

7.44 Samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverandering 

Inn deze paragraaf en paragraaf 7.5 en 7.6 wordt voor alle variabelen de sa-
menhangg met organisatieverandering bepaald. Nadat paragraaf 7.4.1 ingaat op 
dee wijze waarop de samenhang tussen de variabelen is bepaald, wordt in para-
graaff  7.4.2 de samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverandering 
beschrevenn en getoetst. Daarna wordt in paragraaf 7.5 de samenhang tussen 
organisatiekwaliteit,, beleidsbenutting en organisatieverandering onderzocht. 
Paragraaff  7.6 behandelt de samenhang tussen school- en omgevingskenmer-
kenn en organisatieverandering. 

7.4.17.4.1 Het bepalen van samenhang 

Associatie Associatie 
Err wordt eerst gekeken naar de associatie tussen de diverse onafhankelijke 
variabelenn (beleidsbenutting en school- en omgevingskenmerken) en de af-
hankelijkee variabele organisatieverandering. 
Beleidsbenutting,, de voor dit onderzoek belangrijkste onafhankelijke variabe-
lee is onderscheiden naar beheersing van het personeelsbudget, personeels-
planning,, taak- en functieverbreding, beheersing materieel budget, integrale 
budgetbehandelingg en nascholingsbeleid. 
Dee omgevingskenmerken bestaan uit bestuursgrootte, bestuursvorm, concur-
rentiee ervaren en samenstelling van de bevolking in de buurt (sociale omge-
ving). . 
Tenslottee zijn de volgende schoolkenmerken onderzocht: aantal jaar ervaring 
vann de schoolleiding, aantal personen waaruit de schoolleiding bestaat, groot-
tee (aantal leerlingen), recent fusieverleden, fusieplannen, richting van de 
school,, samenstelling van de leerlingenpopulatie, leeftijdsopbouw van het 
team,, aanwezigheid van een eigen vermogen en de ontwikkeling in het leer-
lingenaantal. . 

Dee afhankelijke variabele organisatieverandering is een dichotoom. Aange-
zienn beleidsbenutting ook dichotoom is geschaald, zijn verbanden tussen be-
leidsbenuttingg en organisatieverandering bepaald met behulp van de associa-
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tiemaatt phi4. 
Dee samenhang tussen de interval-variabelen (aantal leerlingen, percentage 
jongeree leraren, percentage oudere leraren, aantal jaar ervaring schoolleider en 
bestuursgrootte)) en organisatieverandering is bepaald aan de hand van eta. In 
dee tabellen in paragraaf 7.4.2, 7.4.3 en 7.4.4 zijn de eta-waarden opgenomen. 
Dee samenhang tussen organisatieverandering en de nominale variabelen (rich-
tingg van de school, bestuursvorm en samenstelling van de bevolking in de 
wijk)) is bepaald met Cramers V. De samenhang met de overige dichotoom 
geschaaldee variabelen (fusieplannen, recent fusie verleden, ervaren van con-
currentiee en het hebben van een eigen vermogen) is net als de samenhang met 
beleidsbenuttingg bepaald met de associatiemaat phi. 

ToetsingToetsing van de samenhang: significantie van verschillen 
Parametrischee toetsen stellen bepaalde eisen aan de variabelen, met name de 
eiss dat de variabele in de populatie normaal verdeeld is (a Campo, 1995; Slot-
boom,, 1987). Hiertoe moet de verdeling in de populatie tamelijk bekend zijn, 
ietss dat voor dit onderzoek niet bekend is. Wel valt iets te zeggen over de 
verdelingg van de variabele organisatieverandering in de steekproef. Zoals ge-
zienn is deze variabele niet normaal verdeeld. All e aspecten van de afhankelijke 
variabelee organisatieverandering zijn getest op de normaalverdeling (via de 
Kolmogorov-Smirnovv toets5). Geen enkel subvariabele van organisatieveran-
deringg is normaal verdeeld, aangezien de meeste scholen geen of weinig ver-
anderingenn vertonen. Ook transformatie van de data maakt de variabelen niet 
normaall  verdeeld. 
Daarnaastt is in hoofdstuk 5 al gezegd dat de gegevens uit dit onderzoek be-
schouwdd worden als relatieve scores, waarbij scholen onderling worden verge-
leken.. Absolute cijfers behoren dan niet tot de mogelijkheden, het rangschik-
kenn van scores wel (indeling in categorieën in plaats van 'meten*). Vandaar dat 
iss besloten gebruik te maken van non-parametrische toetsen6. 

Non-parametrischee (verdelingsvrije) methoden zetten de gegevens om in 

44 Aangezien beide schalen ook gezien kunnen worden als een rangorde (van weinig 
tott veel) zou de associatie bepaald kunnen worden met Kendal's tau. Vergelijking van 
dee resultaten wijst uit dat dit geen verschil maakt voor de sterkte en significantie van 
dee samenhang. 
55 Ook uit de scheefheid en gepiektheid blijkt dat de variabelen niet normaal verdeeld 
zijn.. Als twee maal de standaardafwijking kleiner is dan de parameter van de kurtosis 
en/off  skewness, of als deze hoger is dan 1,96, dan voldoet de variabele niet aan de 
criteriaa voor een normale verdeling, ook als gecontroleerd wordt voor uitbijters. 
66 Nadat via non-parametrische toetsen is vastgesteld dat groepen niet uit dezelfde 
populatiee komen (ofwel dat het gemiddelde verschilt) mag voor deze variabelen wel 
variantie-analysee worden uitgevoerd, omdat variantie-analyse in principe een robuus-
tee analyse is. Hier is echter vanaf gezien omdat in dit onderzoek weinig covariaten als 
eenn interval zijn geschaald. 

157 7 



rangnummers.. Dit impliceert minder precieze informatie en een geringer 
onderscheidingsvermogenn dan parametrische toetsen. De uitspraken uit non-
parametrischee toetsen winnen echter aan algemeenheid, omdat sommige vari-
abelen,, met name in de sociale wetenschappen, niet exact te meten zijn, maar 
well  gerangschikt kunnen worden (Slotboom, 1987). 
Samenhangg tussen non-parametrische gegevens wordt onderzocht via Ken-
dall'ss tau (variabelen zijn ordinaal), phi (variabelen zijn nominaal) of de rang-
correlatie-coëfficiëntt van Spearman (associatie). 
Bijj  het bepalen van het verschil tussen groepen wordt bij de non-
parametrischee toetsen niet de veronderstelling getoetst dat de groepsgemiddel-
denn gelijk zijn, maar dat de groepen afkomstig zijn uit gelijke populaties. In 
dee uiteindelijke interpretatie komt dit op hetzelfde neer. Als blijkt dat de 
groepenn uit verschillende populaties komen, dan verschilt hun groepsgemid-
delde.. Vandaar dat in de verslaglegging uitgegaan wordt van de bekende ter-
minologiee van 'verschil in gemiddelde'. 
Dee non-parametrische toetsen die hier worden uitgevoerd zijn de U-toets van 
Mann-Whitneyy en de Kruskal-Wallis toets (Siegel & Castellan, 1988). Beide 
toetsenn het verschil voor onafhankelijke steekproeven (tweevoudige toets, 
two-samplee test). "Er is weliswaar sprake van slechts een enkele steekproef, 
maarr in de steekproef komen onafhankelijke, niet overlappende groepen 
voor""  (a Campo, 1995, p.154). De twee groepen kunnen worden opgevat als 
tweee (of meer) aparte groepen uit de populatie. 
Dee U-toets van Mann-Whitney (ook wel Wilcoxon voor twee onafhankelijke 
steekproevenn genoemd) gaat na of twee onafhankelijke steekproeven uit de-
zelfdee populatie afkomstig zijn. In praktijk wordt deze toetst gebruikt om te 
kijkenn of ze hetzelfde gemiddelde hebben. Deze toets is vergelijkbaar met de 
t-toetss voor parametrische toetsen. 
Dee scores uit beide steekproeven wordt hiertoe gerangordend. Vervolgens 
wordtt gekeken welke scores bij de ene groep (steekproef A) en welke bij de 
anderee groep (steekproef B) horen. Heeft de ene steekproef veel lage en de 
anderee veel hoge scores, dan verschillen ze. Mann-Whitney telt hoeveels B's er 
vooraff  gaan aan iedere A. Dat getal heet U. Tegelijkertijd wordt bepaald hoe-
veell  A's er aan B vooraf gaan. Dat is U\ Het verschil tussen U en U' wordt 
getoetstt op toeval. De Kruskal-Wallis toets doet in principe hetzelfde, alleen 
voorr meer dan twee groepen (meer dan twee onafhankelijke steekproeven). 
Dezee toets kent eveneens rangnummers toe en telt deze per groep op. De som 
vann de rangnummers wordt vergeleken en getoetst op toeval. De Kruskal-
Walliss toets is vergelijkbaar met variantie-analyse. 

