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Hoofdstukk 8: Resultaten gevalsstudies 

I nn dit hoofdstuk worden de onderzoeksvragen beantwoord aan de hand van 
eenn aantal gevalsstudies7. Het doel van de gevalsstudies in dit onderzoek is het 
aanvullenn en interpreteren van de resultaten uit het survey, in het bijzonder 
voorr wat betreft de samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverande-
ring. ring. 
I nn paragraaf 8.1 wordt uitgewerkt op welke wijze de gevalsstudies in dit on-
derzoekk zijn opgezet. In deze paragraaf worden eerst de onderzoeksvragen uit 
hoofdstukk 5 toegespitst op het doel van de gevalsstudies. Vervolgens wordt 
ingegaann op de selectie van de gevallen, de informatiebronnen die zijn aange-
wendd en de data-analyse. 
Paragraaff  8.2 bespreekt de analyse van de gegevens van de afzonderlijke scho-
lenn (analyse binnen de gevallen). Deze analyse is grotendeels gebaseerd op de 
gevoerdee interviews en is aangevuld met gegevens uit de schooldocumenten. 
I nn een enkel geval zal teruggegrepen worden op de tijdens het survey ingevul-
dee vragenlijst, aangezien de scholen uit de gevalsstudie tevens hebben meege-
werktt aan het survey. Tijdens de analyse staat de beschrijving en interpretatie 
vann optredende veranderingen en verbanden centraal. De analyse van de af-
zonderlijkee gevallen wordt iedere keer afgerond met een vergelijking tussen 
dee school en het conceptueel kader. 
Vervolgenss worden de gevallen in paragraaf 8.3 met elkaar vergeleken. De 
belangrijkstee variabelen waarop de scholen worden vergeleken zijn de organi-
satieveranderingg (op welke wijze en in welke mate de scholen veranderen) en 
dee rol van beleidsbenutting hierbij. 

8.1.. Opzet en verantwoording gevalsstudie 

8.1.18.1.1 Onderzoeksvragen 
Ui tt het survey is gebleken dat basisscholen zijn veranderd in de taakverdeling, 
dee (decentralisatie van besluitvorming, de professionaliteit van leraren en de 
autonomiee van individuele leraren. Beleidsbenutting hangt voor een deel sa-
menn met de veranderingen in de organisatiestructuur van scholen en in min-
deree mate met de verandering in de organisatiecultuur van scholen (alleen met 
dee verandering in professionaliteit van leraren). Structuur- en cultuurverande-
ringg hangen onderling wel samen. Het vermoeden bestaat dat verandering in 
dee structuur invloed heeft op cultuurverandering. 
O okk omgevingskenmerken en schoolkenmerken hangen samen met verande-

11 Bij de bespreking van het onderzoeksdesign in hoofdstuk 5 is al ingegaan op de 
gevalsstudiee als onderzoeksmethode, de aard van de gevalsstudie, de wisselwerking 
mett het survey en de validiteit en betrouwbaarheid van deze onderzoeksmethode 
(paragraaff  5.5.). 
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ringenringen in de schoolorganisatie. Uit het survey blijkt bijvoorbeeld dat de struc-
tuurr en cultuur van scholen in een complexe omgeving vaker veranderen. Tot 
slott is gebleken dat veranderingen in de structuur en cultuur niet tot nauwe-
lijk ss samenhangen met de kwaliteit van de organisatie. 
Hett is nu de vraag hoe de samenhang tussen beleidsbenutting, omgevings-
kenmerken,, schoolkenmerken en organisatieverandering meer in detail be-
schrevenn kan worden (als aanvulling op de resultaten van het survey) en geïn-
terpreteerdd kan worden. Aangezien binnen het survey alleen bivariate analy-
sess zijn uitgevoerd staat in de gevalsstudies de samenhang tussen beleidsbenut-
tingg en verandering in de structuur en cultuur centraal, geplaatst in de context 
vann de school. De variabele organisatiekwaliteit is binnen de gevalsstudies 
buitenn beschouwing gebleven omdat organisatiekwaliteit niet samenhangt 
mett organisatieverandering. 
Gezienn de resultaten uit het survey en gezien de functie van de gevalsstudies 
(aanvullingg van de resultaten, interpretatie van de resultaten en het onderzoe-
kenn van de samenhang tussen de resultaten in de context van de school) zijn 
dee onderzoeksvragen voor de gevalsstudies als volgt aangepast: 
1.. Hoe kan de beleidsbenutting op het financieel terrein, het personele ter-

reinn en het terrein van de nascholing beschreven worden? 
2.. Hoe kan de samenhang tussen de beleidsbenutting en de verandering in de 

structuurr van schoolorganisaties, wat betreft de centralisatie in besluit-
vormingg en de taakverdeling, beschreven en geïnterpreteerd worden? 

3.. Hoe kan de samenhang tussen beleidsbenutting en de verandering in de 
cultuurr van schoolorganisaties, wat betreft de professionaliteit en autono-
miee van leraren, beschreven en geïnterpreteerd worden? 

4.. Hoe kan de samenhang tussen verandering in de organisatiestructuur en 
veranderingg in de cultuur van de schoolorganisaties beschreven en geïnter-
preteerdd worden? 

5.. Hoe kan de samenhang tussen school- en omgevingskenmerken en veran-
deringg in de structuur van schoolorganisaties beschreven en geïnterpre-
teerdd worden? 

6.. Hoe kan de samenhang tussen school- en omgevingskenmerken en veran-
deringg in de cultuur van schoolorganisaties beschreven en geïnterpreteerd 
worden? ? 

Hett conceptueel kader voor de gevalsstudies is weergegeven in schema 8.1: 



Schemaa 8.1: Conceptueel kader  gevalsstudies 

conditionerende e 
variabelen n 

omgeving g 
schoolkenmerken n 

(vraag(vraag 6) 

w w 

beleidsbenuttingg (vraag 1) 

financieel l 
personeel l 
nascholing g 

1 1 

(vraag(vraag 3) 

k k 

w w 

(vraag(vraag 5) 

f f 

(vraag(vraag 2) 

i r r 

structuurveranderin g g 

(de)centralisatiee strateg. besluiten 
(de)centralisatiee operat. besluiten 
taakverdelingg bestuurstaken 
taakverdelingg schooltaken 

cultuurveranderin g g 
professionaliteitt van leraren 
autonomiee van leraren 

4 4 
4 4 

(vraag(vraag 4) 

8.1.28.1.2 Operationalisatie van variabelen 
Inn de gevalsstudies staan dezelfde variabelen centraal als in het survey, met 
uitzonderingg van de variabele organisatiekwaliteit. Het survey heeft geen 
aanleidingg gegeven om de variabele beleidsbenutting en organisatieverande-
ringg en om de omgevingskenmerken en schoolkenmerken anders te definië-
renn of operationaliseren. 
Well  hebben de interviews er gedurende de dataverzameling toe geleid dat de 
variabelee schoolorganisatie is aangevuld met de subvariabele 'formalisatie'. In 
hoofdstukk 4 is gezien dat formalisatie een van de dimensies van het begrip 
organisatiestructuurr is. Formalisatie betekent dan in welke mate activiteiten 
opp schrift worden gesteld (Veen, 1980). Aangezien er voorafgaand aan het 
surveyy geen aanwijzingen waren dat de formalisatie in scholen verandert als 
gevolgg van autonomievergroting en beleidsbenutting, is besloten dit element 
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vann de organisatiestructuur niet mee te nemen in de operationalisatie van het 
survey. . 
Verderr is op basis van de interviews de subvariabele 'taakverzwaring' toege-
voegdd bij de variabele 'beleidsbenutting'. Hoewel dit onderzoek zich richt op 
dee vergroting van de beleidsruimte en de beleidsbenutting door scholen, ga-
venn diverse scholen uit de gevalsstudies het belang van de taakverzwaring aan, 
alss een van de gevolgen van de veranderingen in het bekostigingsstelsel. 
Tott slot is een aantal (overheidsinterventies toegevoegd. Het gaat om inter-
ventiess waarvan scholen zelf hebben aangegeven dat ze voor hen een belang-
rijkee aanleiding zijn geweest om te veranderen. De interventies die het betreft 
zijnn de bestuursaanstelling, de regeling voor arbeidsduurverkorting (ADV), 
Toerustingg & Bereikbaarheid en WSNS. Op basis van het bovenstaande is het 
codeboekk voor de analyse van de gevallen opgesteld (zie bijlage 2). 

8.1.38.1.3 Selectie van gevallen 
Gevallenn kunnen geselecteerd worden op basis van variatie op de afhankelijke 
en/off  onafhankelijke variabelen. Daarnaast kunnen cases worden geselecteerd 
diee zich in verschillende fasen van ontwikkeling bevinden. Als gevallen wor-
denn geselecteerd op basis van de onafhankelijke variabele dan is sprake van 
minimalisering,, dan wel maximalisering van de variatie op veronderstelde 
oorzaken.. Selectie op basis van de afhankelijke variabele betreft minimalise-
ringg of maximalisering van de variatie op gevolgen (Swanborn, 1995, 1996). 
Hett doel van de gevalsstudies in dit onderzoek is om, zoals gezegd, de infor-
matiee over de samenhang tussen beleidsbenutting en organisatieverandering 
aann te vullen en te interpreteren. Tot op heden is nog weinig bekend over het 
verbandd tussen beleidsbenutting en organisatieverandering. Uit het survey is 
geblekenn dat beide variabelen samenhangen. Verder is gebleken dat niet veel 
scholenn hun beleidsruimte in hoge mate benutten. Om het verband tussen 
beleidsbenuttingg en organisatieverandering in zijn volle omvang te kunnen 
onderzoekenn zijn voor de vergelijkende gevalsstudie scholen geselecteerd die 
eenn hoge beleidsbenutting kennen op een aantal van de zes schalen die be-
leidsbenuttingg bepalen. Dit sluit aan bij het idee om variatie tussen gevallen te 
minimaliserenn als het model of de theorie die wordt onderzocht nog nieuw is 
enn weinig is getoetst (Swanborn, 1995, 1996). 
Naastt de mate van beleidsbenutting is schoolgrootte een tweede selectiecrite-
rium.rium. Uit het survey is gebleken dat schoolgrootte samenhangt met een ver-
anderingg in de autonomie van leraren. Aangezien beleidsbenutting niet sa-
menhangtt met een verandering in de autonomie van leraren, kan school-
groottee een interessant variabele zijn. Voor de gevalsstudies worden grote en 
kleinee scholen geselecteerd. 
Opp grond van het bovenstaande is binnen de groep respondenten uit het sur-
veyy eerst bepaald welke scholen een hoge mate van beleidsbenutting kennen 
opp een of meer terreinen. Daarna is binnen deze groep scholen gezocht naar 
eenn aantal grote(re) en kleine (re) scholen. 
Dee groep scholen die overbleef is vervolgens geselecteerd op geografische 
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spreidingg over het land. Zo zijn uiteindelijk 6 scholen geselecteerd waarvan de 
schoolleiderr is benaderd. Hen is uitgelegd waarom hun school is gekozen 
voorr de gevalsstudie. Gevraagd is of ze bereid waren mee te werken aan de 
gevalsstudie.. All e zes de scholen waren bereid om mee te werken. De scholen 
zijnn geletterd van A tot en met F. De volgende 6 scholen zijn geselecteerd en 
onderzochtt (zie tabel 8.1). 

Tabell  8.1: overzicht scholen gevalsstudie' 
schooll  A (nummer 25) 
veell  personeelsbeleid, financieel 
beleidd en nascholingsbeleid 
grotee school (286 lln) 
schooll  C (nummer 523) 
veell  personeelsbeleid en nascho-
lingsbeleid d 
grotee school (235 lln) 
schooll  E (nummer 351) 
veell  financieel beleid en nascho-
lingsbeleid d 
grotee school (600 lln) 

schooll  B (nummer 305) 
veell  personeelsbeleid, financieel beleid en 
nascholingsbeleid d 
kleinee school (155 lln) 
schooll  D (nummer 323) 
veell  personeelsbeleid 
kleinee school (115 lln) 

schooll  F (nummer 314) 
veell  financieel beleid en nascholingsbeleid 
kleinee school (95 lln) 

8.1.48.1.4 Informatiebronnen en dataverzameling 
Binnenn elke school zijn, met het oog op de verificatie van data, op meer ma-
nierenn gegevens verzameld. Het belangrijkste deel van het materiaal bestaat 
uitt interviews. Bij interviews kan onderscheid worden gemaakt tussen res-
pondenten,, informanten en experts. Bij een gevalsstudie betreft het meestal 
eenn informanten-interview (Hutjes & van Buuren, 1992; Swanborn, 1996). 
Datt geldt ook voor dit onderzoek. De waarde hiervan is afhankelijk van de 
juistee selectie van de informanten voor de juiste onderwerpen. Criteria hier-
voorr zijn de interesse van de respondent, de bereidheid en mogelijkheid om 
meee te werken, de onpartijdigheid en de toegankelijkheid van de respondent. 
Opp basis van bovenstaande criteria die aan informanten worden gesteld, is 
beslotenn om in elke school een gesprek te voeren met de schoolleider. Daar-
naastt is op bijna alle scholen gesproken met een leraar uit de MR. Deze heeft 
dee voorkeur boven een tweede persoon uit de directie, aangezien de kans 
bestaatt dat deze eenzelfde verhaal houdt, vanuit dezelfde invalshoek. Het 
bestuursniveauu is voor dit onderzoek minder informatief aangezien schoolor-
ganisatorischee veranderingen centraal staan. 
Hett is op twee scholen niet mogelijk geweest met een leraar uit de medezeg-

22 Informatie over het aantal leerlingen in deze tabel is afkomstig uit het survey. Bij de 
beschrijvingg van de scholen in paragraaf 8.2 zal het aantal leerlingen worden gegeven 
tenn tijde van de gevalsstudie. 
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genschapsraadd te spreken. School F heeft van het begin af aan aangeven dat 
eenn gesprek met een leraar uit de MR geen zin heeft gezien het specialistische 
onderwerp.. School F is een heel kleine school en alleen de schoolleider heeft 
directt zicht op zaken rondom beleidsbenutting, strategisch beleid en organisa-
tieprocessen.. Omdat school F zo klein is en daardoor interessante informatie 
opp kan leveren, is besloten school F toch in het onderzoek op te nemen. 
Voorr school D bleek pas tijdens het schoolbezoek dat een gesprek met een 
leraarr uit de MR niet mogelijk was. Dit betekent dat voor deze twee scholen 
meerr informatie uit documenten is gebruikt. 
Vann de scholen zijn voorts diverse documenten opgevraagd, zoals het forma-
tieplan,, het personeelsbeleidsplan, het nascholingsplan, het 'werkafspraken-
reglement'' en de schoolgids/informatiebrochure. Het gaat hierbij zoveel mo-
gelijkk om documenten voor het schooljaar 1996/1997. Een aantal scholen had 
nogg geen personeelsbeleidsplan of nascholingsplan. 
Dee documenten worden gezien als tweede informatiebron, naast de inter-
views.. Nadeel van alleen een documenten studie is namelijk dat de context 
vann de informatie ontbreekt, dat documenten veelal incompleet zijn en dat ze 
selectieff  geproduceerd en toegankelijk zijn. Een documenten studie is 'non-
reactieff  (Hutjes & van Buuren, 1992). De dataverzameling (van zowel inter-
viewss als documenten) heeft plaats gehad in 1997. 

8.1.58.1.5 Data-analyse 
Dee data-analyse omvat vier stappen: ordening van gegevens, de validerïng van 
gegevens,, de analyse binnen de scholen, en tot slot de vergelijking tussen de 
scholen. . 
Omm de gegevens te kunnen ordenen zijn eerst de interview-verslagen geco-
deerdd op basis van de variabelen uit het onderzoeksmodel. Deze codering is 
vervolgenss verfijnd en aangepast, waarna ook de gegevens uit de documenten 
zijnn gecodeerd. Op basis hiervan is een beschrijving gemaakt van de scholen 
opp de afzonderlijke variabelen. Deze gevalsverslagen, met grotendeels letter-
lijk ee teksten, zijn in de tweede fase gevalideerd ten behoeve van de begripsva-
liditeit.. Dit is gebeurd door zowel deskundigen (onderwijskundig beleidsme-
dewerkerss en collega-onderzoekers) als de informanten9. De deskundigen 
hebbenn beoordeeld of aan de gegevens de juiste codes zijn gegeven. Aan de 
respondentenn is gevraagd of zij zich herkenden in het verslag. Dit heeft af en 
toee geleid tot een aanvulling of kleine aanpassing van de codes of het verslag. 
Zowell  de deskundigen als de respondenten hebben geen grote inhoudelijke 
wijzigingenn voorgesteld. 
Dee derde stap bestaat uit de analyse van de zes afzonderlijke scholen (analyse 
binnenn de gevallen). Doordat voorafgaand aan de gevalsstudies een survey is 
uitgevoerdd is het mogelijk geweest om de verslaglegging van de gevalsstudies 
sterkk te structureren. All e zes de gevallen zijn vanuit één perspectief onder-

33 Twee leraren en een schoolleider hebben het verslag niet beoordeeld wegens tijdge-
brek. . 
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zochtt en geanalyseerd. Dit perspectief is bepaald door de in het survey onder-
zoekk gevonden samenhangen. 
Dee rapportage van de gevalsstudies gebeurt deels verbaal en deels aan de hand 
vann tabellen. Een verslag in woorden kan verhelderend zijn (Swanborn, 
1996).. Het gaat daarbij om, zoals Swanborn het zegt, het geven van aanspre-
kendee illustraties die een theoretisch begrip duidelijk maken10. Nadeel van 
uitsluitendd een verbale rapportage is dat deze onvoldoende overzichtelijk is. 
Hett is aan de hand van alleen verbale rapportages niet mogelijk om aspecten 
diee met elkaar samenhangen tegelijkertijd te bestuderen en het is moeilijk om 
zakenn die specifiek zijn voor een geval te onderscheiden van zaken die het 
gevall  overstijgen (Swanborn, 1996). Dit is de reden dat bij de analyse van de 
zess scholen samenvattende tabellen zijn opgenomen. Voorts wordt elke ana-
lysee van een school afgesloten met een interpretatieschema. Bij de analyse van 
dee gevallen bevat de verbale rapportage het verhaal van de school. Het gaat 
daarbijj  om de beschrijving en interpretatie die de schoolleider en leraar tijdens 
dee interviews zelf hebben gegeven. In de tabellen en het afsluitende schema 
staatt de interpretatie van de onderzoeker. 
Dee vierde en laatste stap in de data-analyse is de vergelijking tussen de scho-
len.. De zes interpretatieschema's waarin de analyse binnen de scholen is uit-
gemondd worden hiertoe met elkaar vergeleken. Tijdens deze fase worden 
tevenss de onderzoeksvragen vanuit de gevalsstudies beantwoord. 

8.22 Analyse van de gevallen 

Inn paragraaf 8.2,1 tot en met 8.2.6 wordt een beschrijving en analyse van de 
zess scholen gegeven aan de hand van de gehouden interviews en opgevraagde 
documenten.. De bron waar de informatie uit afkomstig is staat tussen haakjes 
vermeld. . 
Voorr elke school zal bij de analyse ingegaan worden op de beleidsbenutting 
enn beleidsvoering door de school, de veranderingen in de structuur en cultuur 
vann de organisatie, de aanleiding daarvoor en de omstandigheden waaronder 
ditt is gebeurd. In de analyse van de scholen wordt met name ingezoomd op de 
structuurveranderingg binnen scholen. De reden daarvoor is dat tijdens de 
interviewss bleek dat met name de structuur van scholen de laatste jaren is 
veranderd,, zeker in relatie tot beleidsbenutting, iets dat wordt bevestigd door 
dee resultaten van het survey. 

44 De retorische functie van de rapportage van een gevalsstudie, in plaats van de logi-
schee functie (Swanborn, 1996). 
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8.2.18.2.1 School A (school 25) 

Schoolkenmerken Schoolkenmerken 
Schooll  A is eenn Montessorischool. De school is in 1972 opgericht en heeft 292 
leerlingen,, afkomstig uit verschillende milieus. Het aantal leerlingen is de 
laatstee jaren nauwelijks veranderd. Er is nu sprake van een zogeheten 'stabiele 
school'.. Uit de prognoses blijkt echter dat het aantal leerlingen af zal gaan 
nemenn (formatieplan). School A heeft geen 1.9 leerlingen. 
Volgenss de informatiebrochure van de school is 'help mij het zelf te doen' de 
kernn van Montessorionderwijs. De school biedt individuele aandacht voor het 
kindd en wil elk kind in zijn waarde laten. Om sociaal gedrag te bevorderen 
zittenn de kinderen niet in jaarklassen maar in gemengde groepen (van vier tot 
zess jaar, van zes tot negen jaar en van negen tot twaalf jaar). Over het 
schoolwerkplann wordt gezegd dat niemand er ooit naar kijkt , behalve stagiai-
res.. Vandaar dat de school niet zo'n haast heeft met het maken van allerlei 
anderee beleidsplannen. 
Dee school heeft geen fusieplannen en is de laatste jaren ook niet gefuseerd. De 
schooll  is gehuisvest in twee gebouwen. Het hoofdgebouw stamt uit hetzelfde 
jaarr als waarin de school is opgericht, 1972. Het gebouw van school A heeft 8 
klaslokalen,, terwijl zij er 10 nodig heeft. Het achterstallig onderhoud is ge-
ring.ring. Het gebouw van school A behoort tot een complex waarin de vier scho-
lenn uit de wijk zijn gehuisvest. All e vier de scholen hebben een eigen ingang 
enn schoolplein. "Nou heeft dit gebouw een hele aparte status. Voor dit ge-
bouww hebben we een overeenkomst met de andere scholen die in dit gebouw 
zitten,, met de gemeente. Dat we bijvoorbeeld niet voor de kosten opdraaien 
vann onderhoud. Al onze inkomsten voor Londo (onderhoud) storten we in 
eenn fonds en we hebben daar een onderhoudsplan opgezet en de gemeente 
voertt dat uit en draait op voor de tekorten die er ontstaan. En dat is in de 
eerstee tien jaar van dit gebouw gebleken dat door de bouw en opzet van dit 
complex,, dat de Londo inkomsten niet in verhouding staan tot de werkelijke 
kosten,, net als de kosten voor energie. Om maar iets te noemen. De gemeente 
heeftt gezegd dat zolang dit complex bestaat, dat zij de tekorten voor hun re-
keningg nemen en daar heb ik in feite ook geen omkijken naar. Dat is heel 
makkelijk""  (schoolleider). 
Dee school heeft een eigen vermogen en heft een ouderbijdrage van 195 gulden 
perr jaar. "De financiële ouderbijdrage wordt bewust laag gehouden om de 
scholenn toegankelijk te houden voor iedereen" (informatiebrochure). Daar-
naastt staat in de jaarkalender voor ouders dat het niet kunnen betalen van de 
ouderbijdragee nooit een beletsel mag zijn om Montessorionderwijs te kunnen 
volgen.. Hiertoe kunnen ouders contact opnemen met de directeur van de 
schooll  of de penningmeester van het bestuur. Ouders ontvangen hierover een 
specialee brief. 
Verderr verwerft de school extra inkomsten door het verhuren van ruimtes, 
doorr ouders te laten meehelpen aan schoonmaakwerkzaamheden en aan het 
opknappenn van de school. Ouders krijgen aan het begin van het schooljaar 
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eenn jaarkalender en worden verder een keer per maand geïnformeerd door het 
informatiebulletin.. Ook is er aan het begin van het schooljaar een klassen-
avondd voor ouders (jaarkalender). 
Schooll  A heeft een algemeen directeur, die tevens het bovenschools manage-
mentt vormt van de andere scholen uit het bestuur. De twee andere scholen 
hebbenn een lokatiedirecteur, die zich richt op het onderwijskundig beleid. 
Hett bovenschools management werkt beleidsvoorbereidend en beleidsvor-
mend.. De uiteindelijke besluitvorming ligt bij het algemeen bestuur, maar de 
meningg van de directeur is doorslaggevend. "De uiteindelijke bedoeling is dat 
hett bestuur als een soort Raad van Toezicht gaat functioneren en dat de alge-
meenn directeur de beleidszaak voorbereidt en uitwerkt" (schoolleider). 