Inn dit onderzoek worden na berekening van de associatie voor de onafhanke-
lijk ee variabelen beleidsbenutting, omgevingskenmerken en schoolkenmerken 
achtereenvolgenss Mann-Whitney (M-W) of Kruskal-Wallis (K-W) toetsen 
gedaann voor de afhankelijke variabele organisatieverandering. In de verslag-
leggingg in dit hoofdstuk wordt alleen verslag gedaan van de uiteindelijke toets. 
Bijj  zowel M-W als K-W is uitgegaan van een significantieniveau van .05. 
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Hett nadeel van deze non-parametrische toetsen is dat met deze toetsen slechts 
tweee variabelen met elkaar in samenhang gebracht kunnen worden. Als bij-
voorbeeldd blijkt dat een aantal variabelen samenhangt met een onderdeel van 
structuur-- of cultuurverandering is het niet mogelijk om, zoals bijvoorbeeld 
bijj  regressieanalyses, de invloed van alle onafhankelijke variabelen op de af-
hankelijkee variabele tegelijkertijd te bepalen. 
Ditt betekent tegelijkertijd dat de betekenis van de samenhang tussen de af-
zonderlijkee variabelen in de gevalsstudies zullen worden onderzocht. Hiertoe 
zullenn binnen de gevalsstudies de verbanden die het survey aantoont gevolgd 
wordenn (zie hiervoor hoofdstuk 8). 

7.4.27.4.2 Beleidsbenutting en organisatieverandering 
Dee zesde en zevende onderzoeksvraag gaan in op de samenhang tussen be-
leidsbenuttingg en verandering in de organisatiestructuur en cultuur. De on-
derzoeksvragenn zijn als volgt geformuleerd: 
WelkeWelke samenhang is er tussen de beleidsbenutting door scholen en de verandering 
inin de organisatiestructuur? 
WelkeWelke samenhang is er tussen de beleidsbenutting door scholen en de verandering 
inin de organisatiecultuur? 

Samenhang Samenhang 
Dee samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverandering is bepaald 
aann de hand van de associatiemaat phi. In onderstaande tabel is de sterkte van 
hett verband weergegeven, evenals het significantieniveau. Als het significan-
tieniveauu boven de .10 komt is de sterkte van de samenhang niet in de tabel 
opgenomen. . 

Tabell  7.13: Samenhang tussen beleidsbenutting en 
ringring  (n=231) 

Beleidsbenutting g 
 Beheersing personeelsbudget 
 Personeelsplanning 
 taak- en functieverbreding 
 beheersing materieel budget 
 integrale budgetbehandeling 
 nascholingsbeleid 

aut.. Van 
leraren n 

--
--
--
--
--
--

prof.. van 
leraren n 

-.144 (*») 
) ) 

.133 (*) 
--
.155 (** ) 

--

organisatieverande--

centr.. in 
oper.. besl. 

-122 (*) 
.144 (** ) 

--
--
.155 (** ) 

--

centr.. in 
strat.. besl. 

--
.111 (*) 
.111 (*) 
.133 (*) 
--
.122 (*) 

Vervolgg tabel 7.13 
taakverd. . 
best. . 

taakverd. . 
school l 

structuur r 

Beleidsbenutting g 
 Beheersing personeelsbudget 
 Personeelsplanning 

.111 (*) 
.200 (**) 



 taak- en functieverbreding 
 beheersing materieel budget 
 integrale budgetbehandeling 
 nascholingsbeleid 

--
--
--
.133 (** ) 

--
--
.211 (*** ) 
.133 (** ) 

--
--
.266 (*** ) 
222 (** ) 

significantt op .10 significantt op .05 significantt op .01 

Voorr de meeste onderdelen van organisatieverandering is vrij vaak sprake van 
samenhangg tussen beleidsbenutting van de school en organisatieverandering. 
Dee samenhang is overwegend positief, maar wel zwak. Alleen de samenhang 
tussenn de beheersing van het personeelsbudget en organisatieverandering (ver-
anderingg in operationele besluitvorming, verandering in taakverdeling van de 
schooltaken,, en de verandering in professionaliteit van de leraren) is negatief. 
Hett lijk t er op dat scholen die het personeelsbudget in sterke mate beheersen 
minderr veranderingen vertonen in hun organisatie. 
Di tt roept de vraag op of beheersing van het personeelsbudget een noodzaak is 
(omm de school draaiende te houden), die zoveel tijd en zorg vereist dat het 
veranderingenn in de organisatie eerder tegenhoudt dan bevordert. Verder valt 
opp dat voor de verandering in de autonomie van leraren geen enkele samen-
hangg met beleidsbenutting van de school optreedt en voor verandering in de 
taakverdelingg tussen bestuur en schoolleiding slechts één keer, namelijk voor 
dee mate waarin de school de beleidsruimte op het terrein van het nascho-
lingsbeleidd benut. 

ToetsingToetsing van de significantie van verschillen 
Dee samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverandering is getoetst 
viaa Mann-Whitney, omdat slechts twee groepen scholen worden onderschei-
den:: scholen met een lage en scholen met een hoge beleidsbenutting. Achter-
eenvolgenss wordt ingegaan op de toets voor de verschillende onderdelen van 
beleidsbenutting. . 

Tabell  7.14: Beleidsbenutting 

1.. beheersing 
pers.. budget 
Mann--
Whitneyy U 
Wilcoxonn W 
Z Z 
Asymp.sig. . 
(2-tailed) ) 
2.. personeels-
planning g 
Mann--
Whitneyy U 
WUcoxonn W 

aut.. van 
leraren n 

4116,000 0 

5946,000 0 
-,915 5 

,360 0 

4134,000 0 

18330,000 0 

professio--
naliteit t 

3456,500 0 

5167,500 0 
-1,994 4 

,046 6 

3557,500 0 

16923,500 0 

enn organisatieverandering 
operatio--
nelee besl. 

4074,500 0 

5965,500 0 
9 9 

,093 3 

4104,000 0 

19155,000 0 

strat.. besl. 

4298,500 0 

15623,500 0 
-,796 6 

,426 6 

4146,000 0 

19197,000 0 

structuur r 

4361,000 0 

6252,000 0 
-,544 4 

,586 6 

3742,000 0 

18793,000 0 

(M-WW test) 
verd.. best. 
taken n 

4298,500 0 

15623,500 0 
-,796 6 

,426 6 

4205,000 0 

19256.000 0 

verd.. sch. 
taken n 

4005,000 0 

5896,000 0 
-1,651 1 

,099 9 

4224,500 0 

19275,500 0 
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z z 
Asymp.sig. . 
(2-taüed) ) 
3.. taak-en 
functieverbr . . 
Mann--
Whitneyy U 
Wücoxonn W 
Z Z 
Asymp.sig. . 
(2-taÜed) ) 
4.. beheersing 
materieel l 
budget t 
Mann--
Whitneyy U 
Wücoxonn W 
Z Z 
Asymp.sig. . 
(2-taÜed) ) 
5.. integrale 
budgetbeh. . 
Mann--
Whitneyy U 
Wücoxonn W 
Z Z 
Asymp.sig. . 
(2-taüed) ) 
6.. nascho-
lingsbeleid d 
Mann--
Whitneyy U 
Wücoxonn W 
Z Z 
Asymp.sig. . 
(2-taüed) ) 

-1,309 9 

,190 0 

3555,500 0 

20391,500 0 
-,697 7 

,486 6 

4079,000 0 

5849,000 0 
-1,631 1 

,103 3 

4984,000 0 

15137,000 0 
-,826 6 

,409 9 

5548,000 0 

12569,000 0 
-1,014 4 

,310 0 

-1,806 6 

,071 1 

2936,000 0 

18512,000 0 
-1,904 4 

,057 7 

3899,500 0 

5669,500 0 
-1,392 2 

,164 4 

4172,000 0 

13217,000 0 
-2,194 4 

,028 8 

5292,000 0 

11847,000 0 
-,624 4 

,533 3 

-2,070 0 

0,38 8 

3838,000 0 

21604,000 0 
-,382 2 

,703 3 

4583,500 0 

6474,500 0 
-,855 5 

,392 2 

4761,500 0 

15346,500 0 
-2,242 2 

,025 5 

5816,000 0 

13197,000 0 
-1,153 3 

,249 9 

-1,668 8 

,095 5 

3395,000 0 

21161,000 0 
-1,647 7 

,100 0 

4159,500 0 

6050,500 0 
-1,893 3 

,058 8 

5246,000 0 

15831,000 0 
-,678 8 

,498 8 

5510,000 0 

12891,000 0 
-1,732 2 

,083 3 

-2,438 8 

,015 5 

3373,500 0 

21139,500 0 
-1,507 7 

,132 2 

4159,500 0 

6050,500 0 
-1,670 0 

,095 5 

4393,000 0 

14978,000 0 
-2,531 1 

,011 1 

5038,500 0 

12419,500 0 
-2,524 4 

,012 2 

-1,504 4 

,133 3 

3813,000 0 

21579,000 0 
-,401 1 

,688 8 

4789,000 0 

6680,000 0 
-,166 6 

,868 8 

5063,000 0 

15648,000 0 
-1,149 9 

,250 0 

5398,000 0 

12779,000 0 
-2,001 1 

,045 5 

-1,467 7 

,142 2 

3406,000 0 

21172,000 0 
-1,625 5 

,104 4 

4306,500 0 

6197,500 0 
-1,499 9 

1,34 4 

4334,500 0 

14919,500 0 
-3,049 9 

,002 2 

5422,500 0 

12803,500 0 
-1,958 8 

,050 0 

Uitt de eerste M-W test, voor de beheersing van het personeelsbudget, blijkt 
datt het gemiddelde voor de twee groepen scholen (lage versus hoge beleidsbe-
nuttingg voor wat betreft de beheersing van het personeelsbudget) significant 
verschiltt voor verandering in de professionaliteit van leraren. De groep scho-
lenn met een lage beleidsbenutting op dit terrein verandert minder vaak voor 
watt betreft de professionaliteit van leraren. Het verschil in gemiddeldes tussen 
dee twee groepen scholen is niet significant voor onder meer de verandering in 
centralisatiee van operationele besluiten en verandering in taakverdeling bin-
nenn de school. 
Voorr de personeelsplanning bestaat er een verschil in gemiddelde tussen de 
groepp scholen met een hoge beleidsbenutting op het terrein van de perso-
neelsplanningg en scholen met een lage beleidsbenutting op dit terrein (2e M-W 
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test).. Het verschil tussen deze twee groepen is significant voor verandering in 
centralisatiee van operationele besluiten en voor verandering in de structuur-
verandering.. Dit houdt in dat groepen met een hoge beleidsbenutting voor de 
personeelsplanning,, vaker veranderingen vertonen in de centralisatie van ope-
rationelee besluiten en in de organisatiestructuur als geheel. 
Ui tt de derde MW-test blijkt dat het verschil in gemiddelde voor scholen met 
eenn hoge dan wel lage beleidsbenutting op het terrein van de taak- en functie-
verbredingg geen enkele keer significant is. Dit betekent dat het voor de mate 
vann organisatieverandering niet uitmaakt of een school in geringe of sterke 
matee gebruik maakt van de beleidsruimte om taak- en functieverbreding in te 
voeren. . 
Dee vierde M-W test laat zien dat er geen enkel significant verschil is in de 
matee van organisatieverandering voor scholen met een hoge of lage beleidsbe-
nuttingg met betrekking tot de beheersing van het materieel budget. Dit bete-
kentt dat het voor de mate en aard van organisatieverandering niet uitmaakt of 
scholenn in sterke dan wel geringe mate hun materieel budget beheersen. 
Bijj  de vijfde M-W test worden twee groepen scholen onderscheiden: scholen 
diee in sterke mate een integrale budgetbehandeUng kennen en scholen die dit 
inn geringe mate hebben. Scholen met een sterke integrale budgetbehandeUng 
veranderenn vaker voor wat betreft de verandering in professionaliteit van 
leraren,, de verandering in centralisatie van besluitvorming voor de operatio-
nelee besluiten, verandering in taakverdeling op schoolniveau en voor de totale 
veranderingg in organisatiestructuur. Hun gemiddelde score op deze aspecten 
vann organisatieverandering is hoger. 
Dee zesde en laatste M-W test voor beleidsbenutting laat zien dat scholen die 
inn sterke mate een nascholingsbeleid voeren vaker de taakverdeling verande-
renn (zowel voor wat betreft de bestuurstaken als de schooltaken) en in hun 
totalee organisatiestructuur, dan scholen die weinig nascholingsbeleid voeren. 
Zee veranderen niet significant vaker voor wat betreft de centralisatie in be-
sluitvormingg voor de strategische besluiten. 