Omgevingskenmerken Omgevingskenmerken 
Hett bestuur van de school is een stichting die naast school A nog twee andere 
montessorischolenn onder haar bevoegd gezag heeft. Samen met deze twee 
anderee scholen heeft de school een informatiebrochure voor ouders over het 
Montessorionderwijss in de gemeente. 
Err zijn nog geen concrete plannen voor bestuurlijke schaalvergroting, wel 
oriënterendee gesprekken. Het bestuur bestaat uit een algemeen bestuur en een 
dagelijkss bestuur. De afzonderlijke bestuurscommissies voor de drie scholen 
zijnn recent opgeheven. Deze bestonden volledig uit ouders. "Het algemeen 
bestuurr bestaat nu uit alle ouders uit de drie oude bestuurscommissie, negen 
ouderss dus, maar men denkt nu na over een nieuwe bestuursstructuur. Er 
blijf tt in ieder geval een algemeen bestuur. Hoe dat er uit moet zien dat is nog 
inn discussie of dat weer de ouders zijn, of dat naar kwaliteit wordt gekeken en 
datt ook mensen van buiten de school gehaald worden, daar is men nog over 
aann het praten. Men heeft nu wel in de gaten dat, met alle respect, amateuris-
tischh besturen tot het verleden behoort" (schoolleider). 
Dee school ervaart geen concurrentie en de bevolking in de wijk is samenge-
steldd uit verschillende milieus. Wel verandert dit een beetje. "In het begin 
zatenn er vooral hoger opgeleiden in deze wijk en dat is iets afgevlakt zeg maar. 
Mensenn met initiatief gingen meteen naar de nieuwbouwwijken en nu vult 
zichh dat langzaam aan. Het is dus ietsje afgezwakt. Ik vond het in het begin 
mensenn met een duidelijke voorkeur voor deze vorm van onderwijs en dat 
vindd je nu wat minder concreet terug*  (leerkracht). 
Overr het algemeen kan gesteld worden dat de omgeving van school A weinig 
complexx is. School A ervaart weinig problemen met haar omgeving. Er is 
geenn concurrentie, de sociale omgeving in de wijk en de school is niet com-
plexx en de relatie met het bestuur is goed. 

OrganisatieopbouwOrganisatieopbouw en samenstelling team 
Dee Montessorischool heeft drie bouwgroepen met elk een coördinator. Ge-
middeldd genomen maken 4 personeelsleden deel uit van een bouwgroep. De 
schooll  heeft een conciërge (sinds 1991, voor 5 uur per week), maar heeft geen 
administratievee kracht. De conciërge werkt de overige tijd voor de drie andere 
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scholenn waarmee school A in een complex zit. In feite is hij dus altijd bereik-
baar. . 
Dee school heeft 24 taakrealisatie-uren die worden verdeeld over de schoollei-
derr en een leraar die een aantal taken van de schoolleider op zich neemt. De 
schoolleiderr heeft twee jaar ervaring in zijn huidige functie. Naast de school-
leidingg heeft de school 16 leraren. Het team bestaat uit 18 mensen. De mees-
tenn werken fulltime. 
Dee leeftijdsopbouw van het team is gevarieerd. De meeste leraren (acht) zijn 
tussenn de 30 en 39 jaar. Drie leraren zijn tussen de 20 en 29 jaar; vijf leraren 
tussenn de 40 en 49 jaar; en twee leraren zijn 50 of ouder. Verhoudingsgewijs is 
hett percentage jonge leraren 11%, het percentage oudere leraren 11% en het 
percentagee leraren van gemiddelde leeftijd 72%. 

Beleidsbenutting Beleidsbenutting 
Dee school voert personeelsbeleid door leraren vrij te roosteren. De leden van 
dee gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) worden vrijgeroosterd 
enn de school maakt extra faculteiten vrij voor computers in het onderwijs. 
"Wantt wat deed je als je 0.8 formatie over had, nou als je daar wat ouderbij-
dragee bijlegt kun je er misschien een klas van maken. En wat doe je met 0.6 
formatie?? Dat is de basis geweest van 'je had wel leerlingen, maar niet meer 
eenn klas'. Je had wel een klas, maar niet meer een leerkracht voor de hele 
weekk en dan krijg je ADV en dat samen daar kan je op een bepaalde manier 
meee omgaan. Ik denk dat wij daar hier toch altijd naar streven om er zoveel 
mogelijkk uit te halen." (leerkracht) 
Schooll  A heeft nog geen personeelsbeleidsplan en nascholingsplan. Indien het 
formatieplann de komende jaren een positief saldo laat zien voor de scholen uit 
hett bestuur, zal beleid ontwikkeld gaan worden voor functiedifferentiatie, 
beloningsbeleidd en sparen/verzilveren (formatieplan). 
Voorr het voeren van personeelsbeleid maakt school A gebruik van het 
schoolprofielbudget.. In de toekomst zal het schoolprofielbudget niet meer 
gelijkelijkk over de scholen uit het bestuur worden verdeeld. Het schoolpro-
fielbudgett wordt nu grotendeels gebruikt voor extra taakrealisatie van de di-
recties,, en omdat er voor de afzonderlijke scholen geen directie meer zal zijn, 
hebbenn niet alle scholen dit budget nodig. Dit zal dan verrekend worden met 
schooll  A, die de algemeen directeur levert. Nu voert hij wel al taken uit voor 
dee andere scholen (bovenschools) maar wordt dit nog niet verrekend. 
Dee schoolleider vindt financieel en personeelsbeleid een leuk onderdeel van 
zijnn takenpakket. Het administratiekantoor administreert Londo, maar zelf 
kijk tt hij wat hij er mee gaat doen, en met welke posten geschoven kan wor-
den.. "Zowel de vorige als de huidige schoolleider halen het onderste uit de 
kan.. De vorige schoolleider was niet iemand die dingen over zich Het komen, 
maarr meteen uit ging zoeken hoe we dit in zo positief mogelijke zin kunnen 
hanteren.. Ja, en de huidige schoolleider is iemand die financieel goed dingen 
bereiktt heeft, en vanuit die richting ook de regelgeving heel simplistisch be-
naderdd van 'o.k. een nieuwe regel, hoe kunnen we het onderste uit de kan 
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halen?'""  (leerkracht). 
Voorr het aanschaffen van voldoende Montessorimateriaal, dat te duur is om 
volledigg vanuit Londo vergoed te worden, maakt de school gebruik van een 
gedeeltee van de ouderbijdrage. "De inkomsten uit de ouderbijdrage worden 
gebruiktt om de extra kosten die het Montessorionderwijs met zich meebrengt 
tee dekken. Dit kan zijn op het personele vlak waardoor er extra menskracht 
ingezett kan worden voor de kinderen. Daarnaast wordt er een gedeelte van de 
ouderbijdragee besteed aan aanschaf of vervanging van materialen die buiten 
hett reguliere onderwijspakket vallen" (jaarkalender voor ouders). In het for-
matieplann staat de precieze besteding van de ouderbijdrage: 25% wordt gere-
serveerdd om toekomstige formatieve fricties op te vangen; de resterende 75% 
wordtt gelijkelijk verdeeld over personele en materiële kosten. De school is 
vrijj  om van deze laatste verdeling af te wijken. De premie voor het vervan-
gingsfondss wordt bepaald uit het deel van de ouderbijdrage dat voor personeel 
iss gereserveerd. 

Dee beleidsvoering binnen de Montessorischool begint bij een onderwijskun-
digee behoefte, een knelpunt in de praktijk. Dan wordt gekeken wat prioriteit 
heeft,, waarop beleid wordt gemaakt en een actie volgt. De motivatie om per-
soneelsbeleidd te voeren ligt volgens de leerkracht in het bieden van extra re-
mediall  teaching voor leerlingen die dat nodig hebben en in het vrijroosteren 
vann de schoolleider en leraren (voor de GMR, schoolwerkplanactiviteiten, 
leerlingenvolgsysteem).. Daarnaast werkt het aanstellen van ondersteunend 
personeell  via een banenpool taakverlichtend. "We zien dat er speelruimte is 
inn de formatie en het FBS. Daar gaan we dan wat mee doen. Dat is langzaam 
gegroeidd uit behoeftes en prioriteiten en dat gaat de laatste jaren steeds beter" 
(leerkracht). . 
Onderwijss is nummer één binnen de school. Dat stellen zowel de schoollei-
dingg als de leerkracht. De leerkracht geeft zelf aan dat ze het voordeel hebben 
datt ze een algemeen bijzondere school zijn." Dat we een school zijn met een 
ideaall  hè. Bij het Montessori heb je allemaal de neuzen meer één richting uit 
dann als je niet een bepaald ideaal hebt". Ook uit de voorbeelden die de leer-
krachtt en schoolleider geven blijkt duidelijk dat al het personeelsbeleid en 
financieell  beleid, en de organisatieveranderingen, gebeuren vanuit het oog-
puntt om zo'n goed mogelijke school te zijn. Zij hebben hierbij een onder-
wijsvisiee voor ogen. 

Tabell  8.2: Interpretati e van de beleidsbenutting door  school A 

Beleidsbenut--
ting g 

Verandering g 
Meerr gezamenlijk (bovenschools) 
beleidd en meer personeelsbeleid 
binnenn de school. 

Oorzaak k 
Beleidsruimtee die autono-
mievergrotingg biedt, met 
namee het FBS. 
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Beleidsvoering g Hoewell  het onderwijskundig 
beleid,, personeelsbeleid en finan-
cieell  beleid al op elkaar waren 
afgestemd,, gebeurt dit in toene-
mendee mate. 

Beleidsruimtee biedt hiertoe 
meerr mogelijkheden. 

DeDe verandering in de organisatiestructuur 

Bestuurlijkee taakverdeling 
Onderr invloed van het toenemend aantal taken, als gevolg van autonomiever-
groting,, en de grotere (financiële) gevolgen voor de scholen, heeft het bevoegd 
gezagg taken overgedragen aan de schoolleider. Het bevoegd gezag heeft daar 
zelff  de tijd en deskundigheid niet voor. "Die mensen zeggen zelf dat ze die 
kenniss niet hebben, en dat ze die ook niet kunnen vergaren. Want het gekke 
is,, bestuursleden, zijn over het algemeen mensen met toch een behoorlijk 
drukkee baan en mensen die dus geen tijd hebben om overdag aan bestuursza-
kenn voor hun schooltje te besteden. Dat moet allemaal in de avonduren ge-
beuren.. Nou en in de avonduren zijn organisaties of wat dan ook gewoon 
moeilijkerr bereikbaar." (schoolleider) 
Diee nieuwe taken die er zijn, zijn bijna altijd bij de directies komen te liggen. 
Dee directeuren zijn de uitvoerenden op alle terreinen geworden, zowel finan-
cieell  beleid als personeelsbeleid, en ze moeten dan ook nog eens een onder-
wijskundigee visie in de tussentijd ontwikkelen. "De ervaring van de drie di-
recteurenn vorig jaar was, en twee zijn er inmiddels weg, dat financieel beleid, 
personeelsbeleidd en beheer zoveel tijd vergt dat de onderwijskundige ontwik-
kelingg van de school in de knoei komt. Vandaar dat we hebben gezegd dat je 
all  die beleidsvormende zaken op financieel en beheersmatig terrein en perso-
neelsterreinn van die directeuren weg moeten halen en bij een algemeen boven-
schoolsee directeur neer moeten leggen en juist de onderwijskundige visie, het 
onderwijskundigg leiderschap dat laat je dan bij een locatiedirecteur liggen" 
(schoolleider). . 
Tegelijkertijdd met de decentralisatie van taken van het bevoegd gezag naar het 
bovenschoolsee management, vindt er een centralisatie plaats van taken van 
hett schoolniveau naar het bovenschoolse management. Het bovenschoolse 
managementt bereidt het personeelsbeleid en financieel beleid voor, iets dat 
voorheenn de drie directeuren deden voor de afzonderlijke scholen. Als gevolg 
vann de toenemende taken die autonomievergroting op het personele en finan-
ciëlee terrein met zich mee bracht, kwam het onderwijskundig beleid van de 
scholenn in de knel. Vandaar dat deze taken gecentraliseerd zijn naar de boven-
schoolsee schoolleider, evenals het taakbeleid en de inzet van faculteiten. 
Inn het formatieplan van het bestuur staat dit als volgt omschreven: "Gelet op 
dee steeds groter wordende beleidslast op schoolniveau en de daarbij steeds 
groeiendee risico's is het noodzakelijk de krachten van de onderlinge scholen 
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binnenn de stichting te bundelen. De faciliteiten voor de directie worden ver-
groott en een duidelijke taakverdeling tussen de verschillende directeuren 
wordtt ontwikkeld. Het komt neer op de ontwikkeling van het management-
team.. In deze ontwikkeling heeft de stichting ervoor gekozen de directeuren 
schoolss en bovenschools onlosmakelijk met elkaar te verbinden door elk van 
dee directeuren een specialisatie toe te wijzen" (formatieplan). 

Centralisatiee van strategische besluitvorming 
Parallell  hieraan is ook een deel van de besluitvorming op een hoger niveau 
komenn te liggen. Het gaat dan om de meer strategische besluiten met betrek-
kingg tot het personeelsbeleid en financieel beleid. Voorheen werden deze 
besluitenn zelfstandig door de scholen genomen, nu doet het bevoegd gezag dit 
samenn met de schoolleiding. Dit betreft onder meer de besteding van financië-
lee middelen, het stellen van prioriteiten in de uitgaven en de aanname van 
personeel. . 
Di tt wordt mede veroorzaakt door de bestuursaanstelling. "Sinds de invoering 
vann de bestuursaanstelling kun je personele zaken niet meer per schooltje 
regelenn omdat je nu eenmaal één stichting bent. Toen is men gaan nadenken 
overr nieuwe bestuursstructuren en is men uitgekomen op een algemeen be-
stuur.""  (schoolleider) 
Dee bestuursaanstelling lijk t meer effect op school A te hebben dan het forma-
tiebudgetsysteem.. "Voorheen kon elke school voor zichzelf voor een deel 
besluitenn nemen. Dat wordt nu heel anders en dat heeft heel wat voeten in de 
aarde.. Voordat iedereen accepteert dat je dus vanuit de algemene gedachte 
naarr je school moet gaan kijken, in plaats van alleen naar je eigen school kij -
ken""  (leerkracht). De schoolleider lijk t hier niet zo veel moeite mee te heb-
ben,, in tegenstelling tot zijn team. Dat geeft zowel hij als de geïnterviewde 
leerkrachtt aan. 
"I kk zie graag dat we uitgaan van de uitgangspunten van de school, want op 
hett moment dat het toch de verkeerde kant op gaat is het zicht over hoe de 
vergoedingenn dan verdeeld moeten worden over de drie scholen problemati-
scherr Als je niet van tevoren afspreekt hoe je dat gaat doen, dan krijgen de 
besturenn heel veel speelruimte en die kunnen dat toch, dan zeg ik het heel 
voorzichtig,, verkeerd gebruiken. Dus ik voorzie grote problemen, althans ik 
voorziee onzekerheid, op het moment dat ze die vergoedingen niet meer aan 
dee school geven. Dat is een beetje een dubbele situatie voor mij. (leerkracht). 

Taakverdelingg van schooltaken 
Dee taakverdeling tussen schoolleider en team is toegenomen. Dit wordt ook 
steedss beter georganiseerd. "De taakverdeling wordt bewuster gepland en 
takenn worden gewogen" (leerkracht). Taakdecentralisatie gebeurt met behulp 
vann het schoolprofielbudget. "Het schoolprofielbudget is met name ingezet 
voorr het vrijroosteren van de directie. Een ander deel uit het schoolprofiel-
budgett is dat een deel van mijn werkzaamheden, bijvoorbeeld gesprekken met 
nieuwee ouders en administratie van nieuwe leerlingen, dat laat ik over aan 
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iemandd anders, en daarvan wordt de invaller bekostigd uit het schoolprofiel-
budget.. Dat is dan duidelijk wel voor management-achtige ondersteunende 
werkzaamheden""  (schoolleider). 

Decentralisatiee van operationele besluitvorming 
Dee besluitvorming in de school zelf is ook veranderd. De school is meer in 
bouwenn gaan werken en besluiten worden meer in de bouwen zelf genomen. 
Hett gaat daarbij met name om onderwijsinhoudelijke zaken. Deze besluiten 
wordenn eventueel in een grote algemene vergadering teruggekoppeld. 
Besluitenn worden niet meer bij consensus genomen. Ze gaan uit van een 
meerderheidd van stemmen. "Dat vindt niet iedereen altijd leuk. De ene keer 
hebb je daar profijt van, of is jouw idee erdoor gekomen, en de andere keer zul 
jee iets moeten slikken" (schoolleider). Voor de belangrijkste besluiten, bij-
voorbeeldd het samenwerken met een andere school of beheersmatige beslui-
ten,, worden besluiten genomen op basis van tweederde die voor het besluit 
moetenn zijn. 
Aanleidingg voor de decentralisatie in het team is de schoolgroei en verande-
ringg in het management. De school werd steeds groter, en op een gegeven 
momentt is het bijvoorbeeld ondoenlijk om tot consensus te komen. Zowel de 
schoolleiderr als de leerkracht geven aan dat "het wel slagvaardig moet blij-
ven".. Daarnaast is de huidige schoolleider, die drie jaar de functie van school-
leiderr heeft, zakelijk. 
Dee rol van de MR zal in de toekomst ook gaan veranderen. Vooralsnog ver-
gaderdee de MR met de bestuurscommissie, maar aangezien deze recent is op-
gehevenn zal inspraak en advies voortaan via de GMR gaan verlopen. Hoe dit 
inn praktijk zal gaan verlopen is nog niet duidelijk. 

Tabell  8.3: Interpretati e van verandering in organisatiestructuur, school A 

(de)) centralisatie 
vann besluitvor-
mingg van strate-
gischee besluiten 

(decentralisatie e 
vann besluitvor-
mingg van opera-
tionelee besluiten 

taakverdeling g 
tussenn bestuur en 
schoolleiding g 

Toen n 
deelss door het 
bevoegdd gezag 
enn deels door 
dee schoollei-
ding g 
schoolleiderr en 
team m 

bevoegdd gezag 
voertt veel ta-
kenn uit 

Nu u 
besluitvorming g 
iss centraler ko-
menn te Hggen 
(bijj  het bevoegd 
gezag) ) 
meerr in bouw-
groepenn en niet 
meerr bij consen-
sus s 

schoolleidingg is 
meerr taken uit 
gaann voeren, 
uiteindelijkk gro-

Oorzaak k 
bovenschoolsee taakuit-
voering;; bestuursaanstel-
ling g 

schoolgroeii  en verande-
ringg in management 
leiddee tot introductie 
bouwgroepenn (com-
plexeree structuur) 
taakverzwaringg (meer 
taken)) als gevolg van 
autonomievergroting, , 
groteree (financiële) ge-
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taakverdeling g 
tussenn schoollei-
dingg en team 

formaüsatie e 

schoolleiderr en 
team m 

--

tendeelss boven-
schoolss waar-
doorr een aantal 
takenn niet (meer) 
opp schoolniveau 
Het t 
accentt Hgt steeds 
meerr bij team 

--

volgen;; en op schoolni-
veauu kwam het onder-
wijsbeleidd in de knel 

schoolleiderr voert meer 
bovenschoolsee taken uit 

--

VeranderingVerandering in de organisatiecultuur 
Dee school is de laatste jaren zakeUjker geworden. "Dat zakehjke kan verve-
lendd zijn voor mensen. Bijvoorbeeld voor een teamvergadering staat een be-
paaldee tijd. De onderwerpen deel ik in naar tijd en is de tijd om, dan gaan we 
gewoonn een besluit nemen. Dan maar bij een stemming. Liever niet als het 
kan,, maar als het moet, moet het. Sommige mensen vinden dat vervelend, 
zoudenn graag, bij wijze van spreken, een dag er over doorpraten" (schoollei-
der).. De school is ook meer vooruit gaan denken, meer planmatiger. 
Dee autonomie van leraren binnen school A is de laatste jaren afgenomen. "Ik 
denkk dat de autonomie van teamleden opgehouden is bij de invoering van de 
ADV .. Dat is een start geweest van de aantasting van de autonomie van leer-
krachten.. Dat is een besluit van de overheid geweest dat veel verder strekkend 
iss geweest dan iemand ooit had kunnen voorzien. Want je kon niet meer zeg-
genn 'ik doe mijn groep alleen', of 'er komt niemand in mijn groep', dat kon 
niett meer" (leerkracht). 
Dee leerkrachten zijn onzeker over de gevolgen van het bovenschoolse beleid. 
Dee school ervaart nu al de gevolgen van personeelsproblemen op de andere 
scholen.. "Bedenk maar hoe jij je voelt als besluiten van anderen direct invloed 
hebbenn op jouw situatie. Er zijn mensen die daar moeite mee hebben. Het 
hangtt helemaal af van karakters van mensen. Hoe ga je om met veranderin-
gen,, hoe stressgevoehg ben je, dat soort dingen. Sommige mensen zijn gevoe-
Hgerr voor onzekerheid dan andere. Maar onzekerheid is langdurig niet goed." 
(leerkracht). . 
Volgenss de schoolleider kent de school een cultuur van verandering. "Onze 
belangrijkstee aanleiding om te veranderen is dat als je stil blijf t staan op aller-
leii  terreinen, dan heb je dus geen dynamische school meer die mee gaat met 
ontwikkeHngenn van deze tijd. Dus vind ik dat je constant in beweging moet 
zijn.. Dus het mee willen gaan met het tijdsbeeld, met datgene waar kinderen 
meee groot gebracht worden, dat vergt van de school ook een aanpassing aan 
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hoee die kinderen zich gedragen in de school en hoe ze zich moeten gedragen 
inn de school en wat ze moeten leren in de school. Dus als ze buiten de school 
veell  te maken hebben met computers, dan zal je die binnen de school ook 
moetenn ontwikkelen. Het veranderen is iets dat in de mens zelf zit. Dat men 
constantt in beweging en ontwikkeling moet zijn." (schoolleider) 
Dezee gerichtheid op (onderwijskundige) veranderingen blijkt alleen uit het 
intervieww met de schoolleider. Uit het interview met de leerkracht blijkt juist 
eenn behoefte aan zekerheid en aan continuïteit in het onderwijs, in de klas 
(organisatorischee continuïteit). "Het grootste probleem van het grote deel van 
dee maatregelen van het Ministerie van Onderwijs is dat je zelf streeft naar 
continuïteitt in je onderwijs, in je school en dat iedere keer die continuïteit 
maarr gestoord wordt, terwijl onderwijs gebaat is bij continuïteit. Ieder jaar 
verschiltt de groepsgrootte behoorlijk, afhankelijk van je formatie" (leer-
kracht). . 
Ookk als het gaat om beleid dat de school voert, wordt als motivatie continuï-
teitt in de school en in de werkzaamheden genoemd. "Hoe kan je continuïteit 
creëren?? Door formatieve ruimte tegenover de taken te zetten" (leerkracht). 
Dee cultuur van de school wordt verder gekenmerkt door openheid. Proble-
menn worden uitgesproken en men biedt elkaar een luisterend oor. Zoals ge-
zienn verloopt het overleg en de besluitvorming zakelijk. Argumenten staan 
daarbijj  centraal. "Argumenten blijven hier ook langere tijd bestaan. Ze wor-
denn niet van situatie op situatie opnieuw bekeken. Daardoor weet je, als de 
volgendee keer zich weer zo'n situatie voordoet, waar je aan toe bent. Diezelf-
dee argumenten en richtlijnen gelden dan nog. Als zich weer zo'n situatie 
voordoett wordt er in principe weer volgens die richtlijnen gehandeld. Dat 
vindd ik een groot gevoel van zekerheid geven." (leerkracht). Hieruit blijkt 
weerr de behoefte aan zekerheid en continuïteit. 
Iedereenn binnen de school wordt goed geïnformeerd. Zowel de schoolleiding 
alss de leerkracht vinden dat de (G)MR goed functioneert en het team goed 
informeert.. Toch zijn er wat haken en ogen. "Het is heel moeilijk om de be-
sluitvormingg en de informatiestroom naar de leerkrachten toe helder te hou-
den.. Voor hun is het niet altijd duidelijk. Je kunt ze ook niet alles laten we-
ten""  (leerkracht). 

Tabell  8.4: Interpretati e van verandering in organisatiecultuur, school A 

veranderingg in 
professionaliteit t 

Toen n 
--

Nu u 
lerarenn hebben 
grotee behoefte aan 
continuïteitt en 
moeitee met onze-
kerheidd over ver-
anderingen n 

Oorzaak k 
hett beleid van de 
schooll  hangt meer af 
vann andere scholen 
(neveneffectenn van 
overheidsbeleidd in de 
vormm van de bestuurs-
aanstelling) ) 



veranderingg in 
autonomiee van 
leraren n 

enigszinss auto-
noomm in de 
eigenn klas, 
maarr wel veel 
overlegg over 
onderwijss bin-
nenn de school 

autonomiee is af-
genomen n 

lerarenn hebben niet 
meerr helemaal zelf-
standigg een groep (ne-
veneffectenn van over-
heidsbeleidd zoals de 
ADVV regeling) 

Afsluiting Afsluiting 
Schooll  A is haar beleidsruimte meer gaan benutten, met name voor wat be-
treftt het personeelsbeleid. De beleidsvoering is meer integraal. De nieuwe 
beleidsruimtee biedt hiertoe meer mogelijkheden. Verder ervaren het bestuur 
enn de schoolleiding autonomievergroting als een taakverzwaring, onder meer 
vanwegee de financiële risico's. De taakverzwaring wordt versterkt doordat de 
schooll  groeit. 
Autonomievergroting,, met de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden, 
maaktt het voor school A noodzakelijk om de taken en besluitvorming anders 
tee verdelen. Het biedt hier tegelijkertijd de beleidsruimte toe. Als gevolg van 
dee taakverzwaring en financiële risico's worden de taken tussen het bevoegd 
gezagg en de schoolleider anders verdeeld. Het bevoegd gezag heeft niet de tijd 
enn deskundigheid om deze taken op zich te nemen. 
Eenn deel van de bestuurlijke taken wordt nu door de schoolleider van school 
AA uitgevoerd. Hij doet dit voor de eigen school, maar ook voor de andere 
scholenn van het bestuur. Er is dus sprake van meer bovenschoolse taakuitvoe-
ringg door de schoolleider. Parallel hieraan is ook een deel van de besluitvor-
mingg op een hoger niveau komen te liggen. Het gaat dan om de meer strategi-
schee besluiten met betrekking tot het personeelsbeleid en financieel beleid. 
Voorheenn werden deze besluiten zelfstandig door de scholen genomen, nu 
doett het bevoegd gezag dit samen met de schoolleiding. Dit betreft onder 
meerr de besteding van financiële middelen, het stellen van prioriteiten in de 
uitgavenn en de aanname van personeel. 
Dee bovenschoolse ontwikkeling wordt gestimuleerd doordat het bevoegd 
gezagg een geringe deskundigheid heeft op het terrein van het financieel en 
personeelsbeleid,, terwijl de schoolleider wel deskundig is op deze terreinen en 
err tevens in is geïnteresseerd. Ook ander overheidsbeleid, te weten de be-
stuursaanstelling,, stimuleert de bovenschoolse taakuitvoering en besluitvor-
ming. . 
Doordatt de schoolleider steeds meer bovenschoolse taken uitvoert, worden 
takenn in toenemende mate gedecentraliseerd naar teamleden. Taken werden al 
voorr een groot deel gezamenlijk uitgevoerd, maar de laatste jaren is de taak-
verdelingg nog meer toegenomen. Het lijk t alsof de takenlast van de teamleden 
toee is genomen door autonomievergroting en beleidsbenutting. De teamleden 
voerenn een groter deel van de schooltaken uit en operationele besluiten wor-
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denn meer in bouwgroepen genomen. Di t laatste wordt gestimuleerd doordat 
dee school groeit. 
Vanuitt de school bezien is er als gevolg van de bovenschoolse ontwikkeling 
sprakee van een meer centrale taakuitvoering en besluitvorming. De leraren 
hebbenn hier moeite mee, omdat hun eigen school niet meer centraal staat. 
Hett beleid voor hun eigen school staat niet meer op zich. Di t leidt tot gevoe-
lenss van onzekerheid. Dat laatste kan er op wijzen dat de professionaliteit van 
lerarenn afneemt. De autonomie van leraren neemt af als gevolg van nevenef-
fectenn van ander overheidsbeleid. 

Schemaa 8.2: Terugkoppeling van school A naar  conceptueel kader  gevals-
studies s 

beleidsbenuttingg (vraag 

toegenomenn beleidsbenutting, 
meerr integrale beleidsvoering, 
taakverzwaringg en fin. risico's 

conditionerende e 
variabelenn structuurveranderin g 

geringee deskundigheid van 
bevoegdd gezag, schoolgroei, (vraag 5 bovenschoolse taakuitvoering, 
bestuursaanstelling,, ADV ^ centralisatie van strateg. besluiten, 

II  meer taakverdeling in school, 
decentralisatiee van operationele besl. 

cultuurveranderin g g 

afgenomenn autonomie van leraren 

(vraag(vraag 2) 

(vraag(vraag 6) 
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8.2.28.2.2 school B (school 305) 

Schoolkenmerken Schoolkenmerken 
Schooll  B is een protestant christelijke school die in 1984 is opgericht. De 
schooll  heeft 181 leerlingen, waarvan 4 leerlingen een gewicht van 1.9 hebben 
(3%).. De leerlingen zijn overwegend afkomstig uit de midden- en hogere mili-
eus.. Het aantal leerlingen in de school groeit. Hoewel de school getypeerd 
kann worden als een groeischool is het waarschijnlijk dat de school de komen-
dee jaren gaat fuseren. 
Hett hoofdgebouw van de school stamt uit 1984. De school is gehuisvest in 
eenn gebouw met vier klaslokalen. De school heeft twee lokalen te weinig en 
heeftt daardoor twee schoolwoningen, op vijf minuten lopen van de school. 
Hett schoolgebouw heeft geen achterstallig onderhoud. 
Dee school heeft geen eigen vermogen, maar heft wel een ouderbijdrage van 50 
guldenn per jaar. Daarnaast verwerft de school extra inkomsten door incidente-
lee sponsoring door bedrijven/organisaties, door het organiseren van specifieke 
actiess (zoals een fancy fair of loterij) en door ouders te laten meehelpen bij het 
opknappenn van de school. Er is een hoge ouderparticipatie, zowel via de ou-
derraadd als via individuele ouders. De laatste jaren is de afstand met de ouders 
well  wat groter geworden. Volgens de leraren komt dit doordat meer ouders 
allebeii  werken en doordat de identiteit van de ouders en school minder goed 
aansluit. . 
Dee schoolleider heeft zestien jaar ervaring als schoolleider. Hij heeft 9 taakre-
alisatiee uren die hij deelt met een leraar die een aantal taken van hem over 
neemt. . 

Omgevingskenmerken Omgevingskenmerken 
Hett bevoegd gezag van de school is een stichting die in totaal drie scholen 
onderr haar beheer heeft. School B ervaart geen concurrentie. De bevolking in 
dee wijk waarin de school staat bestaat uit verschillende milieus. De laatste 
jarenn heeft de school last gehad van vandalisme. Recentelijk is er een hek om 
dee school heen geplaatst. 

OrganisatieopbouwOrganisatieopbouw en samenstelling team 
Hett team (schoolleiding en leraren) bestaat in totaal uit 11 personen. Hiervan 
werkenn er 6 full time (30 uur of meer). Vier leraren werken minder dan 10 
uur.. Eén leraar werkt tussen de 10 en 19 uur. De leeftijdsopbouw van het 
teamm is als volgt: drie leraren zijn tussen de 20 en 29 jaar (27%); drie tussen de 
300 en 39 jaar; 4 tussen de 40 en 49 jaar; en één leraar is 50 jaar of ouder (9%). 
Dee school heeft geen bouwgroepen. Ook heeft de school geen conciërge of 
administratievee kracht. Wel werken binnen de school vrijwilliger s die admini-
stratievee werkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en activiteiten met 
betrekkingg tot onderwijsassistentie verrichten. 
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Beleidsbenutting Beleidsbenutting 
Eénn van de leraren is vrijgeroosterd. Dat was voor de invoering van het FBS 
niett het geval. Verder stelt de school bewust geen conciërge of administratieve 
krachtt aan. De schoolleider geeft aan dat alles wordt gedaan om geld uit te 
sparenn en te reserveren en ergens anders in te zetten. "We hebben geen meu-
bilairr gekocht voor de leraarskamer, het is allemaal gekregen. Dat geld reser-
verenn we en kunnen we weer inzetten voor leerlingen en leermiddelen. We 
hebbenn dus veel duurdere leermiddelen en leesboeken kunnen aanschaffen. 
Doorr de schoonmaakkosten te halveren en zelf schoon te maken krijg je dat 
iedereenn betrokkener is met het gebouw zelf en dat we geld reserveren" 
(schoolleider).. De schoolleider probeerde altijd al het maximale uit het budget 
tee halen, maar is van mening dat de autonomievergroting hieraan bijdraagt. 
"I nn het oude systeem kon je geen kant op. De autonomievergroting vind ik 
eenn goede zaak, hoewel de overheid vasthoudt aan allerlei schoolplannen en 
toestanden.. Het geeft speelruimte, zeker omdat de school groeit" (schoollei-
der). . 
Tochh is het personeelsbeleid volgens de twee leraren uit de medezeggen-
schapsraadd niet echt veranderd. **I k denk wel dat we er bewuster mee bezig 
zijnn omdat het een paar jaar geleden op papier gezet moest worden, een paar 
jaarr geleden voerder we minder personeelsbeleid, maar niet echt anders, ook 
niett voor de nascholing" (leraar uit MR). De leraren geven verder aan dat ze 
niett enthousiast zijn om nascholing te volgen. "Cursussen doen we omdat het 
wordtt aangeboden en er geld en ruimte is, maar we hebben er te weinig tijd 
voor,, op één leraar na die deels is vrijgeroosterd" (leraar MR). 
Dee schoolleider is van plan om leraren in de toekomst allemaal voor een deel 
vrijj  te roosteren zodat zij meer tijd hebben om zich te scholen. De schoollei-
derr volgt zelf wel scholing. Samen met andere scholen in de gemeente zijn 
voorr de schoolleiders studiedagen ingericht op het terrein van de schoolgids, 
hett personeelsbeleidsplan en het FBS. 
Bijj  al het beleid dat binnen de school wordt gevoerd staat de leerling centraal. 
All ee middelen die worden bespaard worden ingezet om leerlingen extra hulp 
tee geven en verwijzing naar het speciaal onderwijs te voorkomen. 

Tabell  8.5: Interpretati e van de beleidsbenutting door  school B 

Beleidsbenutting g 

Beleidsvoering g 

Verandering g 
Beleidsbenuttingg is 
enigszinss toegenomen. 

Geenn verandering. 

Oorzaak k 
Beleidsruimtee is toegenomen als 
gevolgg van verandering in het 
bekostigingsstelsel. . 

--
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DeDe verandering in de organisatiestructuur 

Taakverdelingg van schooltaken 
Zowell  de schoolleider, als de leraren uit de MR en de leraar die taken van de 
schoolleiderr heeft overgenomen, geven aan dat een toenemende taakverdeling 
inn de school noodzakelijk is. Het werk is zwaarder en complexer geworden. 
Dee eisen die de overheid stelt nemen toe (taakverzwaring door WSNS en 
T&B )) en als gevolg van de autonomievergroting heeft de school een grotere 
verantwoordelijkheidd gekregen. "Het bestuur leunt zwaarder op de directie 
alss adviseur" (schoolleider). Daardoor moet de schoolleider zich verdiepen in 
vrijwell  alle ontwikkelingen. Alle betrokkenen geven aan dat de schoolleider 
ergg hard werkt. Aangezien dat op termijn niet vol te houden is zijn verande-
ringenn in de taakverdeling noodzakelijk. De autonomievergroting maakt dit 
noodzakelijk,, maar biedt volgens de schoolleider tevens ruimte om taken 
anderss te verdelen, doordat mensen vrijgeroosterd kunnen worden. 
Daarnaastt lijk t het een rol te spelen dat de school is gegroeid. De school wilde 
altijdd klein blijven, maar is onder druk van het T&B-beleid gaan groeien. 
Daardoorr is de school gegroeid van twee leraren (de schoolleider en een leraar 
diee samen de school hebben opgericht) naar elf leraren, waaronder veel part-
timers. . 

Bestuurlijkee taakverdeling 
Dee drie scholen in het bestuur werken in toenemende mate samen op boven-
schoolss niveau. "In de nabije toekomst is een hechtere samenwerking het doel 
waarr naar gestreeft wordt op zowel bestuurlijke niveau alswel tussen de drie 
directeurenn onderling. Deze samenwerking zal de drie scholen minder kwets-
baarr maken op financieel gebied. Bovendien is een goed personeelsbeleid ook 
eenvoudigerr te voeren op een school van zo'n 450 leerlingen dan op categori-
aall  niveau" (strategisch beleidsplan, 1995-2000). Er is voorts een plan om te 
komenn tot een bovenschools management. Door de toenemende boven-
schoolsee samenwerking neemt de rol van de gemeenschappelijke medezeggen-
schapsraadd toe. 
Dee aanleiding voor deze bovenschoolse samenwerking ligt extern. "Een bo-
venschoolsee directie is een externe noodzaak. De maatschappij verandert. Het 
belangg van technologie neemt toe, de kinderen worden anders en van de 
schooll  wordt meer verwacht. De faciliteiten worden alleen gegeven naar een 
bepaaldee grootte. Tegenwoordig kan je niet meer in je eentje een kleine goede 
schooll  zijn. het is te complex geworden. Leermiddelen zijn te duur en de dif-
ferentiatiee is te groot. Je moet zoveel dingen doen, dat kan niet meer als klein 
team"" (schoolleider). 
Zowell  de leraren als de schoolleider geven daarnaast aan dat de bestuursbe-
noemingg een belangrijke rol speelt bij de introductie van een bovenschools 
management.. Ook de taakverdeling binnen het bestuur verandert. De ouders 
inn het bestuur hebben zelf ook een drukke baan. Gezien de hoeveelheid ont-
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wikkelingenn in het onderwijs en wisselingen binnen het bestuur is besloten 
hett bestuur uit te breiden en twee mensen op een onderwerp te zetten. "Men 
gaatt nu een groter bestuur maken omdat er in het onderwijs veel gebeurt. 
Vroegerr waren de lijnen veel korter en hoefde een bestuur veel minder te 
doen.. Ons bestuur bestaat uit ouders en die hebben drukke banen. Er is ook 
veell  roulatie binnen het bestuur. Vandaar dat ze binnen het bestuur nu twee 
mensenn op één onderwerp gaan zetten" (leraar MR). 

Centralisatiee van strategische besluitvorming 
Besluitenn op het terrein van personeelsbeleid en financieel beleid worden als 
gevolgg van de bestuursbenoeming en bovenschoolse samenwerking steeds 
vakerr op bovenschools niveau genomen. Dat geldt nog niet voor de onder-
wijskundigee besluiten. "De onderwijskundige beleidsplannen zullen voorlopig 
nogg op schooniveau worden ontwikkeld en uitgevoerd, hoewel ook hier sa-
menwerkingg tussen de drie scholen zal komen als het gaat om een gedegen 
leerlingvolgsysteem,, het aanschaffen van nieuwe methoden en het vaststellen 
vann kerndoelen per vakgebied*  (strategisch beleidsplan, 1995-2000). 
"Hett bestuur tracht de scholen zo autonoom als zij wenselijk acht te laten 
werken,, omdat elke school een eigen historie, cultuur en karakter kent. In de 
ogenn van het bestuur zijn de leraren de professionals op onderwijsgebied en 
dee directeur is de spil in het geheel. Zakelijk dienen de scholen echter op één 
lij nn te zitten en daar de stichting drie scholen heeft kan het soms nodig zijn 
datt het bestuur een beslissing moet nemen, in zaken waarbij de belangen van 
meerderee scholen met elkaar botsen" (kalender 1996-1997). 
Dee schoolleider en leraren (uit de MR) geven aan dat de besluitvorming com-
plexerr is geworden. "De begroting van het bestuur en van de school worden 
naastt elkaar gehanteerd. Dat is best complex, want we zijn natuurlijk drie 
verschillendee scholen met verschillende problemen en behoeften. Vroeger bij 
dee aanschaf van een nieuwe methode sprak je daarover in je team, ging je naar 
dee OBD en maakte je een keuze.Nu overleg je eerst binnen de school, dan ga 
jee praten met de andere scholen en moet je met elkaar wikken en wegen. Het 
duurtt langer, maar is wel zorgvuldiger" (schoolleider). 
Err is voor een deel van de kostenposten één begroting (en bestellijst) voor alle 
driee de scholen, terwijl de school voor andere begrotingsposten wel vrij is om 
dee middelen zelfstandig te begroten en besteden. Iets waar de drie scholen 
voortaann samen over besluiten is de aanschaf van methodes, de benoeming 
vann personeel en ARBO-beleid. Dat betekent dat ook de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraadd bij deze zaken wordt betrokken. "De MR is een verte-
genwoordigendd orgaan voor de ouders en leraren. Het contact met het be-
stuurr wordt steeds belangrijker. Er is dan ook dit jaar een gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraadd gevormd, waar alle medezeggenschapsraden van de pc-
scholenn van de gemeente in zijn vertegenwoordigd De vergaderingen van 
dee MR zijn openbaar. U kunt die dus altijd bijwonen" (jaarkalender en 

schoolgidss 1996-1997). 



Dee leraren vinden de rol van de MR niet zo duidelijk. "Het is eenn orgaan 
tussenn ouders, school en bestuur, en het is best moeilijk om als MR daar een 
plekk in te vinden. Soms heb je adviesrecht, soms instemmingsrecht, dat is 
allemaall  niet zo duidelijk, zeker niet nu er een GMR is. Als team krijgen we 
overr veel onderwerpen al zeggenschap van de schoolleider, dus eigenlijk is dat 
voldoende""  (leraren uit MR). 

Decentralisatiee van operationele besluitvorming 
Inn het verlengde van de toegenomen taakverdeling in de school wordt ook 
eenn deel van de besluitvorming in de school gedecentraliseerd. Zo krijgen alle 
lerarenn een eigen budget voor materiaal. De besteding van dit budget verloopt 
well  in overleg. "Leerkrachten moeten meer het gevoel krijgen dat het ook 
hunn school is. ze moeten mee kunnen besluiten. Vandaar dat ze een eigen 
budgett hebben van zo'n duizend gulden. Ze kunnen zelf bepalen of ze het 
gebruikenn voor versieringen, vaardigheidsmaterialen of wat dan ook. Het 
gebeurtt wel in overleg, zodat we geen dubbele dingen aanschaffen. Daarom 
vergaderenn we ook zoveel" (schoolleider.) 

Formalisatie e 
Dee centralisatie van een deel van de besluitvorming naar het bovenschoolse 
niveauu heeft voor een deel geleid tot helderdere procedures, bijvoorbeeld als 
hett gaat om benoemingen. Dat gebeurde voorheen tamelijk willekeurig, via 
via.. Nu zijn duidelijk afspraken gemaakt over de procedures. "Sollicitaties, 
vervangingsregelingenn en dergelijke gaan nu wat formeler. Eerst lag het alleen 
bijj  de directeur, nu gebeurt dat veel breder met een commissie. Dat is ook 
nodigg want het wordt allemaal groter en officiëler, dan moet je de goede we-
genn bewandelen. Het is meer een bedrijfje geworden" (leraar MR). Toch wil 
dee schoolleider geen functioneringsgesprekken voeren. "Ik ken de leraren van 
haverr tot gort. Functioneringsgesprekken maken de afstand tussen mij en een 
leraarr kunstmatig groter. Dat wil ik niet. als er eenmaal een bovenschools 
managementt is dan moet dat natuurlijk wel" (schoolleider). 
Ookk de taakverdeling binnen de school heeft tot helderdere afspraken geleid. 
Hierdoorr heeft de school de taakverdeling op schrift gesteld, zodat duidelijk is 
wiee welke taken uit moet voeren. Iedereen, schoolleider, leraren en het be-
stuur,, krijgt zo inzicht in wat de betrokkenen binnen de school doen. 
Verderr wordt er heel veel overlegd binnen de school. Het zou kunnen dat dit 
mett de decentralisatie van besluitvorming of de toegenomen taakverdeling 
heeftt te maken, maar dat is niet duidelijk geworden. 

Tabell  8.6: Interpretati e van verandering in organisatiestructuur, school B 

Toenn Nu Oorzaak 
(de)centralisatii  Door bestuur en Idem, maar Bestuursbenoeming en 
ee van besluit- schoolleider, steeds meer van- noodzaak tot boven-
vormingg van voor elke school uit een boven- schoolse samenwer-
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strategische e 
besluiten n 

(de)centralisati i 
ee van besluit-
vormingg van 
operationele e 
besluiten n 

Taakverdeling g 
tussenn bestuur 
enn schoollei-
ding g 

taakverdeling g 
tussenn school-
leidingg en 
team m 

formalisatie e 

apart. . 

Team. . 

Schoolleiderr en 
bestuurr samen. 

Schoolleider r 
voertt veel taken 
uit. . 

Weinigg afspra-
ken. . 

schoolss perspec-
tief. . 

Team,, maar ook 
lerarenn individu-
eel. . 

Schoolleiders s 
voerenn steeds 
meerr taken uit 
enn in toenemen-
dee mate voor alle 
scholenn van het 
bestuur. . 

Ookk de leraren 
voerenn steeds 
meerr taken uit. 

Steedss meer af-
sprakenn en pro-
ceduress voor 
besluitvorming g 
enn taakverdeling; 
meerr overleg. 

kingg a.g.v. onder meer 
autonomievergroting g 

Toegenomenn taakver-
delingg in de school. 

Taakverzwaringg a.g.v. 
autonomievergroting, , 
WSNSS beleid, schaal-
vergroting g 

Schoolleiderr voert 
meerr bovenschoolse 
takenn uit; takenlast 
neemtt toe; schoolgroei. 

Centralisatiee van stra-
tegischee besluitvor-
ming;; taakverdeling 
binnenn de school. 

VeranderingVerandering in de organisatiecultuur 
Sommigee leraren in het team willen eigenlijk niet dat de taakverdeling binnen 
dee school toeneemt. Zij vinden dat ze het al druk genoeg hebben. "In feite 
vindenn wij onze taak gewoon het lesgeven" (leraar). De werkdruk is in hun 
belevingg sterk toegenomen als gevolg van het overheidsbeleid. De leraren 
noemenn daarbij het WSNS-beleid, de schoolleider noemt ook het FBS en au-
tonomievergroting.. Zij vinden dat het schoolwerkplan, de kerndoelen en de 
invoeringg van een leerlingenvolgsysteem tot een taakverzwaring heeft geleid. 
Datt wordt in hun ogen versterkt doordat de klassen groter zijn geworden, de 
kinderenn moeilijker zijn, de schoolleider continu 120% inzet eist en het een 
kleinee school is, die toch dezelfde hoeveelheid taken uit moet voeren. Door-
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datt de leraren de werkdruk hoog vinden ontstaat ook weerstand om nascho-
lingg te volgen. De leraar die deels is vrijgeroosterd voor het uitvoeren van 
takenn heeft geen moeite met de toenemende taakverdeling. 
Ui tt de drie interviews bleek dat de hoge eisen die de schoolleider aan zijn 
teamm stelt tot fricties leidt. De school is in 1984 opgericht door de schoolleider 
enn een van de leraren. De schoolleider heeft nog steeds dezelfde bevlogenheid 
enn hetzelfde idealisme als in het begin. De leraar die school mede heeft opge-
richtricht vindt het werk nog steeds wel heel leuk, maar vindt de vereiste inzet te 
zwaar.. Hetzelfde geldt voor de andere (nieuwe) leraren. Ze willen best hard 
werken,, maar er zijn grenzen. Ze ervaren soms weerstand tegen weer een 
plann dat gemaakt moet worden. 
Dee schoolleider vindt zelf dat de druk al is afgenomen. "Ik heb mezelf ook 
well  wat vergaloppeerd. Een hoop is natuurlijk taaie theorie. Ik dacht dat alle 
lerarenn dat interessant zouden vinden, maar er staan er veel toch met een an-
deree motivatie voor de klas. Dus ik heb de druk van 'je moet alles lezen en je 
moett alles weten' toch wat verminderd de laatste twee jaar. Niet iedereen wil 
evenn intensief meedoen en dat heb ik dus moeten accepteren toen de school 
groterr werd" (schoolleider). 
Hett contact tussen de leraren in de school is de laatste jaren afgenomen. Dat 
komtt doordat de werkdruk hoog is, maar ook doordat er meer parttimers zijn 
gekomenn en de school twee schoolwoningen heeft. "Voor informele contac-
tenn hebben we niet veel tijd. 's ochtends even, maar dan moeten we ook 
pleinwachtt lopen en door de schoolwoningen blijven leraren tussen de mid-
dagg vaak daar. In die schoolwoning liggen je spullen en tussen de middag kun 
jee dan schriften nakijken, ook woensdagmiddag" (leraar MR). "Vroeger praat-
tenn we vaak op vrijdagmiddag na, na het opruimen, maar dat is verwaterd 
omdatt het druk is en er veel parttimers zijn" (leraar). 
Overr het werk wordt wel gesproken, maar de leraren lijken hier redelijk au-
tonoomm in te zijn. "We weten wel van elkaar hoe we ons werk uitvoeren, 
daarr praten we wel over. Ik denk wel dat we dat allemaal op onze eigen ma-
nierr doen* (leraar MR). 

Hett team voelt zich daarnaast onzeker over de veranderingen. Dat geldt niet 
alleenn voor de toenemende takenlast en taakverdeling, maar ook voor de bo-
venschoolsee samenwerking en besluitvorming. De leraar verwoordt dit duide-
lij kk als hij zegt dat bovenschools wordt samengewerkt. "We zullen wel moe-
tenn met het oog op wat er ooit gaat komen". 
Doorr de bovenschools besluitvorming en de rol van de gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraadd (naast de medezeggenschapsraad) verloopt de besluit-
vormingg over meer schijven. Dit vertraagt het besluitvormingsproces maar 
resulteertt over het algemeen wel in meer draagvlak, volgens de schoolleider 
enn leraren. De leraren geven wel aan dat zij niet voor alle onderwerpen be-
trokkenn willen zijn bij het besluitvormingsproces. Als het bijvoorbeeld om 
hett financieel beleid gaat hebben ze geen zin om daar over te vergaderen. Per-
soneelsbeleidd vinden ze wel belangrijk. 
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Tabell  8.7; Interpretati e van verandering in organisatiecultuur, school B 

veranderingg in 
professionali--
teit t 

Verandering g 
inn autonomie 
vann leraren 

Toen n 
Veell  enthousi-
asmee en idealis-
me. . 