AfsluitingAfsluiting en interpretatie 
Inn tabel 7.13 is de sterkte van de samenhang tussen beleidsbenutting en orga-
nisatieveranderingg gepresenteerd. Na toetsing van deze samenhang, weergege-
venn in tabel 7.14, blijk t dat voor de beheersing van het personeelsbudget al-
leenn de samenhang met de verandering in professionaliteit significant is. Bin-
nenn scholen die in geringe mate beleid voeren ten behoeve van de beheersing 
vann het personeelsbudget is de professionaliteit van leraren vaker toegeno-
men.. Verder is gebleken dat geen enkel onderdeel van de beleidsbenutting 
directt samenhangt met veranderingen in de autonomie van leraren. 
Binnenn scholen die veel beleid voeren op het terrein van de personeelsplan-
ningg is de operationele besluitvorming meer decentraal geworden. Binnen 
dezee scholen is ook vaker sprake van een verandering in de organisatiestruc-
tuurr als geheel. Ook binnen scholen die in sterke mate een nascholingsbeleid 
voerenn is vaker sprake van een structuurverandering in het algemeen, en ver-
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anderingg in de verdeling van bestuurstaken en schooltaken in het bijzonder. 
Verderr blijkt dat het voor de verandering in de cultuur en structuur van scho-
lenn niet uitmaakt of scholen een hoge mate van taak- en functieverbreding 
kennen.. Hetzelfde geldt voor een hoge mate van beheersing van het materieel 
budget. . 
Tott slot is gebleken dat scholen die in sterkere mate een integrale budgetbe-
handelingg hebben vaker veranderen. De operationele besluitvorming wordt 
vakerr gedecentraliseerd, er is vaker sprake van taakverdeling in het team, de 
structuurr van scholen verandert in zijn algemeenheid vaker en de professiona-
liteitt van de leraren neemt vaker toe. 
Ui tt bovenstaande blijkt dat beleidsbenutting samenhangt met een verandering 
inn de taakverdeling. Dit geldt zowel voor de bestuurlijke taken als voor de 
schooltaken.. Zo blijkt bijvoorbeeld dat integraal budgetbeheer samenhangt 
mett een verdeling van de schooltaken. Een mogelijke oorzaak hiervoor is dat 
beleidsbenuttingg tot een taakverzwaring leidt op bestuurs- dan wel schoolni-
veau,, waardoor een verandering in de taakverdeling noodzakelijk wordt. 
Daarnaastt is gebleken dat hoe meer nascholingsbeleid de school voert, hoe 
meerr taken het bevoegd gezag overlaat aan de schoolleiding. Hetzelfde geldt 
voorr de schooltaken. Als de school in sterke mate een nascholingsbeleid 
voert,, worden meer taken door het team uitgevoerd (in plaats van door de 
schoolleiding).. Dit wijst erop dat een schoolleider en schoolteam die zorg 
dragenn voor hun eigen scholing en professionalisering, meer taken krijgen of 
nemen. . 
Verderr wijzen de gegevens erop dat zowel de schoolleider en het bestuur, als 
dee schoolleider en het team, meer gezamenlijk besluiten nemen. Binnen een 
deell  van de scholen is sprake van meer centralisatie in de besluitvorming, en 
binnenn een ander deel is juist meer decentralisatie in de besluitvorming voor 
strategischee besluiten. De uiteindelijke situatie is voor beide groepen scholen 
gelijk:: schoolleider en bevoegd gezag zijn de strategische besluiten meer ge-
zamenlijkk gaan nemen. Dit lijk t er op te wijzen dat een nieuwe laag ontstaat 
tussenn de school en het bestuur. Dit zal in de vergelijkende gevalsstudies na-
derr worden onderzocht. 

7.55 Beleidsbenutting, verandering en organisatiekwaliteit 

Dee achtste en negende onderzoeksvraag betreffen de samenhang tussen orga-
nisatiekwaliteitt en beleidsbenutting en de samenhang tussen organisatiekwali-
teitt en organisatieverandering. 
-- Welke samenhang is er tussen de beleidsbenutting door scholen en de organisatie-
kwaliteitkwaliteit van scholen? 
-- Welke samenhang is er tussen de veranderingen in de structuur en cultuur van 
scholenscholen en de organisatiekwaliteit van scholen? 
Voorr de beantwoording van deze vragen is eerst de samenhang tussen organi-
satiekwaliteitt en beleidsbenutting bepaald (tabel 7.15), gevolgd door de sa-
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menhangg tussen organisatiekwaliteit en verandering in de structuur en cultuur 
(tabell  7.16). 

Tabell  7.15: samenhang organisatiekwaliteit en beleidsbenutting (n -202) 
beheersing g 
personeels--
budget t 

personeels--
planning g 

taak-- en func-
tieverbreding g 

slagvaardigheid d 
relatiess met omgeving 
onderwijj  s vernieuwing 
betrokkenheid d 
samenwerkingsklimaat t 
coördinatiee onderwijsleerproces 
strategischee coördinatie 
coördinatiee van informatie 
financiëlee doelgerichtheid 
efficiëntie e 

.299 (***) 

.155 (** ) 

.166 (** ) 

.166 (** ) 

.133 (*) 

Vervolgg van tabel 7.15 

 slagvaardigheid 
 relaties met omgeving 
 onderwijsvernieuwing 
 betrokkenheid 
 samenwerkingsklimaat 
 coördinatie onderwijsleerproces 
 strategische coördinatie 
 coördinatie van informatie 
 financiële doelgerichtheid 
 efficiëntie 

beheersing g 
materieell  bud-
get t 

--
) ) 

--
--
--
--
.133 (*) 

--

integrale e 
budgetbe--
handeling g 
--
--
.122 (*) 
--
--
--
--
--
--
--

nascholings--
beleid d 

--
.155 (** ) 
.300 (*** ) 
--
.155 (** ) 
.200 (*** ) 
.199 (*** ) 
--
--
-.155 (** ) 

significantt op . 10 significantt op .05 significantt op .01 

Ui tt tabel 7.15 blijk t dat er regelmatig sprake is van samenhang tussen organi-
satiekwaliteitt en beleidsbenutting. Di t geldt met name voor de samenhang 
tussenn enerzijds organisatiekwaliteit en anderzijds de personeelsplanning en 
hett voeren van een nascholingsbeleid. Verder is deze samenhang overwegend 
positief.. Slechts één keer is sprake van een negatieve samenhang, namelijk 
tussenn efficiëntie en de mate waarin de school nascholingsbeleid voert. 
Al ss gekeken wordt naar de aspecten van kwaliteit en beleidsbenutting die met 
elkaarr samenhangen, dan blijk t dat scholen die hun beleidsruimte benutten 
gekenmerktt worden door een hoge kwaliteit als het gaat om het invoeren van 
onderwijsvernieuwingen,, een goed samenwerkingsklimaat, een hoge mate van 
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coördinatiee van het onderwijsleerproces, veel strategische coördinatie en veel 
financiëlee doelgerichtheid. Dit zijn, met uitzondering van het samenwer-
kingsklimaat,, allemaal zaken die te maken hebben met de beleidsvoering door 
dee school. 

Tabell  7.16: samenhang organisatiekwaliteit en organisatieverandering 
(n=202) ) 

 slagvaardigheid 
 relaties met omgeving 
 onderwijsvernieuwing 
 betrokkenheid 
 samenwerkingsklimaat 
 coördinatie onderwijsleer-

proces s 
 strategische coördinatie 
 coördinatie van informatie 
 financiële doelgerichtheid 
 efficiëntie 

aut.. van 
leraren n 

.155 (** ) 

prof.. van 
leraren n 

.133 (*) 

-.133 f ) 

centr.. in 
oper.. besl. 

--

centr.. in 
strat.. besl. 

--

Vervolgg van tabel 7.16 

 slagvaardigheid 
 relaties met omgeving 
 onderwijsvernieuwing 
 betrokkenheid 
 samenwerkingsklimaat 
 coördinatie onderwijsleer-

proces s 
 strategische coördinatie 
 coördinatie van informatie 
 financiële doelgerichtheid 
 efficiëntie 

**  significant op .10 

taakverd. . 
best. . 

.133 (*) 

_ _ 

--

--

** * 

taakverd. . 
school l 

-.111 (*) 

_ _ 

.144 (** ) 
--

significantt c 

structuur r 

--

. . 