Lerarenn zijn 
behoorHjkk auto-
noom. . 

Nu u 
Schoolleider r 
heeftt dat nog 
steeds,, de meeste 
lerarenn een stuk 
minder;; weinig 
nascholing. . 

Idem. . 

Oorzaak k 
Toegenomenn werkdruk 
alss gevolg van over-
heidsbeleid,, moeilijkere 
leerlingenn e.d.; school-
leiderr stelt hoge eisen; 
onzekerheidd over de 
ontwikkelingen. . 

Afsluiting Afsluiting 
Binnenn school B is sprake van een toegenomen beleidsbenutting. Dit leidt, 
evenalss ander overheidsbeleid, tot een taakverzwaring binnen de school. Deze 
taakverzwaringg vormt de aanleiding om de bestuurlijke taken tussen bestuur 
enn schoolleiding in toenemende mate te verdelen en om op bovenschools 
niveauu samen te werken. De bestuursbenoeming speelt een belangrijke rol bij 
dee introductie van het bovenschools management. Het bestuur heeft onvol-
doendee tijd en deskundigheid om deze taakverzwaring aan te kunnen. 
Besluitenn op het terrein van personeelsbeleid en financieel beleid worden als 
gevolgg van de bestuursbenoeming en bovenschoolse samenwerking steeds 
vakerr op bovenschools niveau genomen. Dat geldt niet voor de onderwijs-
kundigee besluiten. De centralisatie van een deel van de besluitvorming naar 
hett bovenschoolse niveau heeft voor een deel geleid tot helderdere procedu-
res,, bijvoorbeeld als het gaat om benoemingen. 

Binnenn de school is sprake van een toenemende taakverdeling. Autonomie-
vergrotingg en ander overheidsbeleid maken dit noodzakelijk. Het werk is 
zwaarderr en complexer geworden. De eisen die de overheid stelt nemen toe 
(taakverzwaringg door WSNS en T&B) en als gevolg van de autonomievergro-
tingg heeft de school een grotere verantwoordelijkheid gekregen. De autono-
mievergrotingg biedt de beleidsruimte om taken anders te verdelen, doordat 
mensenn vrijgeroosterd kunnen worden. De taakverdeling binnen de school 
heeftt eveneens tot helderdere afspraken geleid. Hierdoor heeft de school de 
taakverdelingg op schrift gesteld, zodat duidelijk is wie welke taken uit moet 
voeren.. In het verlengde van de toegenomen taakverdeling in de school wordt 
ookk een deel van de operationele besluitvorming in de school gedecentraü-
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seerd. . 
Hett team voelt zich tot slot onzeker over de veranderingen. Dat geldt niet 
alleenn voor de toenemende takenlast en taakverdeling, maar ook voor de bo-
venschoolsee samenwerking en besluitvorming. 

Schemaa 8.3: Terugkoppeling van school B naar  conceptueel kader  gevals-
studies s 

beleidsbenuttingg (vraag Ij 

toegenomenn beleidsbenutting, 
taakverzwaring g 

conditionerende e 
variabelen n 

geringee deskundigheid van 
bestuur,, schoolgroei, ander 
overheidsbeleidd (zoals T&B, 
WSNSS en bestuursaanstel.) 

(vraag(vraag 5) 

(vraag(vraag 6) 

(vraag(vraag 2) 

structuurveranderin g g 

bovenschoolsee samenwerking, 
centralisatiee strat. besluitvorming, 
taakverdelingg in school, 
decentralisatiee operationele besl. 

cultuurveranderin g g 

professionaliteitt van leraren is 
afgenomen n 

(vraag(vraag 4) 
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8.2.38.2.3 School C(school 523) 

Schoolkenmerken Schoolkenmerken 
Schooll  C is een openbare dorpsschool die leerlingen uit de hele gemeente 
betrekt.. De gemeente heeft vijf openbare scholen. School C is de grootste 
openbaree school in de gemeente (230 leerlingen) met ongeveer dertig alloch-
tonee leerlingen. Het aantal leerlingen in de school is stabiel. 
Dee school is in 1974 opgericht. In dat jaar is ook het schoolgebouw gebouwd. 
Hett gebouw heeft in geringe mate achterstallig onderhoud. De school heeft 
geenn nevenvestigingen. Het gebouw heeft 9 klaslokalen. Dat is precies genoeg. 
Dee school heeft geen fusieplannen en is ook niet recentelijk gefuseerd. 
Schooll  C is een school met een gemêleerde bevolking met veel forenzenou-
derss en ouders werkzaam in de industrie. De school heeft geen eigen vermo-
gen,, maar heft wel een ouderbijdrage van 35 gulden per jaar. De ouderbijdra-
gee wordt besteed aan schoolreisjes en activiteiten waar ouders bij zijn betrok-
ken. . 
Verderr verwerft de school af en toe inkomsten door (incidentele) sponsoring 
doorr bedrijven, organiseren van specifieke acties (zoals een fancy fair of een 
loterij)) en ouders laten meehelpen bij het opknappen van de school en het 
onderhoudd van de tuintjes. "We hebben wel een hechte kern van ouders, 
maarr veel ouders hebben iets van 'dat moet de school maar oplossen'. Er is 
niett echt een verbondenheid, wat dat betreft is het geen dorpsschool, je zit 
hierr ook met een industrie- en forenzenbevolking. De school heeft hier min-
derr een sociale functie, met een verenigingsleven, of dat wij het centrum van 
allerleii  activiteiten zijn enzo" (schoolleider). Ouders worden geïnformeerd 
doorr een informatiebrochure en nieuwsbrieven. Uit de informatiebrochure 
enn interviews met zowel de schoolleider als leraar, blijkt dat de school veel 
werktt maakt van zorgverbreding en interne begeleiding. De school wordt 
gekenmerktt door een sterke nadruk op zorgverbreding waar ze al 6 a 7 jaar 
heell  georganiseerd mee bezig zijn. 
Dee school heeft een open cultuur. De leerkrachten krijgen veel informatie en 
menn luistert naar elkaar. De schoolleider zit bij de vergaderingen van de MR, 
omm hun informatie te geven. Dit heeft nog nooit tot problemen geleid. De 
schoolleiderr van de school typeert zichzelf als sturend. De leerkracht uit de 
MRR bevestigt dit. "De schoolleider regelt heel veel en betekent heel veel voor 
dee school, en als het moet kan hij heel autoritair zijn"(leerkracht uit MR). De 
schoolleiderr is doelgericht en weet wat hij wil met de school. 

Omgevingskenmerken Omgevingskenmerken 
Dee gemeenteraad is het bevoegd gezag van deze en vier andere scholen. De 
relatiee met de gemeenteraad is tamelijk hiërarchisch. Een aantal taken voert 
dee gemeente niet uit. Deze taken blijven liggen. De gemeente is voor de 
schooll  belangrijker geworden. "Waarschijnlijk hebben we nu de gemeente 
meerr nodig, ook omdat je dus die bestuursbenoeming hebt waardoor je el-

203 3 



kaarss wachtgelders over moet nemen en met de scholen moet overleggen wie 
opp welke school wordt aangesteld" (leraar). 
Dee samenstelling van de bevolking in de wijk is heel verschillend- De Turkse 
gemeenschapp staat bekend als een slechte gemeenschap met veel ruzies. Daar-
binnenn ontstaat nu een tweedeling. De mensen met een betere maatschappe-
lijk ee positie nemen afstand van deze groep. 
Dee school ervaart geen concurrentie. "We ervaren geen concurrentie van 
anderee scholen. We kunnen heel goed met elkaar opschieten. We hebben ook 
geregeldd overleg met elkaar, dus om dingen met elkaar af te stemmen. We zijn 
zelfss zover dat we de schoolgids een beetje op elkaar af gaan stemmen. Ook 
mett de bijzondere scholen. De overleglijnen zijn heel plezierig en open. Als 
hierr een jaar een hele grote aanmelding is, dan ziet iedereen hier de volle kleu-
terklassenn en het jaar daarop groeien die andere scholen. Wat dat betreft zijn 
hett een beetje communicerende vaten" (schoolleider). 
Dee omgeving van de school is behoorlijk complex (sociaal gemengd en een 
weinigg actieve gemeente als bevoegd gezag). 

OrganisatieopbouwOrganisatieopbouw en samenstelling team 
Dee schoolleider heeft 9 jaar ervaring in de huidige functie. De schoolleiding 
bestaatt uit twee personen die samen 20 taakrealisatie-uren hebben. Het team 
bestaatt uit 10 teamleden, die allemaal minimaal 30 uur werken. Al l teamleden 
zijnn tussen de 40 en 49 jaar oud. De school heeft geen bouwgroepen. Ook 
heeftt de school geen conciërge of administratieve kracht. 

Beleidsbenutting Beleidsbenutting 
Binnenn school C worden leerkrachten vrijgeroosterd om een taak uit te voe-
ren.. Verder verzilvert de school rekeneenheden en een deel van het school-
profielbudgett om een buffer op te bouwen voor teruggang in de formatie. In 
dee toekomst, als de school verder kan gaan met het personeelsbeleid, is het de 
bedoelingg iets te gaan doen aan functiedifferentiatie en beloningsbeleid. Er is 
nogg geen personeelsbeleidsplan. De gemeente heeft daar nog geen tijd voor 
gehad. . 
Hett grootste voordeel van het FBS ligt volgens de schoolleider in de wijze 
waaropp het is opgebouwd. Het is binnen het FBS duidelijk uit welke compo-
nentenn de formatie van de school is opgebouwd. "Bijvoorbeeld de weging van 
jee leerlingen. Het is gewoon handig gebleken, naar teams toe en ouders toe, 
omm te zeggen wat je er mee doet. Voorheen werd alles ingezet voor de klasse-
verkleining,, dan had je twee kleinere klassen, maar aan zorgverbreding deed 
jee weinig. Doordat het binnen het FBS op die manier gespecificeerd is kun je 
duidelijkerr inhoud geven aan de zorgverbreding"(schoolleider). 
Dee beleidsruimte vanuit Londo ligt grotendeels bij de gemeente. De school 
kann deze dus niet zelf benutten. Voor zover mogelijk probeert de school te 
schuivenn met haar materiële middelen, maar verder dan een paar honderd 
guldenn gaat dat niet. De school heeft alleen het budget voor onderwijsleer-
pakkett tot haar beschikking. 
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Hett nascholingsbeleid dat de school voert sluit aan bij ontwikkelingen in de 
school.. De interne begeleider heeft veel cursussen gevolgd met het oog op de 
zorgverbredingg en blijf t hier voorlopig cursussen voor volgen. Verder wordt 
opp basis van functioneringsgesprekken en klassenbezoeken gekeken wie wel-
kee nascholing volgt. "Doordat de intern begeleidster bij iedereen in de klas 
komt,, ziet zij waar dingen fout gaan en welke nascholing gevolgd moet wor-
den""  (schoolleider). Daarnaast volgt het team teamgerichte nascholing. Mo-
menteell  gebeurt dit rondom de sociaal emotionele ontwikkeling, omdat leer-
lingenn steeds moeilijker worden (nascholingsplan). 
Hett is de bedoeling dat school C in de toekomst, als er een bovenschools ma-
nagementt is, een eigen schoolbeleid kan blijven voeren. Maar de gemeente wil 
datt het bovenschools management budgettair neutraal wordt ingevoerd. "Al s 
hett zo moet worden zoals het gemeentebestuur het een beetje in het hoofd 
heeftt zitten, dan moet je lokatieleiders hebben, want die zijn schaal 9, maar 
éénn van de gestelde prioriteiten is dat de identiteit van de vijf verschillende 
scholenn overeind blijft . Dan moet je zo'n school niet alleen met een lokatie-
leiderr toerusten, want die doet alleen maar beheersmatige zaken. Wij vinden 
datt je op zijn minst een teamleider moet hebben, maar die valt onder schaal 
100 en dan kunnen we niet meer schuiven met formatierekeneenheden. Maar 
alss je de identiteit van de scholen belangrijk vindt, dan moet je dat ook hono-
rerenn met een voldoende zware directie" (schoolleider) 
Err is veel samenhang in het beleid dat de school voert. Een voorbeeld ter illu-
stratiee hiervan: "Van de begeleiding van leerlingen maken we werk, dat vin-
denn we belangrijk. Vandaar dus dat die Interne Begeleider uitgeroosterd is en 
datt de tijd en de mogelijkheden, financieel gezien, binnen Londo, dat zij daar 
zakenn voor kan bestellen op orthopedagogisch terrein, zich kan scholen en 
datt soort zaken"(schoolleider). Hieruit blijkt dat de school een koppeling legt 
tussenn leerlingbegeleiding, het FBS, de inzet van de middelen voor onderwijs-
leerpakket,, en nascholing. 

Tabell  8.8; Interpretati e van de beleidsbenutting door  school C 

Beleidsbenut--
ting g 

Beleidsvoering g 

Verandering g 

Meerr personeelsbe-
leidd en nascholingsbe-
leid d 

Beleidd wordt in toe-
nemendee mate ge-
koppeldd aan school-
ontwikkelingg en on-
derwijskundigee & 
pedagogischee doelen 

Oorzaak k 

Beleidsruimtee is toegenomen als gevolg 
vann autonomievergroting (beleidsruimte 
voorr het materieel beleid ligt groten-
deelss bij de gemeente) 
Autonomievergrotingg biedt hiertoe 
meerr mogelijkheden (FBS en nascho-
lingsgelden) ) 
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DeDe veranderingen in organisatiestructuur 

Operationelee en strategische besluitvorming 
Hoewell  de bestuursaanstelling heeft geleid tot de introductie van een GMR is 
err in de besluitvorming tot nu toe niets veranderd. Onderwijskundige beslui-
tenn die directe gevolgen hebben voor wat in de klas gebeurt, neemt de school-
leiderr samen met het team. "We hebben altijd een jaar oriëntatie op de huidi-
gee situatie en wat we willen. Aan het eind van dat jaar besluiten we welke 
methodee we willen, welke lij n we gaan volgen. Het volgende jaar is dus een 
kwestiee van implementatie en kijken hoe het loopt, en daar veel over verga-
deren.. En het derde jaar wordt het vastgelegd in het schoolwerkplan. Dat 
gebeurtt allemaal zo democratisch mogelijk" (schoolleider). 
Strategischee besluiten, zoals de inzet van de formatie en de besteding van het 
leermiddelenbudgett neemt de schoolleider meestal. De besteding van het for-
matiebudgett wordt voorbesproken met het bestuur, de schoolleider en de 
anderee collega's. 

Bestuurlijkee taakverdeling 
Schooll  C is een openbare school, die samen met vier andere scholen onder 
hett bevoegd gezag van de gemeente valt. De gemeente laat tot ergernis van de 
vij ff  scholen een divers aantal taken liggen. "Het is niet zo dat de gemeente al 
diee zaken dan maar delegeert. Het gebeurt gewoon niet"(Leerkracht uit MR). 
Vandaarr dat de schoolleider van school C deze taken op zich heeft genomen, 
namenss de vijf openbare scholen. Dit betreft een tijdelijke en niet-formele 
situatie,, die in de praktijk zo is gegroeid. Een voorbeeld van een taak die ei-
genlijkk het bevoegd gezag moet uitvoeren is het personeelsbeleid. Maar de 
gemeentee doet dit niet, vandaar dat de schoolleider van school C het perso-
neelsbeleidd voor de openbare scholen voorbereidt. 
Momenteell  wordt de introductie van een bovenschools management voorbe-
reid.. Over de invulling hiervan wordt een strijd gevoerd met de gemeente. De 
gemeentee laat weliswaar taken liggen, maar wil ze ook niet uit handen geven. 
Zee staan ver van de school af. aZe hebben de gemeente geherstructureerd in 
driee sectorhoofden, en er zit nu iemand voor onderwijs die bepaalde dingen 
gewoonn achterin de la schuift. Die mensen die daar zitten hebben zoveel ver-
schillendee taken. 2e hebben wel verstand van geld en wetjes, maar daadwer-
kelijkk waar jij als school mee bezig bent, dat zegt ze niets"(leerkracht uit MR). 
Hoewell  de gemeente haar invloed eigenlijk niet uit handen wil geven, is het 
voorr de scholen zelf heel belangrijk om de bovenschoolse samenwerking te 
formaliseren.. Een bovenschools management heeft meer mogelijkheden om 
tee sturen. Dat is nodig, omdat vier van de vijf openbare basisscholen uit de 
gemeentee klein zijn. Als gevolg van de autonomievergroting en de toename 
vann het aantal taken dat scholen uit moeten voeren, komen met name de 
kleinee scholen uit de gemeente niet aan het voeren van een inhoudelijk beleid 
toe.. Zij hebben maar 8 of 9 taakrealisatie-uren en dat is te weinig om alle 
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plannenn goed uit te werken. "Zaken moeten efficiënter geregeld worden. Dat 
ligtt niet alleen aan de autonomievergroting, maar ook andere dingen, zoals 
WSNS,, want we willen wel echt werk maken van onze zorgverbreding" 
(schoolleider). . 
Daarnaastt maakte de bestuursaanstelling volgens zowel de schoolleiding als de 
leerkrachtt uit de MR nogmaals duidelijk dat een kader voor het personeelsbe-
leidd ontbreekt. In tegenstelling tot het FBS biedt de bestuursaanstelling vol-
genss de schoolleider wél meer mogelijkheden. "Al s je een structurele samen-
werkingg hebt biedt die bestuursaanstelling mogelijkheden. Dan kun je gaan 
aftastenn wat leerkrachten willen en je kunt leerkrachten uitwisselen. Maar 
daarr moet een personeelsbeleid aan ten grondslag liggen, dus moeten we dat 
eerstt formuleren met elkaar" (schoolleider). Nadelen van de bestuursaanstel-
lingg ziet hij niet. De samenwerking met de andere openbare scholen is goed. 

Taakverdelingg binnen de school 
Omdatt de schoolleider van school C een groot deel van de bovenschoolse 
takenn op zich heeft genomen, is het binnen de school zelf noodzakelijk ge-
wordenn om de taken anders te gaan verdelen. Er komen steeds meer taken op 
dee school af, als gevolg van de autonomievergroting, het WSNS-beleid en de 
Arbo.. Daarnaast worden de leerlingen anders. "Ik denk dat de hoeveelheid 
takenn steeds meer toeneemt. Nog steeds. En allemaal regels die erbij komen. 
Wee hebben laatst geoefend met een rampenplan, dat hoefde vroeger ook niet. 
Duss mensen moeten allemaal die plannen maken, dat moet goedgekeurd 
wordenn en moeten we uitvoeren. Pesten, ook zoiets. En de kinderen verande-
renn heel erg. Daar pas je je ook aan aan. Er kan van alles met de kinderen aan 
dee hand zijn. Dat was vroeger ook al, maar toen werd er niet over gepraat. 
Nuu wordt verwacht dat we er wat mee doen, wel terecht hoor, maar het 
komtt er allemaal bij"(leerkracht uit MR). 
Hett betreft zoveel taken dat ze niet door een of twee personen gedaan kun-
nenn worden. Uitgangspunt binnen school C is dat je als team verantwoorde-
lij kk bent voor de school, en dus ook voor alle taken die uitgevoerd moeten 
worden.. Vandaar ook dat het hele team bezig is met het veranderende gedrag 
vann leerlingen. De school volgt gezamenlijk een cursus over sociaal emotione-
lee vorming. 
All  deze ontwikkelingen dragen ertoe bij dat steeds meer taken door leer-
krachtenn worden uitgevoerd. Zover mogelijk worden leerkrachten met een 
grotee taak vrijgeroosterd om deze uit te voeren. "De verdeling van taken bin-
nenn het team gebeurt jaarlijks. Door het Arbo-beleidsplan dat je dus hebt 
moetenn invoeren hebben we hier een Arbo-werkgroep gekregen. Dat wordt 
gedaann door een groepje leraren. We hebben een activiteitencoördinator, een 
internee begeleider. Daarvoor is iemand 2 dagen uitgeroosterd. Voor de coör-
dinatiee van de onderbouw, groep 1 tot en met 4, is iemand uitgeroosterd om 
datt gedeelte te coördineren. Dat is een oud-kleuterjuf die nu in groep 4 staat, 
duss die weet van beide kanten heel veel. Op die manier voel ik mij dan ont-
lastt omdat zij dat dan waarneemt. Dat is een groeiproces. Je ziet toch dat 
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mensenn open gaan staan voor verantwoordelijkheden enzo" (schoolleider). 

Formalisatie e 
Doordatt iedereen meer taken heeft, en er meer gedaan wordt op school, 
wordtt er meer vergaderd. "Voorheen regelden we dingen die afgesproken 
moestenn worden even in de pauze. Nu hebben we meer te regelen en vergade-
renn we na schooltijd. Daardoor is het formeler geworden" (leerkracht uit 
MR).. Er wordt een keer per drie weken vergaderd. Deze vergaderingen gaan 
overr het onderwijs en beleid. aZo weinig mogelijk over organisatiedingen, die 
laatt ik ze liever in kleine groepjes regelen of in memootjes. Soms moet dat 
well  plenair, maar liever niet" (schoolleider). 

Tabell  8.9: Interpretati e van verandering in organisatiestructuur, school C 

(decentralisatie e 
vann besluitvor-
mingg van strate-
gischee besluiten 

(de)) centralisatie 
vann besluitvor-
mingg van opera-
tionelee besluiten 
taakverdeling g 
tussenn bestuur en 
schoolleiding g 

taakverdeling g 
tussenn schoollei-
dingg en team 

formalisatie e 

Toen n 
schoolleiderr en 
gemeentee (af-
hankelijkk van 
besluitvor--
mingsterrein) ) 
schoolleider r 
mett team 

gemeentee of 
schoolleiding g 
voertt taken uit, 
off  taken wor-
denn niet uitge-
voerd d 

schoolleider r 
(enn team) 

Nu u 
idem m 

idem m 

schoolleiderr is 
meerr taken uit 
gaann voeren, 
introductie e 
bovenschools s 
management t 
wordtt voorbe-
reid d 
teamm gaat 
steedss meer 
takenn uitvoe-
ren n 

formalisatiee is 
toegenomen: : 

Oorzaak k 

gemeentee laat taken 
hggen,, takenlast neemt 
toee als gevolg van au-
tonomievergroting g 

schoolleiderr neemt 
takenn van gemeente 
overr (deels boven-
schools);; er komen 
meerr taken op de 
schooll  af, o.a. a.g.v. 
autonomievergroting g 
enn WSNS; leerlingen 
zijnn anders geworden, 
meerr complex 
Iedereenn heeft meer 
taken,, complexere 
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meerr afspraken 
enn meer verga-
deringen. . 

organisatiestructuur r 

VeranderingVerandering in de organisatiecultuur 
Dee autonomie van individuele leraren is afgenomen. Dit stelt zowel de 
schoolleiderr als de leerkracht uit de MR vast. De schoolleider formuleert dit 
alss volgt: "De autonomie van leraren is in zoverre minder geworden dat je 
doorr de hele school heen afspraken maakt wat betreft de methodes, de inhoud 
enn wat uitvoering ervan betreft. Er wordt geregeld geëvalueerd 'hoe loopt dat 
enn waar moet het bijgesteld worden'. Je moet mensen allemaal in hun waarde 
latenn en ze moeten de ruimte hebben om hun eigen invulling te geven, maar 
hett is niet zo dat ieder voor zich werkt en verder niet werkt aan de lij n van de 
school.. We hebben met elkaar die lijnen afgesproken en binnen die lijnen 
moett iedereen blijven. Dit jaar gaan we beginnen met intervisie" (schoollei-
der). . 
Dee oorzaak hiervoor ligt in de invoering van het WSNS-beleid. "Leraren 
trekkenn zich hier soms nog terug in hun eigen klas, maar dat wordt steeds 
minder.. Dat komt door WSNS. We hebben leerlingenbesprekingen, en dan 
komenn vanzelf dingen ter sprake. En als interne begeleider kom ik bij colle-
ga'ss in de klas en kan ik zien dat een collega niet zo goed weet hoe hij iets aan 
moett pakken, waar het fout gaat" (leerkracht uit MR). 