--

--

>p.05 5 

Uitt tabel 7.16 blijkt dat er zes keer sprake is van samenhang tussen een aspect 
vann organisatiekwaliteit en een aspect van organisatieverandering. Deze sa-
menhangg is daarnaast zwak. Tussen relaties met de omgeving en verandering 
inn de autonomie van leraren, strategische coördinatie en professionaliteit van 
leraren,, onderwijsvernieuwing en taakverdeling tussen bestuur en schoollei-
dingg en coördinatie van informatie en taakverdeling binnen de school bestaat 
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eenn positieve samenhang. Tussen efficiëntie en verandering in de professiona-
liteitt en tussen betrokkenheid en verandering in de taakverdeling in de school 
iss er een negatieve samenhang. 

Alss de resultaten uit tabel 7.15 en 7.16 worden vergeleken, blijkt dat organisa-
tiekwaliteitt vaker samenhangt met beleidsbenutting dan met organisatiever-
andering.. Daarnaast is de samenhang tussen organisatiekwaliteit en beleidsbe-
nuttingg overwegend sterker. Aangezien er nauwelijks samenhang is tussen 
organisatieveranderingg en kwaliteit, kan organisatiekwaliteit geen direct ge-
volgg van organisatieverandering zijn. Aangezien er meer en een sterkere sa-
menhangg bestaat tussen organisatiekwaliteit en beleidsbenutting is het wel 
mogelijkk dat organisatiekwaliteit een voorwaarde is voor beleidsbenutting, 
maarr kwaliteit kan ook een gevolg zijn van de beleidsbenutting. 

7.66 Samenhang tussen school- en omgevingskenmerken en organisatie-
verandering g 

Inn deze paragraaf wordt de tiende onderzoeksvraag beantwoord, namelijk: 
WelkeWelke samenhang is er tussen de school- en omgevingskenmerken en de verande-
ringring in de structuur en cultuur van scholen. 
Paragraaff  7.6.1 gaat in op de samenhang tussen omgevingskenmerken en or-
ganisatieverandering,, in paragraaf 7.6.2 gevolgd door de samenhang tussen 
schoolkenmerkenn en organisatieverandering. 

7.6.17.6.1 Omgevingskenmerken en organisatieverandering 

Samenhang Samenhang 
Dee samenhang tussen bestuursgrootte en organisatieverandering is bepaald 
aann de handd van eta. In tabel 7.17 is de eta-waarde opgenomen. Samenhang 
mett de bestuursvorm en samenstelling van de bevolking in de wijk is bepaald 
mett Cramers V. Samenhang met het ervaren van concurrentie is bepaald met 
phi.. De sterkte en significantie van de samenhang is weergegeven in onder-
staandee tabel, behalve als het significantieniveau hoger dan .10 is. 

Tabell  7.17: Samenhang tussen omgevingskenmerken en organisatiever-
anderingg (n=231) 

Omgeving g 
 bestuursgrootte 
 samenstelling bevolking wijk 
 concurrentie ervaren 
 bestuursvorm 

aut.. van 
leraren n 

.36 6 

.200 (** ) 

prof.. van 
leraren n 

.36 6 

.188 (** ) 

centr.. in 
oper.. besl. 

.28 8 

centr.. in 
strat. . 
besl. . 

.34 4 
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Vervolgg tabel 7.17 

Omgeving g 
 bestuursgrootte 
 samenstelling bevolking wijk 
 concurrentie ervaren 
 bestuursvorm 

**  significant op .10 **  signi 

taakverd. . 
best. . 

.33 3 

.144 (** ) 

leantt op .05 

taakverd. . 
school l 

.33 3 

structuur r 

.30 0 

.199 (*) 

Err is geen samenhang tussen de bestuursvorm en verandering in de organisatie 
vann scholen. Voor het ervaren van concurrentie treedt twee keer samenhang 
opp met organisatieverandering, namelijk voor verandering in de taakverdeling 
tussenn bestuur en schoolleider, en voor de algehele structuurverandering. De 
samenstellingg van de bevolking in de wijk hangt samen met verandering in de 
cultuurr van de scholen, zowel voor de autonomie als voor de professionaliteit 
vann leraren. Verder blijkt de waarde van eta, voor wat betreft de samenhang 
tussenn bestuursgrootte en cultuur- en structuurverandering rond de .30 te 
cirkelen.. Voor cultuurverandering is eta iets hoger. 

ToetsingToetsing van de significantie van verschillen 
Dee samenhang tussen omgevingskenmerken en organisatieverandering is ge-
toetstt via Mann-Whitney (M-W) of Kruskal-Wallis (K-W), afhankelijk van het 
aantall  groepen dat is onderscheiden voor de omgevingsvariabelen. Achtereen-
volgenss wordt ingegaan op de toets voor de bestuursgrootte, bestuursvorm, 
hett ervaren van concurrentie en de samenstelling van de bevolking in de wijk. 

Tabell  7.18 

1.. bestuurs-
grootte e 
Chi-square e 
df f 
Asymp.sig. . 
2.. bestuurs-
vorm m 
Chi-square e 
df f 
Asymp.sig. . 
3.. concur-
rentie e 
Mann--
Whitneyy U 
WilcoxonW W 

::  Omgevi 
aut.. van 
leraren n 

,949 9 
3 3 

,814 4 

1,294 4 
2 2 

,524 4 

5386,500 0 

17167,500 0 

ngskenmerkenn en 
professio--
naliteit t 

,909 9 
3 3 

,823 3 

3,849 9 
2 2 

,146 6 

5057,000 0 

7403,000 0 

operatio--
nelee besl. 

1,734 4 
3 3 

,629 9 

5,600 0 
2 2 

,061 1 

5785,500 0 

17875,500 0 

organisatieveranderingg (K-W test) 
strat.. besl. 

,703 3 
3 3 

,873 3 

1,818 8 
2 2 

,403 3 

5518,500 0 

17608,500 0 

structuur r 

1,195 5 
3 3 

,754 4 

,223 3 
2 2 

,894 4 

5495,000 0 

17585,000 0 

verd.. best. 
taken n 

3,019 9 
3 3 

,389 9 

5,206 6 
2 2 

,074 4 

5018,500 0 

17108,500 0 

verd.. sch. 
taken n 

1,274 4 
3 3 

,735 5 

2,482 2 
2 2 

,289 9 

5418,000 0 

8344,000 0 
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z z 
Asymp.sig. . 
(2-tailed) ) 
4.. bevolking 
wij k k 
Chi-square e 
df f 
Asymp.sÏR. . 