Tabell  8.10: Interpretati e verandering in organisatiecultuur  van school C 

veranderingg in 
professionali--
teit t 

veranderingg in 
autonomie e 
vann leraren 

Toen n 

lerarenn trek-
kenn zich te-
rugg in eigen 
klas s 

Nu u 

autonomiee is afge-
nomen;; meer afspra-
kenn over methodes, 
inhoudd en uitvoering; 
intervisie e 

Oorzaak k 

WSNS-beleid,, waardoor 
dee interne begeleider bij 
iedereenn in de klas komt 
voorr intervisie 

Afsluiting Afsluiting 
Dee beleidsbenutting is binnen school C toegenomen en de beleidsvoering is 
meerr integraal geworden. Autonomievergroting en beleidsbenutting leiden 
binnenn school C, evenals ander overheidsbeleid zoals de bestuursaanstelling 
enn WSNS tot een taakverzwaring. Dit noodzaakt school C om meer boven-
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schoolss samen te werken, iets dat -wordt versterkt doordat school C een com-
plexee omgeving heeft, zowel in de relatie tot de gemeente (als haar bevoegd 
gezag)) als in sociaal opzicht. De gemeente wil zo hiërarchisch mogelijk tegen-
overr de scholen staan. Daarnaast zijn vier van de vijf openbare basisscholen 
uitt de gemeente klein. Al s gevolg van de autonomievergroting en de toename 
vann het aantal taken dat scholen uit moeten voeren, komen met name de 
kleinee scholen uit de gemeente niet aan het voeren van een inhoudelijk beleid 
toe.. Op bovenschools niveau is in toenemende mate sprake van een centrale 
taakuitvoering.. Di t is nog niet geformaliseerd. 
Dee toegenomen taakuitvoering op bovenschools niveau leidt in school C zelf 
tott meer taakverdeling. School C heeft namelijk een sterke en doelgerichte 
schoolleiderr die een groot deel van de bovenschoolse taken op zich heeft ge-
nomen.. School C is ook de grootste school in de gemeente. De toegenomen 
taakverdelingg in de school leidt tot meer formalisatie. Er wordt binnen de 
schooll  meer vergaderd en er worden meer afspraken gemaakt om de taakver-
delingg in goede banen te leiden. 
Tott slot verandert de cultuur van school C doordat de autonomie van leraren 
afneemt.. Di t is een gevolg van het WSNS beleid. 

Schemaa 8.4: Terugkoppeling van school C naar  conceptueel kader  gevals-
studies s 

beleidsbenuttingg (vraag 1 

beleidsbenuttingg is toegenomen, 
beleidsvoeringg is meer integraal, 
taakverzwaring g 

conditionerende e 
variabelen n 

slechtee relatie met gemeente, 
sterkee schoolleider, grote 
school,, ander overheids-
beleidd (bestuursaanstelling, 
WSNS) ) 

(vraag(vraag 6) 
w w 

(vraag(vraag 5 

/ / 

1 1 

(vraag(vraag 2) 

r r 

structuurverandering g 

bovenschoolsee samenwerking, 
meerr taakverdeling in school 

cultuurverandering g 

ai i 

a a 

ïtonomiee van lerarer 
genomen n 

i s s ^^ .,.._ . 

(vraag(vraag 4) 
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8.2.48.2.4 School D (school 323) 

'Een'Een raar geval' 
Tenn tijde van het survey bestond school D uit twee afzonderlijke scholen. De 
nieuwee school bestaat uit de twee oude scholen. In praktijk is er weinig ver-
anderd.. Beide vestigingen hebben een eigen adjunct-directeur en functioneren 
heell  zelfstandig. Vandaar dat de gevalsstudie beperkt gehouden is tot de loca-
tiee die deel uitmaakte van het survey (toen nog een afzonderlijke school). In 
praktijkk zijn het nog steeds twee scholen met twee teams. Beide lokaties heb-
benn een eigen identiteit. Zeven keer per jaar hebben de teams van de twee 
vestigingenn gezamenlijk een vergadering over het schoolwerkplan en andere 
onderwijsinhoudelijkee zaken. 
Dezee fusiesituatie maakt deze school moeilijk om te analyseren. Voor de on-
derzoekerr is school D het object van onderzoek (vanuit het survey wordt 
immerss een parallel gelegd naar de gevalsstudie), en de adjunct-directeur ziet 
zijnn lokatie ook als zelfstandige school11. 
Maarr formeel is dit natuurlijk niet zo. Formeel bestaat school D niet als 
school,, maar als vestiging. En daarnaast heeft de fusie wel degelijk zijn weer-
slagg op de sfeer in de school en de problemen die er zijn. De problemen die 
schooll  D ervaart overheersen, zoals zal blijken, de analyse van de beleidsbe-
nuttingg en organisatieverandering. Alles wat verandert heeft direct of indirect 
tee maken met de fusie en de problemen die de school heeft met het bestuur. 

Schoolkenmerken Schoolkenmerken 
Dee school is protestant christelijk en ziet zichzelf als een ontmoetingsschool 
waarr alle leerlingen welkom zijn die de grondslag respecteren. Tijdens een 
aanmeldingsgesprekk met de ouders wordt gesproken over de identiteit van de 
school.. School D heeft 115 leerlingen (de ontstane fusieschool heeft er 170). 
Dee leerlingenpopulatie bestaat overwegend uit lagere milieus. Dat blijk t ook 
uitt het gegeven dat 45% van de 115 leerlingen (52 leerlingen) een gewicht 
heeftt van 1.9. De 1.9 leerlingen zullen over een paar jaar tot de derde genera-
tiee behoren en gaan dan waarschijnlijk voor 1.25 wegen. 
Afgezienn van de fusie blijf t het aantal leerlingen de laatste jaren stabiel. De 
prognosee is dat de school gaat groeien, maar in praktijk zal dat anders uitpak-
ken.. "I k verwacht op deze lokatie het komende jaar een kleine terugval en op 
dee andere lokatie verwacht ik een kleine stijging. Dus het een en ander zal 

55 Vandaar ook dat hij de dataverzameling in tweede instantie wilde beperken tot een 
intervieww met hemzelf, en niet met de directeur. Wegens ziekte van de directeur was 
hett niet mogelijk om op de afgesproken dag zowel met hem als met de adjunct-
directeurr een interview te houden. Het verzoek aan de adjunct om later nog een keer 
terugg te komen voor een interview met de schoolleider werd afgewezen. 
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tochh wel stabiel blijven" (adjunct directeur). 
Dee school besteedt veel aandacht aan zorgverbreding en de individuele bege-
leidingg van leerlingen. "Door middel van verantwoord onderwijs proberen 
wijj  elk kind optimaal te begeleiden, daarbij gebruik maken van goede metho-
des.. Tevens begeleiden wij in het kader van zorgverbreding alle kinderen die 
extraa aandacht nodig hebben. In verband daarmee is in elke lokatie iemand 
aanwezigg die zich in het bijzonder bezig houdt met remedial teaching en de 
coördinatiee van de leerlingenzorg" (jaarverslag). 
Omdatt de school klein is heeft de school vier combinatiegroepen: 1-2, 3-4, 5-6 
enn 7-8. Momenteel wordt binnen het bestuur onderhandeld over de aanstel-
lingg van lokatiemanagers. Die lokatiemanager zal waarschijnlijk een dag wor-
denn vrijgeroosterd. Het gebouw van school D is in 1963 gebouwd, gelijk met 
dee oprichting van de school. Het gebouw heeft zes lokalen en dat is precies 
genoeg. . 
Hett bestuur van de school heeft een eigen vermogen. Ook heft de school een 
ouderbijdragee van 60 gulden per leerling per jaar. Andere manieren waarop de 
schooll  extra inkomsten verwerft zijn incidentele sponsoring door bedrijven, 
ouderss laten meehelpen bij schoonmaakwerkzaamheden en bij het opknap-
penn van de school. 
Ui tt het jaarverslag van de school en het informatieboekje blijkt dat de school 
dee relatie met de ouders heel belangrijk vindt. De rol van de ouders binnen de 
schooll  en de relatie school-thuis wordt heel vaak genoemd. Er zijn tienminu-
tenn gesprekken, intensievere gesprekken met ouders rondom speciale leerlin-
genzorgg en elk jaar wordt een inhoudelijke ouderavond georganiseerd, in 
19966 over Weer Samen Naar School. Daarnaast informeert de school de ou-
derss met nieuwsbrieven en een schoolkrant. Ouders zijn op diverse terreinen 
actieff  binnen de school. 

Omgevingskenmerken Omgevingskenmerken 
Hett bestuur van de school is een vereniging voor twee scholen. Beide scholen 
hebbenn twee lokaties. Het is de bedoeling van het bestuur om de vier locaties 
openn te houden, op zo'n manier dat alle locaties onderwijs voor groep 1 tot 8 
aann kunnen bieden. Er zijn geen verdere fusieplannen. 
Ouderss die de grondslag van de school onderschrijven kunnen onder bepaalde 
voorwaardenn lid worden van de vereniging. Het bestuur van de school bestaat 
uitt een algemeen bestuur van 9 leden, waarbij 4 mensen het dagelijks bestuur 
vormen.. "Het DB heeft een hele grote dikke vinger in de pap. Dat zijn ouders 
vann de diverse scholen, maar het merendeel van het bestuur heeft geen kinde-
renn meer op de basisschool. Er zitten verschillende bestuursleden in die 20, 
misschienn wel 25 jaar in het bestuur zitten. Een ongezonde zaak denk 
ik""  (adjunct). Een van de bestuurders is ook bestuurslid bij het Onderwijsbu-
reau.. Hierdoor zijn de lijnen vrij kort. 
Schooll  D staat in een kleinere gemeente (tussen de 10.000 en 20.000 inwo-
ners).. Net als de leerlingenpopulatie is ook de bevolking in de wijk met name 
samengesteldd uit lagere sociale milieus. Het percentage allochtone leerlingen 
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opp school is hoger dan dat van de wijk. Verhoudingsgewijs heeft de school 
veell  allochtone leerlingen. Dat komt omdat in 1982 een groep van 17 buiten-
landsee leerlingen met ruzie is weggegaan van de openbare school. 
Dee school ervaart concurrentie van andere scholen. Soms is dat minder pret-
tig.. "Ik heb toch af en toe wel het gevoel dat leerlingen afgepikt worden. Als 
ouderss hier een probleempje hebben dan wordt er tegenwoordig vind ik wel 
heell  snel door ouders gedreigd met "ik ga van school" , men gaat dan zonder 
ietss te zeggen naar een andere school, men gaat er informeren en de andere 
schooll  geeft dan als snel een inschrijfformulier mee, terwijl wij in de gemeen-
tee de afspraak hebben om eerst met elkaar contact op te nemen zodat nog een 
keerr met de ouders gesproken kan worden" (adjunct directeur). De reden dat 
ouderss niet voor de school kiezen liggen in de richting van de school en het 
hogee percentage allochtone kinderen op de school. 
Dee omgeving van school D kan als complex worden getypeerd: veel concur-
rentie,, een moeizame verhouding met het bestuur en veel allochtone kinderen 
inn de school en in de omgeving van de school. 

OrganisatieopbouwOrganisatieopbouw en samenstelling team 
Schooll  D heeft een directeur en een adjunct-directeur. De directeur werkt 
voorr beide scholen van het bestuur (voor alle vier de vestigingen) en is heel 
weinigg aanwezig op school D. De adjunct is een dag per week vrijgeroosterd 
voorr de dagelijkse leiding van de school. "Onze directeur is ook directeur op 
dee andere school, sinds 15 april 1996. De directeur die daar eerst was had 
wrijvingg met het team. Ook volgens het bestuur functioneerde de directeur 
niett optimaal. De man kon dat zelf niet zo goed aan. Er zijn enorme proble-
menn geweest en toen is aan onze directeur gevraagd of hij ook daar directeur 
wildee worden. Een soort bovenschools management zoals wij het noemen. 
Vandaarr dat we, na de fusie van de, ervoor zullen kiezen om in de nieuwe 
structuurr te werken met lokatiemanagers en een algemeen directeur" (adjunct 
directeur). . 
Dee adjunct heeft 11 jaar ervaring in de huidige functie. Hij is geen plaatsver-
vangendd directeur. In het directiestatuut staat omschreven dat als de directeur 
langdurigg afwezig is, het bestuur een waarnemend directeur benoemt. 
Hett team bestaat, inclusief de schoolleiding, uit 10 mensen (8.3 formatieplaat-
senn en ongeveer 6 uur voor vakonderwijs). De meeste teamleden werken 
twintigg uur of meer. Er zijn vijf leraren die tussen de 20 en 29 uur werken en 
vierr die tussen de 30 en 38,5 uur werken. Slechts één teamlid werkt minder 
dann 10 uur. 
Dee leeftijdsopbouw van het team is als volgt: vier teamleden tussen de 30 en 
399 jaar; vijf teamleden tussen de 40 en 49 jaar; en één teamlid is 50 jaar of ou-
der. . 
Dee school kent geen bouwgroepen, heeft geen conciërge en geen administra-
tievee kracht. 

213 3 



Beleidsbenutting Beleidsbenutting 
Hoewell  de schoolleider in dienst is bij School D, en voor beide scholen uit 
hett bestuur werkt, wordt er niet met formatierekeneenheden geschoven. 
Hierdoorr neemt de beleidsruimte van School D af. "Dat de directeur van deze 
schooll  ook werkzaam is bij de andere scholen, betekent niet dat er geschoven 
iss met rekeneenheden. De rekeneenheden zitten gewoon nog bij ons, voor 
2333 formatierekeneenheden. Onze school komt nu het komende jaar tekort 
enn de andere houdt over, maar, laten we eerlijk zijn, hij snoept wel 233 for-
matierekeneenhedenn bij ons op*  (adjunct). Uit het formatieplan blijkt inder-
daadd dat de school 107 formatierekeneenheden krijgt voor de schoolleider, 
terwijll  hij te boek staat voor 233 rekeneenheden. Van de andere school krijgt 
dee school slechts 36 rekeneenheden om dit te compenseren. 
Dee school voertt niet echt een personeelsbeleid. Ook vanuit het bestuur is er 
geenn sprake van een duidelijk personeelsbeleid. Er is geen personeelsbeleids-
plan.. Wel is het streven om zoveel mogelijk jonge mensen de school binnen 
tee halen. Dit vanuit het idee dat ze frisse ideeën hebben. Het personeelsbe-
standd van de school is vrij oud, met een gemiddelde leeftijd ver in de veertig. 
Binnenn de school wordt wel geprobeerd om zo veel mogelijk met de toege-
wezenn formatie te doen. Hiertoe worden alle rekeneenheden bij elkaar opge-
teld.. "Kij k je hebt een bepaalde basisformatie en voor die basisformatie zet je 
hett budget en de verplichtingen naast elkaar en je kijkt wat er mogelijk is. 
Nou,, dan heb je toch best wel wat mogelijkheden. Want in principe stop je er 
alless in, ook de frictie formatierekeneenheden en dan ga je kijken: eerst alle 
klassenn bemannen, dan kijken wat ik over heb aan taakrealisatie, kijken hoe 
jee ADV in gaat vullen en hoe je iemand vrij kan roosteren"(adjunct). Binnen 
dee school wordt wel geschoven met formatierekeneenheden. Elke formatie-
rekeneenheidd wordt benut om een groep weer een middag uit elkaar te halen. 
Dee beleidsruimte van de school is momenteel tamelijk ruim omdat de school 
eenn vrij hoog percentage allochtone leerlingen heeft (ongeveer 45%). ïn de 
nabijee toekomst zal het overheidsbeleid echter tot een teruggang in formatie-
rekeneenhedenn leiden. De gewichtenregeling gaat veranderen en een deel van 
dee leerlingen gaat waarschijnlijk 1.25 wegen, in plaats van 1.9. Daarnaast raakt 
dee school volgend jaar haar fusiegarantie kwijt . 
Ookk voor het nascholingsbeleid en het financieel beleid geldt dat de school 
slechtss in geringe mate haar beleidsruimte benut. Voor Londo geldt dat er 
wordtt geschoven als ergens tekorten ontstaan. Mocht dat niet volstaan, dan 
haaltt de school het uit de rente van het eigen vermogen van het bestuur. 
Dee school heeft nog een groot deel van het nascholingsbudget over. "Mensen 
hebbenn niet ieder jaar zin om zoiets te doen, of om de twee jaar. We volgen 
nascholingg met het oog op het verbeteren van bepaalde zaken, maar ook om-
datt die pot leeg moet. Het is zonde om het aan het ministerie terug te ge-
ven""  (adjunct). 

Dee schoolleiding van School D is veel bezig met cijfertjes, en weinig met de 
inhoud.. Hij vindt dat zelf interessant. Het enige dat telt is het hebben van zo 
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kleinn mogelijke klassen, zo optimaal mogelijk elk rekeneenheidje gebruiken 
(omm de klassen weer een half uur uit elkaar te halen), en (jonge) mensen in 
dienstt houden. Het doel is om groepen zoveel mogelijk uit elkaar te halen en 
dee groepen 1 en 2 zo klein mogelijk te houden. Hiertoe wordt continu gere-
kend.. Hetzelfde geldt voor het schuiven tussen kostenposten binnen Londo. 
Ookk tijdens het interview sloeg de adjunct af en toe aan het rekenen, om te 
illustrerenn wat allemaal mogelijk is met 3,96 rekeneenheden. Het rekenma-
chientjee lag continu naast hem. Echt beleid wordt er niet gevoerd. School D 
voertt veel minder concreet beleid dan op grond van de vragenlijst uit het sur-
veyy werd verwacht. 

Tabell  8.11; Interpretati e van de beleidsbenutting door  school D 

Beleidsbenut--
ting g 

Beleidsvoering g 

Verandering g 
Geenn toegenomen beleids-
benutting.. Cijfermatige 
aanpakk van het FBS. 
Hierinn is geen verandering 
gekomenn (veel cijfers, wei-
nigg inhoud). 

Oorzaak k 

DeDe verandering in de organisatiestructuur 

Bestuurlijkee taakverdeling 
Doorr de institutionele en bestuurlijke fusie is de schoolleider van school D 
feitelijkk voor beide scholen en alle vier de vestigingen gaan werken. "De ande-
ree school uit het bestuur had problemen met de schoolleiding, en toen is aan 
onzee directeur gevraagd of hij ook daar directeur wilde worden, en dat heeft 
hijj  toen gedaan" (adjunct). In feite is de situatie zo dat er een bovenschools 
managementt is, hoewel dit formeel nog niet zo heet. De schoolleider van 
Schooll  D doet feitelijk het bovenschools management, waardoor de adjunct 
dee verantwoordelijkheid heeft voor de eigen locatie. Binnen de formeel vast-
gesteldee taakverdeling staat het als volgt geformuleerd: "De directeur draagt 
dee eindverantwoording voor het onderwijskundig en organisatorisch gebeu-
renn in beide lokaties. De adjunct directeur is belast met de dagelijkse leiding 
vann school D" (taakverdeling directie). Als naar de verdeling van taken wordt 
gekekenn dan blijkt dit meer een lokatie-verdeling dan een echte taakverdeling 
tee zijn. All e taken die niet gebonden zijn aan een lokatie, doen de directeur en 
dee adjunct samen. 
Doordatt meer taken bovenschools worden uitgevoerd en doordat besluiten 
alss gevolg van de bestuursaanstelling meer bovenschools worden genomen, 
hebbenn de scholen uit het bestuur een GMR gekregen. 
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Centralisatiee van strategische en operationele besluiten 
Dee besluitvorming van strategische zaken ligt met name bij het bevoegd ge-
zag.. De (bovenschoolse) schoolleider wordt hier in enige mate bij betrokken, 
ditt in verband met de voorbereiding en uitvoering van besluiten. Uitzonde-
ringring zijn de inzet van de formatie en de besteding van het leermiddelenbudget. 
Hieroverr besluit de schoolleiding samen met het team. Ook operationele 
besluitenn worden altijd door de schoolleiding en het team gezamenlijk geno-
men.. Hierin is geen verandering gekomen. 
Hett directiestatuut van de school biedt veel informatie over de verhouding 
tussenn het bestuur en de schoolleiding. Uit de afspraken over mandatering en 
verantwoordingg blijkt bijvoorbeeld dat sterk sprake is van éénrichtingsver-
keer.. Er zijn alleen opmerkingen opgenomen over wat de directie mag en 
moet.. Activiteiten van het bestuur worden zelden genoemd en als ze ge-
noemdd zijn dan staat er 'kan' bij: 

 Het bestuur kan de mandatering van bevoegdheden en taken ongedaan 
maken n 

 De directie legt haar onderlinge taakverdeling ter beoordeling en vaststel-
lingg aan het bestuur voor 

 De directie neemt bij de uitvoering van haar werkzaamheden de regels in 
achtt die in dit statuur zijn gesteld 

 De directie is belast met de uitvoering en kan worden belast met de be-
kendmakingg van de besluiten van het bestuur. Voorts is de directie in be-
ginsell  belast met de voorbereiding van deze besluiten. 

 De directie legt plannen en reglementen, genoemd in dit statuut, ter be-
oordelingg en vaststelling voor aan het bestuur. 

 De directie onderhoudt contacten met andere scholen en creëert zo nodig, 
mett toestemming van het bestuur, mogelijkheden voor samenwerking. 

 De directie draagt zorg voor het dagelijks beheer van de huisvesting. De 
directiee is bevoegd om daartoe, in nauw overleg met een daartoe door het 
bestuurr uit haar midden aangewezen lid, kleine dagelijkse reparaties uit te 
latenn voeren. 

 Besluiten van de directie die niet aan de goedkeuring van het bestuur zijn 
onderworpen,, kunnen wegens strijd met enig geldende regeling en/of we-
genss mogelijke schade aan de belangen van de school door het bestuur bij 
gemotiveerdd besluit geheel of gedeeltelijk worden vernietigd. 

 Ter zake van onderwerpen waarin dit reglement niet voorziet of bij ge-
schillenn over uitleg of toepassing van dit reglement beslist het bestuur. 

Ui tt bovenstaande voorbeelden blijkt dat de schoolleiding besluiten voorbe-
reidtt en uitvoert en dat het bestuur deze neemt. 

Formalisatie e 
Dee vorige schoolleider was vaak ziek, waardoor de adjunct eigenlijk alle taken 
voorr deze lokatie uitvoerde. Aangezien de nieuwe directeur veel op de andere 
schooll  is, is de situatie eigenlijk zo gebleven dat de adjunct de meeste taken 
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voorr school D uitvoert. Verschil met voorheen is dat nu duidelijk is afge-
sprokenn wie welke taken uitvoert. Deze afspraken zijn op papier vastgelegd. 
Ookk de taakverdeling binnen het team is formeler geregeld. "Voor de teamta-
kenn zijn we nu bezig met de normjaartaak, in het kader van taakbeleid. Vorig 
jaarr hebben we een hele lijst opgesomd en elk teamlid heeft er persoonlijk 
achterr gezet wat hij daar in uren en minuten voor gebruikt. Dat heeft de di-
recteurr verzameld en gerubriceerd. Binnen nu en een half jaar zal dat nog-
maalss besproken worden en zal gekeken worden of iemand echt 40 uur nodig 
heeftt om bijvoorbeeld vakliteratuur te lezen enzo. Dat soort zaken komt ter 
discussie.. We zijn bezig om daar duidelijk afspraken over te maken" (adjunct). 
Tenslottee draagt ook het houden van functioneringsgesprekken bij aan meer 
formalisatie.. "Mensen zien functioneringsgesprekken vaak als een angstig iets 
enn dan ligt het er maar aan hoe je relatie is ten opzichte van de directeur. De 
directeurr is niet veel hier en staat op een afstand van het team. Dat maakt de 
functioneringsgesprekkenn wat formeler" (adjunct). 

Tabell  8.12; Interpretati e verandering in organisatiestructuur, school D 

(decentralisatie e 
vann besluitvor-
mingg van stra-
tegischee beslui-
ten n 
(decentralisatie e 
vann besluitvor-
mingg van opera-
tionelee besluiten 
taakverdeling g 
tussenn bestuur 
enn schoolleiding 

taakverdeling g 
tussenn school-
leidingg en team 

formalisatie e 

Toen n 

bevoegd d 
gezag g 

schoollei--
derr en 
team m 

school l 
voerde e 
veell  taken 
uit t 

err is spra-
kee van 
enige e 
taakverde--
ling g 

Nu u 

idem m 

idem m 

takenn worden nu 
bovenschools s 
uitgevoerd d 

idem m 

taakverdelingg tus-
senn schoolleider 
enn adjunct en tus-
senn schoolleiding 
enn team is duide-
lijkerr afgesproken 

Oorzaak k 

invoeringg bovenschoolse 
schoolleiderr als gevolg van 
problemenn met een school-
leiderr binnen een andere 
school l 

nieuwee (bovenschoolse) 
schoolleider,, invoering 
functioneringsgesprekken n 
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VeranderingVerandering in de organisatiecultuur 
Dee adjunct-directeur van School D vindt het vervelend dat het bestuur meer 
bovenschoolss beleid gaat voeren. De school kan hierdoor namelijk in minde-
ree mate een eigen beleid voeren, zeker ook omdat er geen verrekening is van 
dee formatierekeneenheden, terwijl de directeur van School D momenteel 
voornamelijkk voor de andere school werkt. "Ik vind dat we die rekeneenhe-
denn eerlijk moeten verdelen. Dan hadden wij wat over gehad, en hadden zij 
ietss minder over gehad" (adjunct). Daarnaast is de adjunct teleurgesteld, om-
datt hij zelf graag schoolleider had willen worden. 
Dee verhouding tussen de school en het bestuur is slecht. "Wij proberen bij 
hett bestuur aan te geven hoe binnen de school door mensen wordt gewerkt 
enn wat voor problemen mensen tegenkomen. Ik moet zeggen dat het bestuur 
daarr niet optimaal naar luistert. Dat geeft toch wel wat wrijving tussen de 
directiee en met name het dagelijks bestuur. Laat ik het zo zeggen, je gaat vaak 
mett een ontevreden gevoel naar huis. Dat maalt nog urenlang door. Vergade-
ringenn beginnen om half acht en gaan tot twaalf uur door. Je hebt, zeg maar 
datt je zo'n 10 keer per jaar met elkaar om de tafel zit en er zal toch 2 a 3 keer 
bijj  zijn dat je gefrustreerd naar huis gaat"(adjunct). 
Ookk tussen de GMR (voorheen de MR) en het bestuur is er regelmatig een 
conflictt over personele zaken. De school heeft een heel actieve MR, maar 
dezee wordt pas in een late fase van het besluitvormingsproces door het be-
stuurr ingeschakeld. De MR krijgt hierdoor weinig kans om mee te denken. 
Inn het interview werd een aantal conflicten genoemd zoals over de aanstelling 
vann locatiemanagers en een ander personeel conflict in verband met verder-
gaandee bestuurlijke schaalvergroting. "De personeelsgeleding van de gemeen-
schappelijkee medezeggenschapsraad is niet akkoord met bepaalde wijzen van 
doenn van het bestuur ten aanzien van afvloeiing. Ook hier wil men DGO 
overr gaan voeren" (adjunct). 

Tabell  8.13: Interpretati e verandering in organisatiecultuur  van school D 

veranderingg in 
professionaliteit t 

veranderingg in 
autonomiee van 
leraren n 

Toen n 

redelijkk auto-
noom m 

Nu u 
professionaliteitt is 
afgenomenn door 
verminderdee mo-
tivatiee van het 
teamm en de ad-
junctt directeur 
idem m 

Oorzaak k 
schooll  kan minder be-
leidd voeren doordat bo-
venschoolss beleid toe-
neemt;; 'ruzies' met het 
bestuur r 
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Afsluiting Afsluiting 
Dee beleidsbenutting is binnen school D niet toegenomen en de beleidsvoering 
iss niet veranderd. Er is wel sprake van een structuurverandering, namelijk in 
dee vorm van een meer centrale taakuitvoering van de bestuurlijke taken. 
Hoewell  dit nog niet formeel is geregeld hebben de scholen van het bestuur 
feitelijkk een bovenschoolse schoolleider gekregen die de bestuurlijke taken uit 
iss gaan voeren. De aanleiding hiervoor liggen niet in de veranderingen in het 
bekostigingsstelsell  maar in de interne situatie van een van de andere scholen 
vann het bestuur. Vanwege een conflict met een van de schoolleiders is de 
schoolleiderr van school D gevraagd om ook voor de andere school schoollei-
derr te worden. 
Hett is wel zo dat de veranderingen in het bekostigingsstelsel de mogelijkhe-
denn hiertoe hebben geboden middels formatiebudgetsysteem. Het betreft dan 
hett schuiven met formatierekeneenheden tussen scholen. 
Tott slot blijk t dat deels als gevolg van deze bovenschoolse ontwikkeling en 
deelss als gevolg van de moeizame verhouding met het bestuur de motivatie 
vann leraren afneemt. 

Schemaa 8.5: Terugkoppeling van school D naar  conceptueel kader  gevals-
studies s 

beleidsbenuttingg (vraag 1) 

beleidsbenuttingg is niet toegenomen, 
beleidsvoeringg is niet veranderd 

conditionerende e 
variabelen n 

complexee interne en externe 

situatie:: bestuurlijke en 
institutionelee fusie, 
conflictenn met het bestuur 

(vraag(vraag 6) 

w w 

(vraag(vraag 5 

w w 

structuurverandering g 

bovenschoolsee taakuitvoering 
formalisatiee (meer afspraken) 

cultuurverandering g 
afgenomenn professionaliteit 
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8.2.8.2.55 School E (school 351) 

Schoolkenmerken Schoolkenmerken 
Schooll  E is een katholieke school. De school heeft 620 leerlingen en dit aantal 
groeitt nog steeds, hoewel er aan het eind van het schooljaar drie groepen 8 
wegg gaan. "We verwachten toch wel dat we richting de 700 of eroverheen 
gaan.. Over 2 jaar, schat ik. Dan zal het zich wel gaan stabiliseren en daarna 
gaann dalen. Eerst waren de prognoses 800, maar dat wordt het gelukkig niet" 
(schoolleider). . 
Inn haar informatiefolder wijst de school op de voordelen van de schoolgroot-
te:: overlegmogelijkheden met parallelklassen, profiteren van specifieke kwali-
teitenn van leraren, teamteaching. Teamteaching houdt in dat één leerkracht 
opp basis van een specifieke deskundigheid een bepaald vak heeft in alle (paral-
lel)groepen,, bijvoorbeeld Engels, aardrijkskunde of biologie. Dit gebeurt pas 
vanaff  groep 5. De school besteedt verder veel aandacht aan zorgverbreding. 
Somss wordt er in een leerjaar in niveaus gewerkt waardoor kinderen les kun-
nenn volgen bij een leraar in een parallelgroep. 
Dee leerlingenpopulatie bestaat voornamelijk uit leerlingen uit het midden en 
hogeree milieu. De school heeft 7 zogeheten 1.9 leerlingen (1% van het totale 
leerlingenaantal). . 
Dee school is opgericht in 1975. Uit dat jaar stamt ook het schoolgebouw. De 
schooll  is niet gefuseerd en heeft evenmin fusieplannen. De school is gehuis-
vestt in één gebouw dat geen achterstallig onderhoud heeft. De school heeft 24 
klaslokalen.. Dat is één lokaal te veel. 
Dee school heft een ouderbijdrage van 25 gulden per jaar voor elk kind. De 
schooll  heeft een grote groep actieve ouders die de tuintjes onderhouden, maar 
ookk zorgen (samen met een leraar) dat de orthotheek en het documentatie-
centrumm opgeruimd blijft . Recent heeft de school een enquête onder ouders 
verspreid,, met het oog op de ontwikkeling van de schoolgids. Ouders krijgen 
wekelijkss informatie via het schoolblad en aan het begin van het schooljaar is 
err een kennismakingsavond en een voorlichtingsavond over een leerjaarge-
bondenn onderwerp. 
Dee school heeft een eigen vermogen en krijgt extra middelen van de overheid 
voorr WSNS, omdat ze een goed plan hadden opgesteld. Daarnaast verwerft de 
schooll  extra inkomsten door incidentele sponsoring door bedrijven. 
Vierr jaar geleden is er een wisseling in de schoolleiding geweest. De toenmali-
gee adjunct is schoolleider geworden, en een jonge leerkracht is adjunct ge-
worden.. Beide leden van de schoolleiding hebben dus weinig ervaring in hun 
functiee als schoolleider. 
Dee schoolleiding is tamelijk taakgericht, en gericht op procedures. De leraren 
hebbenn daar wel kritiek op, blijkend uit onderstaand voorbeeld: "De school-
leiderr ruimt ook zelf de vaatwasser in en uit. In plaats van diegene die de 
rommell  maken met de vaatdoek om de oren te slaan doet hij het zelf. Het 
wordtt wel iedere vergadering gezegd, maar dat zijn toch dingen, die zou ik als 
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directiee meer delegeren" (leerkracht). 

Omgevingskenmerken Omgevingskenmerken 
Dee bevolking in de wijk bestaat evenals de leerlingenpopulatie voornamelijk 
uitt midden en hogere sociale milieus. De sociale omgeving is rustig. "We heb-
benn wel mazzel met de wijk en de mensen die we trekken, want de omgang 
mett het gebouw en de spullen is echt goed. Het meubilair is 25 jaar oud en 
zoudenn we kunnen vervangen, maar het is nog hartstikke goed. Er wordt niet 
geschrevenn op tafels of gekrast op de muren. Dan hou je dus geld over" 
(schoolleider). . 
Hett bestuur van de school is een stichting die de afgelopen jaren een aantal 
bestuurlijkee fusies achter de rug heeft en nu bestaat uit 34 scholen die allemaal 
eenn eigen bestuurscommissie hebben. Dat noemen ze ook wel het sectiebe-
stuur.. Het schoolbestuur heeft een eigen ondersteuningsapparaat. Het grote 
schoolbestuurr wordt samengesteld uit afgevaardigden van de sectiebesturen. 
Dee besturen zijn gefuseerd met het oog op de plannen van de overheid, onder 
meerr met betrekking tot de autonomievergroting en de toenemende (financië-
le)) risico's en verantwoordelijkheid. "Er is ons gezegd dat we risico's gaan 
lopen,, vooral op het gebied van personele verplichtingen straks en, daaraan 
verbonden,, financiële verplichtingen. Risico's die dus niet door één school 
gedragenn kunnen worden en door een aantal scholen samen wel. Alleen die 
nieuwee instroomtoetsen al. Als je bijvoorbeeld iemand ontslaat die om wat 
voorr reden geen uitkering krijgt, dan krijg je dat op je bord. Dat is heel duur 
enn kun je niet betalen. Dan zal er minder aan boeken uitgegeven moeten 
wordenn of de verwarming moet omlaag of geen schriften meer, dus ja, het zal 
ergenss vandaan moeten komen. We hebben gewoon meer verantwoordelijk-
hedenn gekregen. De gevaren werden heel groot ingeschat en er zouden scho-
lenn failliet gaan enzo. Wij hadden op een gegeven moment ook zo iets van 'dit 
kann toch nooit, ik kan me niet voorstellen dat het Rijk scholen failliet laat 
gaan'.. Maar de schrik zat er wel in, bij heel veel scholen. Dus ja, wat doe je? 
Dann ga je maar mee. Zo is het bij ons gegaan, want er was niemand die zei 
'hoii  hoi, we gaan fuseren'"(schoolleider). 
Dee school ervaart geen concurrentie van andere scholen, "Wij zijn de enige 
schooll  in dit dorp. Hier vlakbij ligt nog een dorp, daar heb je vier scholen. 
Duss wij hebben geen enkele concurrentie. Dat scheelt natuurlijk wel. Het is 
bijnaa 100% wat hier naar toekomt. In de tijd dat de school hier staat is wel al 
eenn aantal keer geprobeerd om een andere school te stichten. Tien jaar gele-
denn is er een openbare school geweest die eigenlijk in een paar is jaar geflopt. 
Eenn paar jaar geleden is nog eens een keer geprobeerd om een opstart te ma-
kenn voor een openbare school, maar het bleek dat de ouders gewoon tevreden 
warenn en hun kind niet op de openbare school zouden doen. We zijn ons er 
well  heel erg van bewust dat we geen concurrentie hebben. Daar moet je je 
ookk bewust van zijn want anders ga je wegzakken. Dus dat wil niet zeggen 
datt wij niet mee moeten met de dingen" (schoolleider). 
Schooll  E ervaart geen concurrentie en heeft een eenvoudige sociale omgeving. 
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Dee omgeving is enigszins complex vanwege de relatie tot het (grote) schoolbe-
stuur. . 

OrganisatieopbouwOrganisatieopbouw en samenstelling team 
Dee schoolleiding bestaat uit twee personen met samen 44 taakrealisatie-uren. 
Dee adjunct-directeur heeft twee jaar ervaring in de huidige functie. 
Hett team (inclusief schoolleiding) bestaat uit 29 personen waarvan het me-
rendeell  (21 mensen) full time werkt (30 uur of meer). Twee leraren werken 
minderr dan 10 uur, 5 leraren werken tussen de 10 en 19 uur en 1 leraar werkt 
tussenn de 20 en 29 uur. De leeftijdsopbouw van het team is als volgt: 5 leraren 
zijnn tussen de 20 en 29 jaar oud (17%); 2 leraren tussen de 30 en 39 jaar; 17 
lerarenn tussen de 40 en 49 jaar; en 5 leraren zijn 50 jaar of ouder (17%). 
Naastt het onderwijzend personeel heeft de school ook ondersteunend perso-
neel,, namelijk twee conciërges voor respectievelijk 20 en 38 uur per week. De 
enee conciërge is sinds 1991 aangesteld en de andere sinds 1992. Eén van deze 
conciërgess is aangesteld via een werkgelegenheidsproject. De school heeft 
geenn administratieve kracht. Wel werken er vrijwilliger s binnen de school die 
administratievee werkzaamheden verrichten. Ook zijn er vrijwilligers die on-
derwijsassistentiee verlenen. 
Dee school heeft (sinds 1975) vier bouwgroepen met elk een coördinator. Ge-
middeldd genomen heeft elke bouwgroep vier personeelsleden. 

Beleidsbenutting Beleidsbenutting 
Schooll  E benut de beleidsruimte van het FBS op verschillende manieren. 
"Hett FBS betekent in principe dat we sparen, verzilveren. En dingen als lera-
renn vrijroosteren, zoals de interne coördinator voor de zorgverbreding, een 
activiteitencoördinator,, ondersteuning van groep 3 hebben we gehad, en we 
hebbenn een banenpooler als conciërge" (schoolleider). Het bestuur van de 
schooll  heeft nog geen personeelsbeleidsplan. 
Dee school heeft zelf de beschikking over een groot deel van het Londobudget. 
"Wee reserveren en schuiven wel binnen Londo. Ik denk dat dit een van de 
voordelenn is van een grote school. Je krijgt natuurlijk per school een bepaald 
bedragg ergens voor en als grote school kun je toch groot inkopen en groot 
latenn vernieuwen. Plus, en dan heb je de mazzel dat je in een bepaalde wijk zit 
mett de school, waar de omgang met het gebouw en het terrein en de spullen 
anderss is. We zouden de meubels nu kunnen vervangen omdat ze afgeschre-
venn zijn, maar het is niet nodig. Dan ga je natuurlijk schuiven met die post" 
(schoolleider). . 
Dee geïnterviewde leerkracht heeft weinig zicht op de concrete inhoud van de 
beleidsbenutting.. Wel geeft de leerkracht aan dat het lijk t alsof andere scholen 
veell  minder kunnen doen. "Die beleidsruimte is wel handig, zoals bijvoor-
beeldd die taakuren, dat die ook daadwerkelijk bij de personen komen die ex-
traa tijd kunnen gebruiken. En ik zie ook wel dat andere scholen minder lijken 
tee kunnen besteden. Ik denk dat het hier allemaal wel goed geregeld is, dat dat 
daarr door komt*  (leerkracht). 
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Dee beleidsbenutting is vanuit het gezichtspunt van de school duidelijk afge-
nomenn sinds de bestuurlijke schaalvergroting. Dit betreft met name de perso-
nelee beleidsbenutting. "Toen we nog niet gefuseerd waren konden we goed 
vann het FBS profiteren" (schoolleider). De leerkracht bevestigt dit. "Oor-
spronkelijkk zouden die formatierekeneenheden verzilverd worden, maar nu 
mett dat grote bestuur kan dat toch niet, dan moet dat weer op een andere 
manier.. In die zin ben je een stukje van je vrijheid kwijt , maar dat heeft niet 
tee maken met de overheid, maar met het grotere bestuur" (leerkracht). 
Vanwegee een personeelsoverschot en een tekort aan formatierekeneenheden 
bijj  andere scholen mag de school niet meer verzilveren. Zowel de schoollei-
dingg als de leerkracht uit de MR zien dit als een nadeel. Daarnaast moet de 
schooll  2 a 3 procent van haar formatierekeneenheden afdragen aan het be-
stuurr voor dê instandhouding van het bestuurlijk ondersteuningsapparaat. 

Dee beleidsvoering in school E gaat over het algemeen als volgt. Vanuit de 
directiee ontstaat een idee en een plan, dit wordt uitgeprobeerd in de praktijk, 
geëvalueerdd en aan de hand daarvan wordt beleid gemaakt. Dit gebeurt op 
schoolniveau.. Het sectiebestuur accordeert dit en houdt toezicht. Zo is bij-
voorbeeldd het zorgverbredingsplan in de loop der jaren gegroeid. Het is klein 
opgezett en op basis van ervaringen en nieuwe kennis (als gevolg van scholing) 
verderr uitgewerkt. 
Verderr blijkt dat de school bij het maken van plannen zoals het nascholings-
plan,, kijk t in hoeverre deze plannen aansluiten bij het schoolbeleid. Nascho-
lingg behoort een individueel en een organisatienut te hebben. Ook wordt 
gewerktt aan transfer van kennis en ideeën. In het nascholingsplan staat dat 
hett doel van teamgerichte nascholing is om zoveel mogelijk een eenduidige 
kij kk op het onderwijs van de school te ontwikkelen. Ten aanzien van scho-
lingg van de directie is een belangrijk aspect de scholing met betrekking tot de 
planvormingg ten behoeve van de ontwikkeling van de school. 

Tabell  8.14; Interpretati e van de beleidsbenutting door  school E 

Beleidsbenut--
ting g 

Beleidsvoering g 

Verandering g 
Beleidsbenuttingg van 
materieell  beleid, na-
scholingsbeleidd en 
personeelsbeleid. . 
Dezee is eerst toege-
nomen,, later afge-
nomen. . 
Meerr in samenhang. 

Oorzaak k 
Toegenomenn a.g.v. veranderingen in 
hett bekostigingsstelsel, later afgeno-
menn door bestuurlijke fusies en toe-
nemendd bovenschools beleid. 

Beleidsruimtee is toegenomen. 
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DeDe verandering in de organisatiestructuur 

Centralisatiee van strategische besluitvorming 
Doordatt het schoolbestuur steeds groter wordt en het ondersteuningsapparaat 
steedss professioneler, hebben de afzonderlijke scholen en hun bestuurscom-
missiess steeds minder invloed op de bestuurlijke besluitvorming. Het school-
bestuurr formuleert het personeelsbeleid en maakt richtlijnen waarbinnen de 
sectiebesturenn hun eigen beleid mogen voeren (informatiebrochure voor ou-
ders).. Het sectiebestuur van school E heeft bevoegdheden met betrekking tot 
onderwijskundigee zaken en het maken van beleid binnen de door het centraal 
bestuurr aangegeven richtlijnen op het gebied van identiteit, nascholing, deel-
tijdwerken,, gebouw en materialen, en formatie informatiebrochure voor ou-
ders).. Het sectiebestuur is een bestuur op afstand. "Dat wil niet zeggen dat het 
geenn betrokken bestuur is, want zeker als het gaat over personeelszaken, en 
problemenn met personeel, zijn zij absoluut niet op afstand. Dan zijn ze er 
iederee dag als het nodig is. Daar zijn ze heel erg bij betrokken, zeker om te 
kijkenn of de lijnen allemaal goed gaan, of de procedures goed gaan, of we geen 
foutenn maken. Maar verder staan ze totaal op afstand. Al het beleid wordt 
eigenlijkk gemaakt op school" (schoolleider). Dit sectiebestuur kan gezien 
wordenn als toezichthoudend op het schoolbeleid. Het bestaat uit negen leden, 
waarvann er drie worden benoemd op voordracht (een door de oudervereni-
ging,, een door het personeel en een door de parochie). 
Dee schoolleiders van de scholen mogen mee beslissen, maar in praktijk is dat 
moeilijk.. Het bestuur omvat 34 scholen en met 34 schoolleiders en bestuurs-
commissiess gezamenlijk besluiten nemen is eigenlijk niet mogelijk. Daarnaast 
iss het zo dat de schoolleiding minder goed is geïnformeerd dan het professio-
nelee bestuur. En binnen dit bestuur hebben mensen een 'dubbele pet'. "In het 
grotee bestuur zit een afgevaardigde van de sectiebesturen. Een van de be-
stuursledenn zit in het grote bestuur, maar die zit ook in het bestuur van het 
speciaall  onderwijs en die is ook bestuurder van een afzonderlijke basisschool 
inn deze regio. Ik vind dat gewoon heel slecht eigenlijk, dat iemand dus drie 
pettenn op heeft. En dan zit er iemand, dat is het hoofd van het administratie-
kantoor.. Dat is natuurlijk heel praktisch, want die weet een heleboel dingen 
alss het gaat om allerlei regelingen e.d.. Maar die zit ook in het dagelijks be-
stuurr en neemt besluiten"(schoolleider). 
Dee medezeggenschapsraad van de school is betrokken bij de besluitvorming 
overr de bestuursfusie. "Al s MR zijn we betrokken bij de bestuursfusie. We 
zijnn daar ook heel intensief mee bezig geweest, ook samen met het bestuur. 
Wee hebben daar veel overleg over gehad en uiteindelijk hebben we dan posi-
tieff  ingestemd. Dat is allemaal heel open en eerlijk gegaan. Althans hier, voor 
zoverr ik het kan beoordelen" (leerkracht). 
Doordatt in toenemende mate bovenschools beleid wordt gevoerd, en de be-
sluitvormingg bovenschools plaatsvindt, neemt ook de noodzaak van een 
GMRR toe. De leerkracht uit de MR merkt hier nog niet zo veel van. "De 
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GMRR komt er aan, daar zijn wel al de nodige voorbereidingen aan besteed. 
Hett is verder nu afwachten, want er is nog geen duidelijkheid over de taak-
verdeling.. We merken verder weinig van die bestuursfusie. Alleen als er vaca-
turess zijn en dat is nu een beetje aan het komen. En verder heel weinig. Er 
staatt een andere stempel ergens op een briefhoofd. Bij vacatures moet je eerst 
binnenn dat hele grote verband, in besloten kring, kijken, en dan kun je pas 
iemandd van buitenaf aantrekken. Dat is niet altijd even gunstig. We hebben er 
nogg niet zo veel ervaring mee"(leerkracht). 
Inn de beginperiode hadden de leraren moeite met de schaalvergroting. "Daar 
iss toch wel even heisa over geweest, want ze waren heel bang van 'ho, ho, 
waarr blijven mijn rechten?"*  (schoolleider). Maar in praktijk bleek dit alle-
maall  mee te vallen. In het begin hielden heel veel leerkrachten zich bezig met 
dee schaalvergroting, ook vanuit de MR, maar op een gegeven moment ge-
loofdenn ze het wel en hoorden ze van de schoolleiding wel hoe het ging. 
Dee schoolleider heeft moeite met de omvang van het bestuur. "In het begin 
gingenn ze ervan uit dat een fusie van ongeveer 3000 leerlingen een redelijke 
groepp is. Nu zitten wij met 7000 leerlingen onder één bestuur. Ik denk dat je 
dann een beetje je doel voorbij gaat"(schoolleider). 
Dee schoolleiding heeft verder moeite te hebben met een aantal nadelige ge-
volgenn voor de eigen school. Een belangrijk nadeel ligt in de beleidsbenutting, 
diee door zowel schoolleiding als team als minder wordt ervaren. De moge-
lijkhedenn voor de eigen school worden beperkt. Op zich vindt de school dat 
niett erg, maar school E moet nu dingen laten voor scholen die voor hun ge-
voell  ver weg liggen en voor mensen die ze niet kennen. Daarnaast verloopt de 
besluitvormingg moeilijker als gevolg van de grote bestuurlijke schaal. "Door 
dee bestuursfusie is er gewoon een laag bijgekomen. Dat is altijd zo, dat kost 
tijd.. Je hebt zoveel nieuwe overlegorganen. We hadden een directieberaad, 
heell  praktisch, gewoon voor onze gemeente, dingen die hier spelen. Nu heb 
jee ook het overleg met een andere gemeente, je hebt het overleg met de hele 
club,, dan heb je nog allerlei commissies. De personeelscommissie, de organi-
satiecommissie,, de financiële commissie. En al die mensen moeten overal ver-
gaderenn en er moet teruggekoppeld worden. Het is gewoon een grote verga-
derbrijj  " (schoolleider). 
Naastt het gegeven dat de besluitvorming complexer is geworden, mag de 
schooll  zelf minder strategische besluiten nemen. Het bestuur neemt voortaan 
besluiten,, over het personeelsbeleid of de arbeidsomstandigheden. Het grote 
bestuurr verdeelt de formatierekeneenheden, maar het sectiebestuur beslist 
samenn met de school hoe ze worden ingezet. De directie verdeelt vervolgens 
dee taken binnen de school en is verantwoordelijk voor de uitvoering en even-
tuelee uitvoeringsplannen. 
Dee besluitvorming over de aanname van personeel ligt op het niveau van de 
school.. Feit is wel dat de school verplicht is om iemand aan te stellen uit de 
reservess van het grote bestuur. "Je hebt natuurlijk heel veel kans dat je zo-
maarr iemand krijgt, terwijl wij toch een systeem opgezet hebben van de ma-
nierr waarop wij mensen aannemen, waar ze aan moeten voldoen en hoe we 
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zee begeleiden. Als iemand hier wil werken dan houdt dat in dat ik ze een jaar 
begeleid.. Willen ze dat niet, dan zeggen we cja, sorry, maar dat is onze manier 
vann werken'. Kijk , en met zo iemand moet je gewoon. Er is geen keus wat dat 
betreft""  (schoolleider). 