-,356 6 

,722 2 

8,503 3 
2 2 

,014 4 

-,024 4 

,981 1 

7,145 5 
2 2 

,028 8 

-,297 7 

,767 7 

,723 3 
2 2 

,697 7 

-,903 3 

,366 6 

,733 3 
2 2 

,693 3 

-,847 7 

,397 7 

,984 4 
2 2 

,611 1 

-2,117 7 

,034 4 

,681 1 
2 2 

,711 1 

-1,157 7 

,247 7 

2,904 4 
2 2 

,234 4 

Dee eerste K-W test voor de samenhang tussen omgevingskenmerken en orga-
nisatieveranderingg toetst de samenhang tussen de bestuursgrootte en organisa-
tieverandering.. Voor bestuursgrootte zijn vier groepen onderscheiden: een 
bestuurr met één school, een bestuur met 2 tot 3 scholen, een bestuur met 4 
tott 7 scholen en een bestuur met 8 scholen of meer. Uit de K-W toets blijkt 
datt de grootte van het schoolbestuur geen invloed heeft op de mate van or-
ganisatieveranderingg van de scholen. Dit betekent dat de hoogte van de bij de 
associatiee berekende eta onvoldoende is om van een verschil in gemiddelde 
tussenn de onderscheiden groepen te spreken. 
Ui tt de tweede K-W test blijk t dat het onderscheid tussen de drie bestuurs-
vormenn (vereniging, stichting en gemeenteraad) tot een verschil leidt in de 
matee van verandering in de decentralisatie van besluitvorming op het operati-
onelee terrein. Binnen scholen met een gemeenteraad als bevoegd gezag ge-
beurtt dit minder vaak dan binnen scholen met een stichting of vereniging als 
bevoegd.. Bij de berekening van Cramer's V was geen sprake van een samen-
hang. . 
Bijj  de derde K-W test is onderscheid gemaakt tussen scholen die wel concur-
rentiee ervaren en scholen die geen concurrentie ervaren. Deze twee groepen 
scholenn verschillen voor wat betreft organisatieverandering alleen voor de 
veranderingg in taakverdeling tussen bestuur en schoolleiding. Scholen die wel 
concurrentiee ervaren veranderen gemiddeld genomen vaker de taakverdeling 
tussenn bestuur en schoolleiding (er worden meer taken gedelegeerd) dan scho-
lenn die geen concurrentie ervaren. 
Dee vierde K-W test laat, net als bij de berekening van Cramer's V, zien dat de 
samenstellingg van de bevolking in de wijk invloed heeft op de mate waarin de 
organisatiecultuurr verandert. Het blijk t dat als de bevolking in de buurt met 
namee uit lagere milieus bestaat, dat de autonomie van leraren vaker verandert 
(aff  neemt) dan als de bevolking in de buurt uit verschillende milieus of voor-
namelijkk uit midden en hogere milieus bestaat. Daarnaast blijkt dat de profes-
sionaliteitt van leraren vaker toeneemt binnen scholen in wijken met voorna-
melijkk lagere milieus. 

AfsluitingAfsluiting en interpretatie 
Inn tabel 7.17 is de sterkte van de samenhang tussen omgevingskenmerken en 
organisatieveranderingg gepresenteerd. De samenhang is vervolgens getoetst 
(ziee tabel 7.18). Uit deze toetsing is gebleken dat zowel de bestuursgrootte als 
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dee bestuursvorm geen invloed hebben op de gemiddelde organisatieverande-
ringg binnen scholen. 
Voorr scholen die concurrentie ervaren geldt dat gemiddeld genomen vaker de 
taakverdelingg verandert dan binnen scholen die geen concurrentie ervaren, in 
diee zin dat taken vaker gedelegeerd worden van het bestuur naar de schoollei-
ding. . 
Verderr is gebleken dat als de bevolking in de buurt met name uit lagere mili-
euss bestaat, de autonomie van leraren vaker afneemt en de professionaliteit 
vann leraren toeneemt. 
Hieruitt blijkt dat hoe complexer de omgeving van scholen is, hoe meer zij 
geneigdd zijn om te veranderen. Binnen scholen die concurrentie ervaren wor-
denn door het bestuur vaker taken gedelegeerd naar de schoolleiding en als de 
bevolkingg in de wijk met name uit lagere milieus bestaat neemt de autonomie 
vann leraren vaker af, terwijl de professionaliteit vaker toeneemt. 

7.6.27.6.2 Schoolkenmerken en organisatieverandering 

Samenhang Samenhang 
Dee samenhang tussen organisatieverandering en het aantal leerlingen en het 
aantall  jaar ervaring van de schoolleider is onderzocht met eta. Samenhang 
tussenn de nominale variabele richting van de school, de mate van achterstallig 
onderhoud,, de samenstelling van de leerlingenpopulatie en ontwikkeling in 
hett aantal leerlingen enerzijds en organisatieverandering anderzijds is bepaald 
mett Cramers V. De overige samenhang is onderzocht met phi (voor fusiever-
leden,, fusieplannen, het hebben van een eigen vermogen en de beschikbaar-
heidd van extra middelen). In onderstaande tabel is de sterkte en significantie 
vann de samenhang opgenomen. 

Tabell  7.19: Samenhang tussen schoolkenmerken en organisatieverande-
rin gg (n=231) 

Schoolkenmerken n 
 aantal leerlingen 
 richting 
 eigen vermogen 
 fusieverleden 
 fusieplannen 
 aantal jaar ervaring school-

leider r 
 samenstelling leerlingenpo-

pulatie e 
 ontwikkeling in lln.aantal 

aut.. van 
leraren n 

.79 9 
--
--
--
--
.44 4 

--

--

prof.. van 
leraren n 

.84 4 

.200 (** ) 
--
--
--
.44 4 

--

--

centr.. in 
oper.. besl. 

.83 3 

.288 (*** ) 
--
--
--
.44 4 

--

--

centr.. in 
strat.. besl. 

.81 1 
--
--
--
--
.41 1 

--

--
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 achterstallig onderhoud 
 beschikbaarheid extra mid-

delen n 

Vervolgg van tabel 7.19 

Schoolkenmerken n 
 aantal leerlingen 
 richting 
 eigen vermogen 
 fusieverleden 
 fusieplannen 
 aantal jaar ervaring school-

leider r 
 samenstelling leerlingenpo-

pulatie e 
 ontwikkeling in lln.aantal 
 achterstallig onderhoud 
 beschikbaarheid extra mid-

delen n 
**  significant op . 10 **  sign 

.200 (** ) 

.155 (** ) 

taakverd. . 
Best. . 

.79 9 

.18(*) ) 
--
--

) ) 
.36 6 

--

--
.188 f ) 
--

lificantt op .05 

.199 (** ) 
--

taakverd. . 
school l 

.80 0 

.233 (*** ) 
--
.122 ) 

.49 9 

--

--
--
.111 (*) 

--
-.122 (*) 

structuur r 

.85 5 
--
--
.255 (*** ) 
--
.44 4 

--

--
--
--

--
--

** **  significant op .01 

Err is geen samenhang tussen het hebben van een eigen vermogen, de samen-
stellingg van de leerlingenpopulatie en de ontwikkeling in het leerlingenaantal 
enerzijdss en de veranderingen in de organisatie anderzijds. 
Dee eta voor de samenhang tussen organisatieverandering en het aantal jaar 
ervaringg van de schoolleider ligt tussen de .36 en .49, terwijl de eta voor 
schoolgroottee en organisatieverandering veel hoger is (rond de .80). Voor 
fusieplannenn is een zwakke samenhang gevonden met de taakverdeling tussen 
bestuurr en schoolleider, en voor fusieverleden een eveneens zwakke samen-
hangg met taakverdeling binnen de school en een sterke samenhang met de 
algehelee verandering in de organisatiestructuur. De richting van de school 
hangtt significant samen met verandering in de professionaliteit van leraren, 
veranderingg in de centralisatie van besluitvorming op het operationele terrei-
nenn en verandering in de taakverdeling binnen de school. De mate van ach-
terstalligg onderhoud hangt samen met verandering in de cultuur (zowel de 
autonomiee als professionaliteit van leraren) en de verandering in de taakverde-
lingg tussen het bestuur en de schoolleiding. De beschikbaarheid van extra 
middelenn hangt samen met verandering in de autonomie van leraren, de ver-
anderingg in de besluitvorming op het operationele terrein (negatieve samen-
hang)) en de taakverdeling in de school. 

ToetsingToetsing van de significantie van verschillen 
Dee samenhang tussen schoolkenmerken en organisatieverandering is eveneens 
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getoetstt via Mann-Whitney (M-W) of Kruskal-Wallis (K-W), afhankelijk van 
hett aantal groepen dat is onderscheiden voor de omgevingsvariabelen. Ach-
tereenvolgenss wordt ingegaan op de resultaten voor samenstelling van de leer-
lingenpopulatie,, het aantal leerlingen, de richting van de school, fusieverle-
den,, fusieplannen, het aantal jaren ervaring van de schoolleider, de ontwikke-
lingg van het leerlingenaantal, het hebben van een eigen vermogen, de mate 
vann achterstallig onderhoud en de beschikbaarheid van extra middelen. 

Tabell  7.20: Schoolkenmerken en organisatieverandering (K-W en M-W 
test) ) 

1.. leerlin-
genpopulatie e 
Chi-square e 
df f 
Asymp.sig. . 
2.. aantal 
leerlingen n 
Chi-square e 
df f 
Asymp.sig. . 
3.. richting 
Chi-square e 
df f 
Asymp.sig. . 
4.. fusieverle-
den n 
Mann--
Whitneyy U 
Wilcoxonn W 
Z Z 
Asymp.sig. . 
(2-tailed) ) 
5.. fusieplan-
nen n 
Mann--
Whitneyy U 
Wilcoxonn W 
Z Z 
Asymp.sig. . 
(2-tailed) ) 
6.. ervaring 
schoolleid. . 
Chi-square e 
df f 
Asymp.sig. . 
7.7. ontwikke-
ling g 
Un.aantal l 
Chi-square e 

aut.. van 
leraren n 

3,803 3 
2 2 

,149 9 

11,025 5 
3 3 

,012 2 

2,518 8 
3 3 

,472 2 

2174,000 0 

22880,000 0 
-,272 2 

,786 6 

4380,000 0 

17910,000 0 
-,426 6 

,670 0 

8,633 3 
4 4 

,071 1 

3,590 0 

professio--
naliteit t 

1,973 3 
2 2 

,373 3 

6,279 9 
3 3 

,099 9 

8,766 6 
3 3 

,033 3 

1957,000 0 

2210,000 0 
-,783 3 

,434 4 

3823,000 0 

16226,000 0 
-1,249 9 

,212 2 

20,613 3 
4 4 

,000 0 

1,742 2 

operatio--
nelee besl. 

1,096 6 
2 2 

,578 8 

2,068 8 
3 3 

,558 8 

17,867 7 
3 3 

,000 0 

2401,500 0 

2701,500 0 
-,361 1 

,718 8 

4669,000 0 

19034,000 0 
-,202 2 

,840 0 

22,263 3 
4 4 

,000 0 

,880 0 

strat.. besl. 

,516 6 
2 2 

,773 3 

1,061 1 
3 3 

,787 7 

4,528 8 
3 3 

,210 0 

2391,000 0 

23919,000 0 
-,348 8 

,728 8 

4213,000 0 

5809,000 0 
-1,426 6 

,154 4 

9,022 2 
4 4 

,061 1 

,940 0 

structuur r 

,434 4 
2 2 

,805 5 

3,051 1 
3 3 

,384 4 

12,171 1 
3 3 

,007 7 

2113,000 0 

23641,000 0 
-1,225 5 

,221 1 

4633,000 0 

18998,000 0 
-,240 0 

,810 0 

20,603 3 
4 4 

,000 0 

1,809 9 

verd.. best. 
taken n 

,381 1 
2 2 

,827 7 

5,214 4 
3 3 

,157 7 

7,528 8 
3 3 

,057 7 

2148,000 0 

23676,000 0 
-1,257 7 

,209 9 

4098,000 0 

18463,000 0 
-1,740 0 

,082 2 

7,699 9 
4 4 

,103 3 

1,899 9 

verd.. sch. 
taken n 

2,267 7 
2 2 

,322 2 

3,896 6 
3 3 

,273 3 

11,816 6 
3 3 

,008 8 

2013,000 0 

23541,000 0 
-1,778 8 

,075 5 

4659,500 0 

19024,500 0 
-,201 1 

,841 1 

16,244 4 
4 4 

,003 3 

,942 2 
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df f 
Asymp.sig. . 
8.. eigen 
vermogen n 
Mann--
Whitneyy U 
WUcoxonW W 
Z Z 
Asymp.sig. . 
(2-taUed) ) 
9.. achterstal-
li gg onder-
houd d 
Chi-square e 
df f 
Asymp.sig. . 
10.. extra 
middelen n 
Mann--
Whitneyy U 
WUcoxonW W 
Z Z 
Asymp.sig. . 
(2-taUed) ) 