Decentralisatiee van operationele besluitvorming 
Binnenn de school zelf is de besluitvorming gedecentraliseerd naar het team. 
Voorheenn werd dit altijd door de schoolleiding en het team gedaan, maar het 
initiatieff  kwam altijd vanuit de schoolleiding. Besluitvorming en ontwikke-
lingg van plannen vindt nu meer bottom-up plaats. Oorzaak hiervan ligt in het 
aantredenn van een nieuwe schoolleiding, vier jaar geleden. Voorheen was er 
eenn directie die heel veel van boven naar beneden regelde. "Wij zeggen altijd, 
'jongens,, laat maar horen, wat vinden julli e ervan?'. Wij proberen ook dingen 
gewoonn uit in de praktijk, kijken of het werkt" (schoolleider). 
Naastt decentralisatie van besluitvorming naar de teamleden, is een deel van de 
besluitvormingg gedecentraliseerd van de schoolleiding naar de bouwen. Het 
wordtt binnen de school als weinig zinvol ervaren om met meer dan dertig 
mensenn te vergaderen en besluiten te nemen. Mensen komen dan niet tot hun 
recht.. De bouwgroepen en coördinatoren zijn dus voor wat betreft de taak-
uitvoeringg en de besluitvorming belangrijker geworden. 
Dee verschillende bouwgroepen van de school vergaderen afzonderlijk. Een 
keerr per maand vergadert het hele team gezamenlijk over een bepaald thema. 
Dee besluitvorming binnen de school gaat nu als volgt: "Al s het gaat om bij-
voorbeeldd het nascholingsplan, het personeelsbeleidsplan, al die dingen, dan 
gaatt het zo dat eerst alle teamleden in hun bouw aan mogen geven wat zij 
willen.. Dus er wordt eerst een conceptstuk gegeven. Dan mogen teamleden 
aann de bouwcoördinator zeggen wat zij voor op- en aanmerkingen hebben. 
Dann proberen ze één stem te krijgen als bouw. Lukt dat niet, dan komen er 
nogg aparte opmerkingen bij. Met de vier coördinatoren van de bouwen heb-
benn we één keer in de twee weken een vergadering waarin ze al die dingen 
spuien.. Met die dingen gaan wij weer aan de gang als directie, maken daar 
weerr veranderingen in, overleggen dat weer, komen weer terug bij de coördi-
natoren,, leggen daar eerst neer wat de keuzes zijn geweest, die gaan weer te-
rugg naar de bouwen, en als het dan goed is, dan is het geregeld. En daarna gaat 
hett naar de MR en het bestuur. Dus eigenlijk wordt alles hier op school ge-
maakt,, en daarna naar de andere geledingen" (schoolleider). 
Hett consensus model voor besluitvorming is losgelaten. Dit als gevolg van de 
schoolgroei.. De school heeft meer dan dertig leraren en groeit nog steeds 
(momenteell  620 leerlingen, en een verder groei tot 700 leerüngen wordt ver-
wacht).. Dat neemt niet weg dat het nog steeds het streven is om besluiten te 
nemenn met algemene instemming. Daarnaast geldt dat als een teamlid ono-
verkomelijkee bezwaren heeft, het besluit wordt uitgesteld tot een volgende 
teamvergadering.. Het teamlid moet dan wel een duidelijke motivatie hebben. 
Opp initiatief van de directie zal met dit teamlid een gesprek worden gevoerd 
waarinn geprobeerd wordt een compromis te bereiken. Als tijdens de volgende 
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teamvergaderingg tenminste twee teamleden onoverkomelijke bezwaren tegen 
hett besluit hebben dan wordt geen besluit genomen en legt de directie het 
probleemm voor aan het sectiebestuur. Het sectiebestuur hoort dan alle belang-
hebbendenn en beslist binnen een maand. 
Typerendd voor de besluitvorming in de school is verder dat nooit tijdens de-
zelfdee vergadering een besluit wordt genomen. "Over de besluitvorming heb-
benn we een afspraak. Dat we niet dezelfde vergadering besluiten, maar de 
vergaderingg daarop" (leerkracht). 

Taakverdelingg in de school 
Parallell  aan de decentralisatie van besluitvorming op schoolniveau verandert 
ookk de taakverdeling. Deze is eveneens decentraler geworden. De schoollei-
dingg laat in toenemende mate de uitvoering van een aantal taken aan de coör-
dinatoren,, aldus de schoolleiding en de leerkracht. Uit het zorgverbredings-
plann blijk t dat met name taken rondom de zorgverbreding in sterke mate 
overgelatenn worden aan de coördinatoren. Zij begeleiden ook de andere lera-
renn bij het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen voor leerlingen die 
extraa zorg nodig hebben. 
Err zijn duidelijke afspraken gemaakt over de verdeling van taken en verant-
woordelijkheden.. "In de taakverdeling binnen de school, tussen directie en 
teamm is heel veel veranderd. De hele structuur is anders geworden. De oude 
directiee is wel begonnen met het opzetten van een systeem voor coördinator, 
maarr dat hield eigenlijk meer in dat die mensen een heleboel verantwoorde-
lijkhedenn kregen, maar daar geen tijd voor kregen, dus die verantwoordelijk-
hedenn ook niet konden uitvoeren. Dat gaf heel veel frustratie. Dus het sys-
teemm werkte niet. En nu hebben wij , naar de toekomst kijkend dat we een 
teamm krijgen van rond de 35, 40 man, hebben wij daar een vaste structuur in 
aann gebracht" (schoolleider). Beleidsbenutting maakt het beter mogelijk 
vormm te geven aan deze nieuwe structuur. 
Interessantt gegeven is dat het teamlid tevens aangeeft dat de taken tevens cen-
tralerr worden uitgevoerd. De decentralisatie van taken van schoolleiding naar 
coördinatorenn wordt bevestigd, maar de leerkracht uit de MR signaleert ook 
eenn parallelle ontwikkeling van centralisatie van taken van het team naar de 
schoolleiding.. De vorige schoolleiding liet namelijk veel taken liggen, waar-
doorr deze taken of niet werden uitgevoerd, of door de leraren werden gedaan. 
"Dezee directie doet de taken waar ze voor zijn zelf. Met name de financiële en 
helee regelkant. Dat nemen ze vooral uit handen, zodat wij ook meer rust 
hebbenn om met het onderwijs bezig te zijn. Bij de vorige directie vond ik dat 
ietss minder, dat vond ik toch wat moeizaam" (leerkracht). 
Hett heeft ook wel een nadeel. "Deze directeur komt dan met een verslag of 
zoo en daardoor neemt hij ons ook wel veel dingen uit handen, hoewel het 
somss ook wel eens lastig kan zijn. Bij sommige dingen wil je ook wel bij het 
voorwerkk betrokken worden"(leerkracht). 
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Formalisatie e 
Decentralisatiee van operationele besluitvorming en taakverdeling binnen de 
schooll  heeft als gevolg dat meer zaken formeel zijn vastgelegd. Dat hoort ook 
bijj  de stijl van de schoolleiding die nu vier jaar in functie is. Voordeel is zoals 
gezegdd dat alles veel duidelijker is en op tijd gebeurt. Maar zowel de school-
leiding,, en in sterkere mate de leerkracht, geven aan dat dit een keerzijde 
heeft.. "Er is de laatste jaar meer geregeld en meer vastgelegd op papier. Soms 
well  eens te veel, althans, dat vind ik. Voor de een werkt dat misschien wel 
heell  prettig en voor de ander niet. Ik zal een voorbeeld geven. De ouder-
avond,, dat zijn van die 10-minuten-gesprekken. Iedereen doet dat toch op zijn 
manier.. Bij de een loopt dat makkelijker dan bij de ander. En nou was er een 
helee poos geleden een discussie, en gelukkig is dat niet door gegaan, dat moest 
dann maar eens afgelopen zijn en van ieder kind moest er een verslag gemaakt 
wordenn en dat moest dan op papier en dan zouden wij op papier krijgen hoe 
wee moesten handelen als we met ouders praten. Toen had ik iets van 'ja, je 
kuntt wel alles gaan regelen'. Misschien is het voor een aantal mensen heel fijn 
omm zo'n steuntje in de rug te hebben, maar dan moet je dus ook rekening 
houdenn met wie het niet nodig hebben. Dan denk ik soms wel eens dat we 
teveell  als één team worden gezien, terwijl ze in dat soort gevallen beter naar 
dee personen kunnen kijken en dan ook op de personen afstappen. Als er dan 
klachtenn binnen komen van ouders daarover, dat zo'n gesprek niet makkelijk 
verloopt,, dat ze dan naar de persoon toe gaan. En niet meteen zeggen dat het 
binnenn de school niet goed verloopt. Je moet ook niet over-organiseren. Da-
delijkk gaat het over stoelen die op een andere manier moeten staan. Waar ligt 
dann de grens hè. Dat is iets van de laatste jaren. Je kunt ook teveel regelen" 
(leerkracht). . 

"Wee hebben de laatste jaren veel meer vastgelegd. De mensen zijn heel erg 
zelfstandig,, waardoor ze de neiging hebben zelf maar dingen te veranderen. In 
eerstee instantie zijn wij ook heel erg een papieren directie geweest. Het eerste 
enn tweede jaar zijn wij alleen maar bezig geweest met organisatie. Je kunt 
geenn goed onderwijs geven in een slechte organisatie" (schoolleider). 
Dee school werkt met een klassemap. Die is aangelegd voor vervangers, maar 
wordtt steeds meer gebruikt, omdat meer mensen parttime werken en de 
schooll  groter is geworden. In deze klassemap staan allerlei afspraken en re-
gels,, bijvoorbeeld over wat te doen bij ziekte en over de methodes die de 
schooll  gebruikt. Ook de taakverdeling binnen het team is hierin opgenomen. 
Dee taakverdeling is vrij gedetailleerd. Bij elke taak staat tevens hoeveel tijd de 
uitvoeringg kost (over een jaar). 

Tabell  8,15; Interpretati e verandering in organisatiestructuur, school E 
Toenn Nu Oorzaak 

(decentralisatiee sectiebestuur meer centraal bestuurlijke schaalver-
vann besluitvor- en schoollei- door het grotere groting als gevolg van 
mingg van stra- ding schoolbestuur autonomievergroting 
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tegischee beslui-
ten n 
(decentralisatie e 
vann besluitvor-
mingg van opera-
tionelee besluiten 

taakverdeling g 
tussenn bestuur 
enn schoolleiding 

taakverdeling g 
tussenn school-
leidingg en team 

formalisatie e 

schoolleiding g 
enn team 

sectiebestuur r 
deedd een deel 
enn schoollei-
dingg ook 

schoolleiding g 
enn team, deel 
vann taken bleef 
liggen n 

meerr besluitvor-
mingg door team-
ledenn & besluit-
vormingg binnen 
bouwgroepen; ; 
consensuss model 
iss losgelaten 
grotee bestuur doet 
eenn deel en 
schoolleidingg ook, 
weinigg verande-
ring g 
schoolleider r 
neemtt taken op 
zichh (de 'regel-
kant*),, maar ook 
dee coördinatoren 
enn de teamleden 
voerenn meer taken 
uit t 
meerr zaken zijn 
formeell  vastgelegd 

(risico'ss en taakverzwa-
ring) ) 
nieuwee schoolleiding, 
schoolgroei i 

bestuurlijkee schaalver-
groting g 

nieuwee schoolleiding 

nieuwee schoolleiding, 
decentralisatiee operati-
onelee besluitvorming 
enn toegenomen taak-
verdeling g 

VeranderingVerandering in de organisatiecultuur 
Volgenss de schoolleider verandert de cultuur van de school door de meer 
decentralee besluitvorming in de school. De teamleden zijn volgens de school-
leidingg meer betrokken, doordat ze meer weten. Ze zijn ook kritischer ge-
worden.. Er wordt binnen de school meer gepraat over de school, het werk en 
hett onderwijs van de school. *Er is veel deskundigheid binnen de school, ie-
derr heeft zijn eigen specialiteit en daardoor ook een eigen taak. We worden 
daarr de laatste jaren meer op aangesproken" (leraar). 
Watt als positief wordt ervaren is dat de coördinatoren en de mensen met een 
grotee taak uren krijgen om deze taken uit te voeren. Dit betekent namelijk 
voorr hen een verlaging van de werkdruk. "Het team vindt dat op zich wel 
positief.. Dat mensen naast hun werk in de klas ook tijd krijgen om andere 
dingenn te doen. Dat de werkdruk toch minder wordt, want ja, op een gegeven 
momentt is al wat er nog bijkomt al gauw teveel. Wanneer moet je dat dan 
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weerr doen. En als je daar uren voor krijgt, dat geeft toch in ieder geval het 
ideee dat je serieus genomen wordt en dat het werk wat je doet serieus geno-
menn wordt" (leerkracht). 
Eenn andere ontwikkeling is dat afspraken binnen de school duidelijker zijn, 
datt de directie de taken doet waar ze voor zijn en dat dingen op tijd gebeuren. 
Dee structuur is helderder. 
Dee schoolleider is zelf van mening dat de directie nu echt op onderwijs is 
gericht.. Vanuit het team bestaat hier twijfel over. Ze vinden de directie nog 
steedss sterk op afspraken en organisatie gericht. De schoolleiding denk zelf 
datt die weerstand tegen afspraken en richtlijnen komt doordat het de auto-
nomiee van individuele leraren indamt. "Dat had wel weerstand toen, maar dat 
magg ook. Als ji j ineens een hele vrije situatie in banen gaat leiden. In het be-
ginn was dat best beangstigend dat alles afgesproken en vastgelegd moet wor-
den.. Hele basale afspraken over dat we samen verantwoordelijkheid hebben 
overr de kinderen" (schoolleider). 
Dee autonomie van leraren is ook afgenomen doordat leraren meer met elkaar 
samenwerken.. Hierdoor is de professionaliteit van leraren toegenomen. Er 
zijnn steeds meer kinderen met allerlei klasoverstijgende problemen. Door het 
WSNS-beleidd en de zorgverbreding is de school veel meer met dit soort zaken 
bezig.. De coördinatoren voor zorgverbreding begeleiden de andere leraren. 
Ookk worden video-opnames gemaakt van leerlingen (en leraren) in de klas 
(zorgverbredingsplan).. Wel zijn de klaslokalen afgesloten. Vanaf de gang kan 
opp geen enkele manier naar binnen worden gekeken. 
Daarnaastt is het een grote school, zodat er altijd parallelklassen zijn. Binnen 
dezee parallelklassen vindt elke week een leerjaar bespreking plaats. "De leer-
krachtenn van de parallelgroepen voeren samen het lesprogramma uit, ze steu-
nenn elkaar, kunnen elkaar aanvullen, leren van eikaars ideeën en planningen" 
(informatiegidss voor ouders). Binnen sommige parallelgroepen gaat dat heel 
goed,, maar binnen andere is er weinig respons. Dat is altijd zo geweest, aldus 
dee leerkracht uit de MR. Niet alle leerkrachten reageren even prettig als je een 
probleemm bespreekt. 

Tabell  8.16: Interpretatie verandering in organisatiecultuur van school E 

veranderingg in 
professionaliteit t 

veranderingg in 
autonomiee van 
leraren n 

Toen n 
ontevredenheid d 
omdatt directie 
takenn liet liggen 

menn trok zich 
terugg in eigen 
klaslokaal l 

Nu u 
professionaliteitt is 
toegenomen,, be-
trokkenheidd is 
toegenomen,, lera-
renn zijn kritischer, 
werkdrukk omlaag 
autonomiee is af-
genomen n 

Oorzaak k 
meerr decentrale be-
sluitvorming,, mensen 
mett een taak worden 
vrijgeroosterd d 

meerr afspraken en 
richtlijnen,, meer on-
derlingee samenwerking 
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a.g.v.. WSNS, parallel-
klassen n 

Afsluiting Afsluiting 
Inn eerste instantie is de beleidsbenutting van school E toegenomen als gevolg 
vann de veranderingen in het bekostigingsstelsel. Dit geldt voor het materieel 
beleid,, het nascholingsbeleid en het personeelsbeleid. Ook de beleidsvoering 
iss meer integraal geworden. 
Alss gevolg van de veranderingen in het bekostigingsstelsel is binnen het be-
stuurr echter tegelijkertijd een proces van bestuurlijke schaalvergroting in gang 
gezet.. Hierdoor is de autonomie en beleidsbenutting van school E afgenomen. 
Dee veranderingen in het bekostigingsstelsel en de bestuurlijke schaalvergro-
tingg leiden hierdoor tot een structuurverandering. Doordat het schoolbestuur 
steedss groter wordt en het ondersteuningsapparaat steeds professioneler, heb-
benn de afzonderlijke scholen en hun bestuurscommissies steeds minder in-
vloedd op de bestuurlijke besluitvonning. De schoolleiders van de scholen 
mogenn mee beslissen, maar in praktijk is dat moeilijk. Voor school E is spra-
kee van een meer centrale strategische besluitvorming en de bestuurlijke taken 
wordenn in toenemende mate op het bestuursniveau uitgevoerd. 
Daarnaastt vinden veranderingen plaats in de schoolinterne structuur. Dat 
komtt door het aantreden van een nieuwe schoolleiding en door de groei van 
dee school. Sinds de nieuwe schoolleiding is aangesteld is sprake van meer de-
centralisatiee van de operationele besluitvorming en van meer taakverdeling 
binnenn het team. Parallel hieraan verandert de mate van formalisatie binnen 
dee school. Decentralisatie van operationele besluitvorming en taakverdeling 
binnenn de school heeft als gevolg dat meer zaken formeel zijn vastgelegd. 
Dezee schoolinterne structuurverandering heeft gevolgen voor de organisatie-
cultuur.. De taakverdeling en decentralisatie van de operationele besluitvor-
mingg leidt tot een toenemende professionaliteit van het team. De toegenomen 
formalisatiee leidt tot een afname van de autonomie van leraren. De autono-
miee van leraren is ook afgenomen doordat leraren meer met elkaar samen-
werken.. Dit is nodig omdat er steeds meer kinderen met allerlei klasoverstij-
gendee problemen zijn. Hierdoor is de professionaliteit van leraren weer ver-
derr toegenomen. Het WSNS-beleid stimuleert de leraren om met dit soort 
zakenn bezig te zijn. 
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Schemaa 8.6: Terugkoppeling van school E naar conceptueel kader gevals-
studies s 

conditionerende e 
variabelen n 
nieuwee schoolleiding 
bestuurlijkee schaal-
vergroting,, schoolgroei, 
overheidsbeleidd (WSNS) 

(vraag(vraag 6) 

beleidsbenuttingg (vraag J? 

beleidsbenuttingg is eerst toe-
genomen,, later afgenomen; 
beleidsvoeringg is meer integraal 

(vraag(vraag 5 

(vraag(vraag 2) 

structuurverandering g 

centralisatiee strategische besluiten, 
decentralisatiee operat. besluiten, 
toenemendee taakverdeling in school, 
formalisatie e 

cultuurverandering g 

professionaliteitt van leraren 
neemtt toe; autonomie van 
lerarenn neemt af 

(vraag(vraag 4) 
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8.2.68.2.6 School F (school 314) 

Schoolkenmerken Schoolkenmerken 
Schooll  F is een kleine openbare school met 106 leerlingen. Het pedagogisch 
didactischh uitgangspunt is verwoord in de informatiebrochure van de school: 
"Dee mogelijkheden van het individuele kind zijn ons uitgangspunt. Ieder kind 
iss verschillend en niet alle kinderen leren op dezelfde manier Wij zien het 
alss onze taak om de mogelijkheden van alle kinderen tot ontwikkeling te 
brengen".. De school besteedt veel aandacht aan zorgverbreding en werkt met 
combinatiegroepenn (meestal twee opeenvolgende jaren). 
Dee school werkt met een continurooster. "Onder een continu rooster ver-
staann wij dat al onze leerlingen overblijven tussen de middag. Dat is gewoon 
inn het lesrooster opgenomen. De leraren eten met de kinderen in de klas en 
wee hebben een pleinwachtrooster. In feite loopt het lesrooster door de hele 
dagg heen, zonder onderbrekingen in de middagpauze. Daarnaast hebben we 
veell  contact met de naschoolse opvang, aan de overkant van het plein" 
(schoolleider). . 
Dee school heeft een hoog gemiddelde leerlingenpopulatie met veel werkende 
ouders.. De school heeft geen 1.9 leerlingen. Het continurooster is een belang-
rijkee reden voor de ouders om voor deze school te kiezen. Hoewel veel ou-
derss werken is er een hoge ouderparticipatie. In het jaarverslag staat dat 90% 
vann de ouders op de een of andere manier meedraait in een van de werkgroe-
pen,, of op een andere manier behulpzaam is bij het onderwijs van de school. 
Dee openbare scholen in de gemeente hebben een drie hoofdig bovenschools 
managementt benoemd. De schoolleider van school F heeft vier jaar ervaring 
alss schoolleider en maakt deel uit van het bovenschools management. 
Dee school is in 1991 opgericht en heeft geen fusieverleden. Ook zijn er geen 
fusieplannen.. School F woont in bij een katholieke school die deels leegstaat. 
Hierdoorr heeft school F geen inkomsten voor gebouwafhankelijke kosten. 
Dee school heeft de beschikking over vier lokalen op de tweede verdieping. 
Hierdoorr is het niet mogelijk om de naam op de gevel te plaatsen. De school 
heeftt pas sinds kort een naamplaatje bij de bel. "Wij zijn hier vijf jaar geleden 
inn dit gebouw geplaatst met het idee dat wij op heel korte termijn een eigen 
locatiee zouden krijgen. De school waar wij bij inwonen is ook heel erg klein. 
Diee eigen locatie is in eerste instantie niet doorgegaan, toen heeft men gedacht 
datt de school die beneden zit ongetwijfeld zou sluiten, want die heeft te wei-
nigg leerlingen voor de opheffingsnormen hier in de gemeente. Zij hebben nu 
eenn constructie gemaakt met een groot bestuur en nu is het toch zo dat men 
afwachtt wie van ons tweeën het eerste dood zal gaan." (schoolleider). 
Dee school ervaart dit als een belemmering. In het jaarverslag staat: "Bij het 
verderr vorm geven van het onderwijs aan school vormt de huisvesting een 
ernstigee belemmering. De school is gehuisvest in het gebouw van een andere 
basisschool.. Hoewel de samenwerking tussen beide scholen goed te noemen 
is,, blijf t school F duidelijk voelen dat zij slechts 'inwoner' is". Uit het forma-
tieplann blijkt dat als de prognoses werkelijkheid worden de school de ophef-
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fingsnormm van 168 leerlingen niet haalt. 
Dee school heeft geen eigen vermogen. Wel wordt een ouderbijdrage geheven 
vann 50 gulden per jaar. Verder verwerft de school enige extra inkomsten door 
specifiekee acties te organiseren zoals een fancy fair of een loterij. 

Omgevingskenmerken Omgevingskenmerken 
Hett bevoegd gezag van de school is sinds 1992 een commissie ex art. 82, met 9 
openbaree scholen onder het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag bestaat uit 
ouderss en is een bestuur op afstand. De samenstelling van de bevolking in de 
wijkk is gespreid over verschillende milieus. School F ervaart veel concurren-
tie.. Dit als gevolg van de situatie met het gebouw, maar ook omdat het een 
openbaree school is in het katholieke zuiden. "Je hebt hier vijfti g katholieke 
scholenn en een paar openbare, die allemaal diensten afnemen van hetzelfde 
administratiekantoor.. Bij ons is er een soort argwaan dat wij voor hen niet op 
dee eerste plaats komen, dus we doen liefst zoveel mogelijk zelf. Die katholie-
kee scholen hebben ook grote besturen die de zaken voor hen regelen. We 
zittenn in een underdog positie" (schoolleider). Vanwege de concurrentie die de 
schooll  ervaart en de moeite met het vinden van een goede bestuursvorm, kan 
dee omgeving van school F getypeerd worden als tamelijk complex. 

OrganisatieopbouwOrganisatieopbouw en samenstelling team 
Voorr de schoolleiding zijn 9 taakrealisatie-uren beschikbaar. De school heeft 
geenn bouwgroepen. Het team bestaat uit 5 personen waarvan er drie full-time 
werkenn (de school heeft 3.8 formatieplaatsen en een aantal uren voor vakon-
derwijs).. De andere twee personen werken respectievelijk 10 tot 19 uur of 20 
tott 29 uur. Van de vijf teamleden zijn er drie in de leeftijd tussen 30 en 39 jaar 
enn twee tussen de 40 en 49 jaar. 
Naastt het team heeft de school ook een conciërge in dienst voor 20 uur per 
week.. Deze is aangesteld sinds 1994. Voor de overige 20 uur werkt hij voor de 
anderee school in het gebouw. Hij is dus de hele dag in het gebouw aanwezig. 
Daarnaastt heeft de school een toezichthouder uit de Melkertregeling. Deze 
werktt voor 32 uur aan de school. 