2 2 
,166 6 

5519,500 0 

8522,500 0 
-.405 5 

,685 5 

8,652 2 
3 3 

,034 4 

3397,500 0 

19687,500 0 
-2,231 1 

,026 6 

2 2 
,418 8 

4799,000 0 

15095,000 0 
-1,126 6 

,260 0 

8,035 5 
3 3 

,045 5 

3309,500 0 

18534,500 0 
-1,361 1 

,174 4 

2 2 
,644 4 

5768,000 0 

17093,000 0 
-,448 8 

,654 4 

2,116 6 
3 3 

,549 9 

3640,500 0 

4675,500 0 
-1,835 5 

,067 7 

2 2 
,625 5 

5757,000 0 

8917,000 0 
-,409 9 

,682 2 

1,393 3 
3 3 

,707 7 

3753,000 0 

4788,000 0 
-1,246 6 

,213 3 

2 2 
,405 5 

5758,500 0 

8918,500 0 
-,357 7 

,721 1 

3,795 5 
3 3 

,285 5 

4106,000 0 

5141,000 0 
-,201 1 

,841 1 

2 2 
,387 7 

5453,000 0 

8613,000 0 
-1,148 8 

,251 1 

7,393 3 
3 3 

,060 0 

4017,000 0 

21408,000 0 
-,484 4 

,628 8 

2 2 
,624 4 

5757,500 0 

17082,500 0 
-,411 1 

,681 1 

,312 2 
3 3 

,958 8 

3619,500 0 

21010,500 0 
-1,644 4 

,100 0 

Uitt bovenstaande K-W en M-W testen blijkt dat er geen samenhang is tussen 
enerzijdss de samenstelling in de leerlingenpopulatie, het hebben van een fu-
sieverleden,, het hebben van fusieplannen, de ontwikkeling in het leerlingen-
aantall  en het hebben van een eigen vermogen en anderzijds de veranderingen 
inn de organisatiecultuur en structuur (zie hiervoor respectievelijk de eerste, 
vierde,, vijfde, zevende en achtste test). Dit betekent dat het voor de verande-
ringg in de organisatiecultuur en structuur niet uitmaakt of een school recent is 
gefuseerd,, of een school fusieplannen heeft, uit welke groep de leerlingenpo-
pulatiee bestaat, of het aantal leerlingen verandert en of de school een eigen 
vermogenn heeft. 
Ui tt de tweede test blijk t dat schoolgrootte wel samenhangt met organisatie-
verandering,, namelijk met een verandering in de autonomie van leraren. Ook 
dee richting van scholen hangt samen met veranderingen in de organisatie, 
blijkendd uit de derde test. Het blijkt dat de gemiddelde score op onderdelen 
vann organisatieverandering een aantal keer varieert voor richting (katholiek, 
protestant,, openbaar en algemeen bijzonder). Dit geldt voor verandering in de 
professionaliteitt van leraren, voor verandering in centralisatie van operatione-
lee besluiten, voor verandering in taakverdeling binnen de school en voor de 
veranderingg van de totale organisatiestructuur. Algemeen bijzondere scholen 
veranderenn het vaakst, gevolgd door katholieke en protestante scholen, en tot 
slott de openbare scholen. 
Ui tt de zesde (K-W) test blijkt dat het aantal jaar ervaring dat de schoolleider 
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heeftt in zijn functie als schoolleider, vaak invloed heeft op de gemiddelde 
organisatieverandering.. Dit geldt voor verandering in de professionaliteit van 
dee leraren, in de centralisatie van besluitvorming van operationele besluiten, 
opp verandering in taakverdeling binnen de school en op de algehele struc-
tuurverandering.. Wat opvalt is dat dit allemaal schoolinterne veranderingen 
zijnn (geen verandering in de relatie met het bestuur). Het blijk t dat binnen 
scholenn die een schoolleider hebben met weinig ervaring als schoolleider (0 
tott 5 jaar), de professionaliteit van leraren het meest frequent is veranderd 
(toegenomen).. De verandering in professionaliteit neemt af als het aantal jaar 
ervaringg van de schoolleider toeneemt. Hetzelfde geldt voor verandering in de 
centralisatiee van besluitvorming voor de operationele besluiten. Deze komt 
gemiddeldd genomen het meest frequent voor binnen scholen met een school-
leiderr met weinig ervaring als schoolleider. Verandering in de taakverdeling 
binnenn de school en verandering van de algehele structuur laten een iets ander 
patroonn zien. Hiervoor geldt dat twee groepen hoger scoren dan de rest, na-
melijkk de scholen met schoolleiders met het minst ervaring (0 tot 5 jaar) en 
scholenn met schoolleiders met 11 tot 15 jaar ervaring. 
Dee negende test laat zien dat de mate van achterstallig onderhoud samenhangt 
mett de verandering in de autonomie van leraren en de verandering in de pro-
fessionaliteitt van leraren. De mate van achterstallig onderhoud hangt dus sa-
menn met de cultuur van de school. Met name de groep scholen met een zeer 
hogee mate van achterstallig onderhoud vertoont vaker veranderingen in de 
cultuurr van hun organisatie, in die zin dat de professionaliteit van de leraren 
toeneemtt en de autonomie van de leraren afneemt. 

AfsluitingAfsluiting en interpretatie 
Dee samenhang tussen schoolkenmerken en organisatieverandering is beschre-
venn in tabel 7.19. Aan de hand van de K-W en M-W toets is het verschil in 
gemiddeldee voor groepen scholen getoetst (zie tabel 7.20). Hieruit is gebleken 
datt een aantal schoolkenmerken geen invloed heeft op de gemiddelde veran-
deringg in de structuur of cultuur van scholen. Het gaat daarbij om de samen-
stellingg van de leerlingenpopulatie, de ontwikkeling van het leerlingenaantal, 
hett hebben van een eigen vermogen, het hebben van een fusieverleden en het 
hebbenn van fusieplannen. 
Dee schoolgrootte heeft wel invloed op de verandering in autonomie van lera-
ren.. Ook de richting van de school hangt samen met organisatieverandering. 
Hett blijkt dat met name algemeen bijzondere scholen de operationele besluit-
vormingg vaker zijn gaan decentraliseren, de taken binnen het team meer zijn 
gaann verdelen en dat de professionaliteit van leraren binnen deze scholen va-
kerr is toegenomen. De openbare scholen veranderen over het algemeen het 
minstt frequent. 
Verderr heeft het aantal jaar ervaring van de schoolleider invloed op de gemid-
deldee organisatieverandering. Het betreft hierbij allemaal schoolinterne ver-
anderingenn (geen verandering in de relatie met het bestuur). Als een school-
leiderr weinig ervaring heeft als schoolleider neemt de professionaliteit van 
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lerarenn vaker toe en is vaker sprake van decentralisatie van operationele be-
sluitvorming.. Verandering in de taakverdeling binnen de school en verande-
ringring van de algehele structuur laten een minder duidelijk patroon zien. 
Tott slot is gebleken dat de autonomie van leraren vaker afneemt en de profes-
sionaliteitt vaker toeneemt als een school een hoge mate van achterstallig on-
derhoudd kent; en dat de autonomie van leraren vaker afneemt als een school 
dee beschikking heeft over extra middelen. 

7.77.7 Afsluiting 

Inn dit hoofdstuk zijn de onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van het 
survey.. Gebleken is dat scholen sterk verschillen in de mate waarin ze beleid 
voeren.. Verder is gebleken dat de beleidsbenutting op verschillende terreinen 
mett elkaar samenhangt en dat scholen relatief weinig gebruik maken van de 
beleidsruimtee op het terrein van het personeelsbeleid. 
Watt betreft de veranderingen in de organisatie komen veranderingen in de 
organisatiestructuurr vaker voor dan veranderingen in de cultuur. De verande-
ringenn in de organisatiestructuur en cultuur hangen met elkaar samen. Veran-
deringenn die zich voordoen in de organisatiestructuur zijn, naast een verande-
ringring in de besluitvormingsverdeling voor strategische besluiten (meer geza-
menlijkee besluitvorming), met name veranderingen in de taakverdeling bin-
nenn scholen en tussen het bestuur en de schoolleiding. Voor beide gevallen is 
overwegendd sprake van een toenemende taakspecialisatie door de decentrale 
actor.. De besluitvormingsverdeling voor de operationele besluiten verandert 
veell  minder vaak. Deze besluiten werden altijd al binnen de meeste scholen 
doorr de schoolleiding en het team gezamenlijk genomen. 
Veranderingg in de cultuur komt met name voor in de vorm van een toege-
nomenn professionaliteit van leraren. Er is minder vaak sprake van een veran-
deringg in de autonomie van leraren. Als de autonomie van leraren verandert 
iss sprake van een afname van de autonomie. 
Dee samenhang tussen de verschillende variabelen is onderzocht en getoetst via 
dee non-parametrische K-W en M-W toetsen. Hieruit is met name gebleken dat 
beleidsbenuttingg samenhangt met een verandering in de verdeling van be-
stuurlijkee taken en schooltaken, evenals met de toenemende professionaliteit 
vann leraren en een verandering in de operationele besluitvorming. Organisa-
tiekwaliteitt daarentegen hangt nauwelijks samen met organisatieverandering, 
terwijll  het wel samenhangt met beleidsbenutting. 
Omgevingskenmerkenn die samenhangen met organisatieverandering zijn het 
ervarenn van concurrentie (samenhang met een toenemende taakverdeling 
tussenn bestuur en schoolleiding) en de samenstelling van de bevolking in de 
wij kk (samenhang met een toenemende professionaliteit en afnemende auto-
nomiee van leraren). Tot slot hangen de volgende schoolkenmerken samen 
mett organisatieverandering: de schoolgrootte, de richting, het aantal jaar erva-
ringring van de schoolleider, de mate van achterstallig onderhoud aan het gebouw 
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enn de beschikbaarheid van extra middelen. 
Voordatt deze resultaten teruggekoppeld worden naar de theorie uit de eerste 
vierr hoofdstukken, worden in hoofdstuk 8 de onderzoeksvragen eerst beant-
woordd aan de hand van de gevalsstudies. Deze dienen ter aanvulling en inter-
pretatiee van de resultaten uit het survey. 
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