Beleidsbenutting Beleidsbenutting 
Doorr formatierekeneenheden samen te voegen is de invoering van het boven-
schoolss management mogelijk gemaakt. Het bestuur heeft de beleidsruimte 
diee het formatiebudgetsysteem bood hiertoe benut. "Ik heb dus een leerkracht 
diee voor vijf uur voor school a in dienst is en voor vijf uur in b en voor vijf 
uurr in c, maar ze werkt feitelijk hier. Ze is hier gedetacheerd en in die uren 
werktt zij in de groep die ik anders zou doen, als ik niet in het bovenschools 
managementt zou zitten." 
Alss gevolg van de introductie van het bovenschools management zijn de scho-
lenn in sterkere mate hun beleidsruimte gaan benutten. Afspraken over de 
beleidsbenuttingg gaan buiten de leraren van school F school om. "Zaken die 
opp autonomievergroting betrekking hebben liggen heel duidelijk binnen het 
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bovenschoolsee directieteam. Ten aanzien van onze financiën denk ik dat het 
voorr ons mogelijk is om gezamenlijk wat meer keuzen te maken. Het is zo 
datt we binnen die negen scholen afspraken maken", (schoolleider). De scho-
lenn besluiten gezamenlijk wat het percentage is dat ze binnen Londo willen 
reserveren.. Als het nodig is wordt er tussen de scholen geschoven. Hetzelfde 
gebeurtt met formatierekeneenheden en nascholingsgelden. All e scholen dra-
genn een percentage hiervan af aan het bovenschools management. 
Dee school probeert teamleden zoveel mogelijk vrij te roosteren. "De directeur 
vann de school was een dag in de week ambulant voor de school en had een 
dagg in de week bovenschoolse taken. De remedial teacher had een dag in de 
weekk om kinderen individueel te begeleiden" (jaarverslag). 
Verderr is binnen het formatiebudgetsysteem afgelopen jaar weinig gereser-
veerdd (verzilverd), aangezien de scholen uit de bovenschoolse constructie de 
laatstee jaren met wat fusies te maken hebben gehad. De fusiegaranties hier-
voorr zijn het jaar voorafgaand aan het interview grotendeels vervallen. Hier-
doorr kon er weinig verzilverd worden. Ook de formatierekeneenheden voor 
onderwijsassistentenn kwamen bij de reguliere formatie terecht en uit het for-
matieplann 1996/1997 blijkt dat de school haar nieuwe uren vakonderwijs (als 
gevolgg van een lichte groei) moet overdragen aan andere scholen. Dit als ge-
volgg van krimp op die scholen. 
Tochh levert gezamenlijke beleidsvoering voor het personeelsbeleid diverse 
mogelijkheden.. " Als je naar personeelsbeleid kijk t dan proberen we toch ook 
mett mensen te schuiven, kijken wat specifieke mogelijkheden van mensen 
zijn,, of dat het misschien mogelijk is om mensen in te zetten bij andere teams. 
Wee hebben een belangstellingsregistratie gemaakt van alle teamleden waarop 
zee kunnen aangeven of ze graag ergens anders willen gaan werken, wat de 
dingenn zijn die zij buiten het onderwijs doen of waar ze in gedreven of heel 
goedd in zijn. En dat is natuurlijk nog wel wat aarzelend, maar het geeft ons 
mogelijkhedenn om er mee om te gaan." (schoolleider) 
"Inn het kader van mobiliteit gebeurt het al 2 jaar dat mensen op een andere 
schooll  les gaan geven. In april houden wij een vacatureronde. Dat betekent 
datt alle vacatures die in het begin van elk nieuw schooljaar ontstaan, aan al 
hett personeel van de openbare scholen bekend worden gemaakt. Daar mag 
alleenn het interne personeel op solliciteren. Dat gebeurt vrij veel, zeker bij de 
groeischolen.. Dan merk je dat er flink veel mensen op reageren. Daar worden 
ookk mensen voor uitgekozen. Nou dat betekent weer dat er vacatures op 
anderee scholen ontstaan. We houden dan een tweede sollicitatieronde. Na die 
tweedee sollicitatieronde stopt het, want anders kom je met de tijd in proble-
menn en daarna gaan we gewoon als directie schuiven. Zolang je nog niet met 
internee mensen hebt gesproken mogen wij niets van buiten aannemen. Maar 
jee bent wel vrij om iemand al of niet te nemen." (schoolleider) 
Uitt het bovenschoolse personeelsbeleidsplan blijkt dat de scholen zorgen 
voorr een goede begeleiding vann nieuwe leraren. Er wordt een mentor aange-
steldd die de begeleiding gedurende het eerste jaar voor zijn rekening neemt. 
Ditt is bij voorkeur een leraar uit een parallelgroep of aangrenzend leerjaar. 
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Wanneerr een nieuwe leraar nog niet eerder een baan had in het onderwijs 
krijgtt hij of zij het eerste jaar weinig taken buiten de eigen klas. Verder wordt 
hett eerste jaar twee maal een functioneringsgesprek en twee maal een beoor-
delingsgesprekk gevoerd. 
Dee school heeft weinig last van de bestuursaanstelling, omdat ze een leer-
krachtt die van een andere school komt mag weigeren. Die afspraak is binnen 
hett bestuur gemaakt. Wel is de procedure voor de aanname van nieuw perso-
neell  gewijzigd. Het bovenschoolse niveau heeft hierin, net als in het hele per-
soneelsbeleid,, een rol gekregen. 
Dee beleidsvoering vindt in toenemende mate bovenschools plaats. Het boven-
schoolss management geeft de kaders aan waarbinnen de school werkt. Be-
leidsvoeringg binnen de school zelf gaat uit van verbetering van het onderwijs 
enn de zorgverbreding. "Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen een aantal uren 
vann de basisformatie in te zetten voor remedial teaching" (jaarverslag). 
Hoewell  verbetering van het onderwijs de basis vormt voor het beleid dat de 
schooll  voert, zijn er geen aanwijzingen dat de school een samenhangend be-
leidd voert. De doelen van begeleiding en nascholing zijn bijvoorbeeld sterk 
gerichtt op een aantal concrete activiteiten: ervaring opdoen met computers, 
eenn methode kiezen, een onderwijsleerpakket invoeren. 
Daarnaastt lijk t het resultaat van de begeleiding gering te zijn. In het cursusjaar 
1995/19966 heeft het team zich bijvoorbeeld intensief bezig gehouden met het 
inventariserenn van knelpunten bij het werken met wereldoriëntatie, dit met 
hett oog op de aanschaf van een nieuwe methode. Hier zijn tevens 45 begelei-
dingsurenn van de OBD aan uit gegeven. Uiteindelijk is de methode niet aan-
geschaftt vanwege geldgebrek (jaarverslag). 
Dee nascholingsbehoefte wordt gepeild met behulp van de jaarlijkse functione-
ringsgesprekkenringsgesprekken en informele gesprekken met de leraren. Hierbij wordt een 
afwegingg gemaakt tussen ontwikkelingen in de school en de behoefte van 
teamleden.. Er wordt geen teamgerichte nascholing gevolgd (nascholingsplan 
enn jaarverslag). 

Tabell  8.17: Interpretati e van de beleidsbenutting door  school F 

Beleidsbenut--
ting g 

Beleidsvoering g 

Verandering g 
beleidsbenuttingg is 
toegenomen,, blijkend 
uitt het vrijroosteren 
vann een leraar, de in-
troductiee van een bo-
venschoolss manage-
ment,, vergroting van 
mobiliteit t 
meerr bovenschools, 
niett in sterkere mate in 
samenhang g 

Oorzaak k 
taakverzwaringg a.g.v. autonomie-
vergrotingg & beleidsbenutting leidt 
tott de introductie van een boven-
schoolss management, en dit draagt 
weerr bij aan een grotere beleidsbe-
nutting g 

invoeringg bovenschools manage-
ment t 
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DeDe verandering in de organisatiestructuur 

Bestuurlijkee taakverdeling 
Hett bevoegd gezag van school F heeft taken gedecentraliseerd naar het 3-
hoofdigee bovenschools management van de openbare scholen van de gemeen-
te.. Een aantal onderling samenhangende factoren is aanleiding geweest om 
eenn bovenschools management in te voeren. Het begin van deze ontwikke-
lingg ligt in de toegenomen takenlast als gevolg van de autonomievergroting. 
Dee gemeente en scholen ervoeren dit als een taakverzwaring. 
Eenn aantal van deze taken is in eerste instantie uitbesteed aan het administra-
tiekantoor,, maar men vond het een ongewenste situatie dat het administratie-
kantoorr beleid voert. Dit kantoor werkt namelijk ook voor de katholieke 
scholenn in de regio, en men ervaart hier veel concurrentie van, met name 
schooll  F. 
Alss alternatief voor deze situatie is in 1992 het bestuur van de openbare scho-
lenn verzelfstandigd. Het idee van de scholen was dat hierdoor het bestuur 
meerr algemeen beleid zou gaan voeren. Dit bleek niet te gebeuren. Het be-
stuurr bleef op afstand. "We hebben een bestuurscommissie gekregen die mis-
schienn niet terecht het beeld had opgeroepen dat zij heel veel zaken ging rege-
len.. Dat blijkt niet haalbaar omdat je te maken heb met een groep ouders die 
datt naast hun baan doen en dat maakt dat je toch in een soort vacuüm te-
rechtkomt,, in een soort leegte. Hun takenpakket kan niet groter. Ook om die 
redenn is anderhalf jaar geleden die bovenschoolse constructie in het leven 
geroepen.""  (de schoolleider) 
Tegelijkertijdd impliceert de invoering van het bovenschools management 
voorr de school zelf een meer centrale taakuitvoering en beleidsvoering. Per-
soneelsbeleid,, financieel beleid en marketing wordt door het bovenschools 
managementt ontwikkeld. Ook het jaarverslag wordt bovenschools opgesteld. 
Elkee school levert informatie aan over de eigen school. Het team merkt hier 
allemaall  niet veel van. De schoolleider zit namelijk zelf in het bovenschools 
managementt en heeft dus invloed op dit bovenschoolse beleid. Zij zorgt voor 
dee vertaling naar de eigen school. 

Taakverdelingg van schooltaken 
Hoewell  school F een kleine school is, met iets meer dan 100 leerlingen, zit de 
schoolleiderr van school F zelf in het bovenschools management. De boven-
schoolsee taken van de schoolleider omvatten twee werkdagen. Hierdoor is 
ookk binnen de school zelf sprake van decentralisatie van taken van de school-
leidingg naar het team. "Ik hou me nu twee dagen bezig met het bovenschoolse 
personeelsbeleid.. Ik heb dus minder tijd voor andere taken die ik normaal 
gesprokenn deed. Ik haal nog wel kinderen uit de groep, ik geef wat klasse-
ondersteuningg van tijd tot tijd, omdat wij als groeischool met wat lastige 
combinatiess werken. Maar dat is bij elkaar een uur of 4 in de week. En de 
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intakee gesprekken van de kleuters doe ik niet meer. Die deed ik in het verle-
denn allemaal wel maar daarvoor heb ik gevraagd of een leerkracht van de on-
derbouww dat wou doen." (schoolleider) 

Operationelee en strategische besluitvorming 
Inn de besluitvorming is niet echt iets veranderd. Operationele besluiten wor-
denn met name door de schoolleiding genomen, soms in samenspraak met het 
team.. Omdat de school klein is is het mogelijk om besluiten te nemen op 
basiss van consensus. De besluitvormingslijnen zijn kort. 
Strategischee besluiten worden met name door de (bovenschoolse) schoolleider 
genomen.. Door de introductie van het bovenschools management vindt be-
sluitvormingg meer bovenschools plaats, bijvoorbeeld met betrekking tot het 
personeelsbeleidd en de aanname van personeel. 

Formalisatie e 
Dee school heeft een klassehandboek. "Het klasse-handboek is een soort lei-
draadd voor alle zaken die binnen school spelen, werkafspraken. Zoals 'hoe 
zienn wij de taken van de ouders bij ons op school, wat zijn mogelijkden voor 
ouders,, en waar zijn ze nodig, en hoe gaan wij om met rapportage en hoe 
gaann wij om met de inrichting van het lokaal, met straffen en belonen, en met 
snoepen?'.. Als je dat dan meteen in het klassehandboek opneemt, dan staat 
hett daar ook meteen vast" (schoolleider). 

Tabell  8.18: Interpretati e verandering in organisatiestructuur, school F 

(de)centralisati i 
ee van besluit-
vormingg van 
strategische e 
besluiten n 
(de)centralisati i 
ee van besluit-
vormingg van 
operationele e 
besluiten n 
taakverdeling g 
tussenn bestuur 
enn schoollei-
ding g 

Toen n 
schoolleider r 

schoolleider r 
(enn team) 

takenn bleven 
liggen,, of 
schoolleider r 
voerdee ze uit 

Nu u 
bovenschools s 
management t 

idem m 

bevoegdd gezag 
heeftt taken aan 
scholenn overge-
dragen,, na invoe-
ringg van boven-
schoolss manage-
mentt worden de 
takenn boven-

Oorzaak k 
a.g.v.. autonomievergro-
tingg is een bovenschools 
managementt ingevoerd 

--

taakverzwaringg a.g.v. 
autonormevergroting, , 
verzelfstandigingg van het 
bestuur r 
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taakverdeling g 
tussenn school-
leidingg en 
team m 

formalisatie e 

schoolleider r 
voertt meeste 
takenn uit, team 
voorr een deel 

afsprakenn in 
klassehand--
boek k 

schoolss uitgevoerd 
teamm is meer ta-
kenn gaan uitvoe-
renn (deels met 
extraa uren) 

idem m 

schoolleiderr zit in bo-
venschoolss management 

VeranderingVerandering in de organisatiecultuur 
Dee school ervaart als openbare school in het zuiden veel concurrentie. De 
schooll  kan zich ook nauwelijks profileren omdat ze geen eigen gebouw heeft, 
maarr de tweede verdieping van een andere school bewoont. Over de concur-
rentiepositiee van de school en de inhoudelijke plannen daaromtrent kan de 
schoolleidingg weinig zeggen, onder andere omdat een andere school daar bij 
betrokkenn is. Het gaat daarbij om een potentiële fusie. 
Dee teamleden vinden het verder best zwaar om te werken met een continu-
rooster.. Omdat leerkrachten elkaar in de pauzes minder frequent zien (van-
wegee het continurooster) is afgesproken dat iedereen na school een half uur 
theee blijf t drinken. Het kan voorkomen dat iemand er niet is, maar in princi-
pee is iedereen hierbij aanwezig. 
Dee motivatie van de teamleden is de laatste jaren wat afgenomen doordat de 
schooll  veel concurrentie ervaart. Dit wordt nog versterkt door de situatie in 
dee huisvesting. Verder wordt het binnen het team wel eens als lastig ervaren 
datt de schoolleider een bovenschoolse functie heeft. Zij is daardoor vaak af-
wezigg en dat geeft wel eens wrijving. 
Dee cultuur van de school wordt gekenmerkt door tamelijk autonome leer-
krachten.. Het is een kleine school, zonder parallelklassen, dus de leerkrachten 
zijnn redelijk vrij in hun werkindeling. Wel werkt men sinds een jaar met een 
systeemm van intervisie. "We hebben vorig jaar een aantal intervisies gehad, 
waarbijj  leerkrachten bij elkaar in de klas gingen kijken, zodat iedere leer-
krachtt in ieder geval een dag bij alle klassen is geweest." 

Tabell  8.19: Interpretati e verandering in organisatiecultuur  van school F 

Toen n Nu u Oorzaak k 
veranderingg in 
professionaliteit t 

professionaliteitt is 
afgenomenn door 
verminderdee moti-
vatie e 

onzekeree toekomst van 
dee school (concurren-
tie,, huisvesting), taak-
verzwaringg (continu-
rooster),, schoolleider 
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veranderingg in 
autonomiee van 
leraren n 

tamelijkk auto-
nomee leer-
krachten n 

idem,, ondanks in-
tervisie e 

vaakk afwezig) 
geenn parallelklassen 

Afsluiting Afsluiting 
Dee beleidsbenutting van school F is toegenomen. De beleidsvoering is niet 
veranderd,, behalve dat deze meer bovenschools plaatsvindt. Dit laatste komt 
doordatt de veranderingen in het bekostigingsstelsel leiden tot een taakverzwa-
ringg op zowel het schoolniveau als het bestuurlijk niveau. De school kon deze 
taakverzwaringg in haar eentje niet opvangen, deels omdat de school heel klein 
is.. De gemeente kon deze taakverzwaring ook niet opvangen. Het was daar-
doorr nodig om de taken anders te verdelen. Verzelfstandiging van het ge-
meentebestuurr was een onvoldoende antwoord hierop, zodat uiteindelijk een 
bovenschoolss management is gecreëerd. De autonomievergroting maakte dit 
noodzakelijk,, maar bood hier tegelijkertijd de beleidsruimte toe. De beleids-
benuttingg door de scholen resulteert in de introductie van een bovenschools 
management.. Als gevolg van de invoering van dit bovenschools management 
iss de beleidsbenutting verder toegenomen. 
Dee invoering van een bovenschools management betekent een verandering in 
dee organisatiestructuur. De besluitvorming voor de strategische besluiten 
vindtt meer bovenschools plaats en de bestuurlijke taken worden boven-
schoolss uitgevoerd. Personeelsbeleid, financieel beleid en marketing wordt 
doorr het bovenschools management ontwikkeld. Doordat de schoolleider van 
schooll  F in het bovenschools management zit en dus minder tijd heeft voor 
dee eigen school worden binnen school F meer schooltaken gedelegeerd naar 
dee teamleden. 
Tott slot is de cultuur van school F aan het veranderen. Als gevolg van de 
concurrentiee die de school ervaart, het niet hebben van een eigen schoolge-
bouww en de onzekerheid over de toekomst is de motivatie van de leraren de 
laatstee jaren afgenomen. De afgenomen motivatie is mede een gevolg van de 
bovenschoolsee functie van de schoolleider, als gevolg waarvan de schoolleider 
vri jj  vaak weg is. Dit wordt binnen het team wel eens als lastig ervaren en 
geeftt wel eens wrijving. 
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Schemaa 8.7: Terugkoppeling van school F naar  conceptueel kader  gevals-
studies s 

beleidsbenuttingg (vraag 1) 

beleidsbenuttingg is toegenomen, 
beleidsvoeringg meer bovenschools, 
taakverzwaring g (vraag(vraag 2) 

conditionerende e 
variabelen n 

gemeentee heeft verzelfstandigd 
bestuur,, schoolleider is boven-
schoolss manager, kleine school, 
geenn eigen huisvesting, veel 
concurrentie e 

(vraag(vraag 5 

structuurveranderin g g 

bovenschoolsee taakuitvoering en 
besluitvorming, , 
taakverdelingg en decentrale besluit-
vormingg in team 

(vraag(vraag 6) 

cultuurveranderin g g 

afgenomenn professionaliteit 

8.33 Analyse tussen scholen 

Dee analyse tussen de scholen zal gebeuren aan de hand van de zes onder-
zoeksvragenn die in paragraaf 8.1.1 voor de gevalsstudies zijn geformuleerd. Na 
beantwoordingg van de onderzoeksvragen worden, als afsluiting, de zes scho-
lenn vergeleken met het conceptueel kader van de gevalsstudies. 

BeleidsbenBeleidsben u tting 
Dee eerste onderzoeksvraag betreft de wijze waarop de beleidsbenutting door 
scholenn beschreven en geïnterpreteerd kan worden. Uit de gevalsstudies blijkt 
datt alle scholen hun beleidsruimte in sterkere mate zijn gaan benutten, met 
uitzonderingg van school D. Op grond van het survey was verwacht dat ook 
dezee school haar beleidsruimte in toenemende mate zou benutten. Verder 
geldtt voor school E dat de beleidsbenutting eerst is toegenomen, maar later op 
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schoolniveauu is afgenomen, aangezien het schoolbestuur meer (bovenschools) 
beleidd is gaan voeren. 
Ui tt de gevalsstudies blijkt verder dat de scholen die hun beleidsruimte meer 
zijnn gaan benutten voorafgaand aan de veranderingen in het bekostigingsstel-
sell  en autonomievergroting al doelgericht beleid voerden. Ook voorheen 
benuttenn zij hun beleidsruimte. Zij signaleren wel dat hun beleidsruimte is 
toegenomenn en dat zij deze ruimte hebben benut (naast de ruimte die ze 
voorheenn al benutten), waardoor ze autonomer zijn geworden. Daarnaast 
hebbenn de scholen een extra motivatie om hun beleidsruimte te benutten en 
autonomerr te worden: het willen bieden van extra zorgverbreding ten behoe-
vee van de leerlingen, het ervaren van concurrentie, een slecht bestuur of een 
ambitieuzee schoolleider. De beleidsvoering is tot slot binnen een aantal scho-
lenn meer integraal geworden (school A, C en E). Binnen de andere scholen is 
ditt niet het geval. 

BovenschoolseBovenschoolse structuur en schoolinterne veranderingen 
Dee tweede onderzoeksvraag is gericht op de beschrijving en interpretatie van 
dee samenhang tussen beleidsbenutting en de verandering in de organisatie-
structuur.. De structuur van de basisscholen is de laatste jaren veranderd. De 
meestee scholen ervaren een taakverzwaring, deels veroorzaakt door de veran-
deringenn in het bekostigingsstelsel en autonomievergroting (school A, B, C 
enn F). Daarnaast krijgen de scholen meer verantwoordelijkheden toegewezen. 
Dee veranderingen in het bekostigingsstelsel en autonomievergroting worden 
doorr scholen gezien als een taakverzwaring die hen ertoe noopt de taken an-
derss te verdelen. Dit gebeurt veelal bovenschools, in de vorm van een boven-
schoolss management, al dan niet geformaliseerd (school A, B, C, D, F) of 
middelss bestuurlijke schaalvergroting (school E). De vergroting van de be-
leidsruimtee is voor de scholen niet zozeer een stimulans om de organisatie-
structuurr aan te passen, maar veeleer een noodzaak. 
Dee scholen geven wel aan dat de veranderingen in het bekostigingsstelsel te-
venss de beleidsruimte bieden om de taken anders te verdelen (bijvoorbeeld 
hett binnen een bestuur aanstellen van een algemeen of bovenschools direc-
teur). . 
Dee introductie van een bovenschools management en de bestuurlijke schaal-
vergrotingg leiden ertoe dat de taken tussen het bevoegd gezag en de schoollei-
derr anders worden verdeeld. Wanneer sprake is van een bovenschools mana-
gement,, voeren de bovenschoolse schoolleiders steeds meer bestuurlijke taken 
uit.. In het andere geval voert het bestuur of het bestuursbureau in toenemen-
dee mate de bestuurlijke taken uit. 
Dezee verandering in de taakverdeling tussen het bevoegd gezag en de school-
leidingg leidt tevens tot een toenemende centralisatie van de strategische be-
sluitvormingg (school A, B, C, E en F). Het bovenschoolse management en het 
groteree bestuur voeren niet alleen een deel van nieuwe en meer beleidsmatige 
takenn uit, zij nemen ook de besluitvorming voor de strategische besluiten op 
zich. . 
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Inn het verlengde van de introductie van een bovenschools management ver-
andertt de taakverdeling in de scholen en parallel daaraan de operationele be-
sluitvormingg binnen scholen. Dat komt doordat voor de meeste scholen uit 
dee gevalsstudies geldt dat de schoolleider van deze scholen een centrale rol 
inneemtt in het nieuwe bovenschoolse management (school A, B, C en F). 
Omdatt de schoolleider bovenschoolse taken uitvoert is binnen de scholen 
sprakee van een toenemende taakverdeling en een meer decentrale operatione-
lee besluitvorming. Binnen school A en B is zowel sprake van een toenemende 
taakverdelingg tussen de schoolleider en het team, als van een meer decentrale 
besluitvormingg voor de operationele besluiten. Binnen school C en F is alleen 
sprakee van meer taakverdeling binnen de school. 
Veranderingg in de taakverdeling in scholen zónder een bovenschools mana-
gementt (school E) kent andere oorzaken. In school E vindt wel een verande-
ringg plaats in de taakverdeling, maar niet als gevolg van veranderingen in de 
relatiee tussen het bevoegd gezag en de schoolleiding. Verandering in de taak-
verdelingg en operationele besluitvorming binnen school E vindt plaats als 
gevolgg van de groei die de school doormaakt en de verandering in de school-
leiding.. In school D verandert de taakverdeling binnen de school niet. Binnen 
schooll  D is wel sprake van een toegenomen formalisatie van de taakverdeling. 
Err worden meer afspraken gemaakt over de taakverdeling. Dit geldt ook voor 
schooll  E. 

Cultuurverandering Cultuurverandering 
Dee derde en vierde onderzoeksvraag gaan respectievelijk over de beschrijving 
enn interpretatie van de samenhang tussen beleidsbenutting en verandering in 
dee organisatiecultuur en de samenhang tussen verandering in de organisatie-
structuurr en cultuur. Uit het survey was al gebleken dat er nauwelijks tot 
geenn samenhang was tussen de beleidsbenutting door scholen en verandering 
inn de professionaliteit en autonomie van leraren (de derde onderzoeksvraag). 
Ditt blijkt tevens uit de gevalsstudies. Op geen enkele school is sprake van 
samenhangg tussen de beleidsbenutting door de school en cultuurverandering. 
Err is wel een duidelijke samenhang tussen structuurverandering en cultuur-
veranderingg (de vierde onderzoeksvraag). Uit de gevalsstudies blijkt , evenals 
uitt het survey, dat de cultuur van scholen de laatste jaren minder vaak en 
minderr sterk is veranderd dan de structuur van scholen. Verder bevestigen de 
resultatenn van de gevalsstudies de constatering uit het survey dat de structuur-
enn cultuurveranderingen binnen scholen met elkaar samenhangen. 
Eenn verandering in de taakverdeling binnen scholen hangt samen met een 
afnamee van de autonomie van leraren (school C en E). Als leraren meer taken 
enn meer verschillende taken uitvoeren voor de hele school, kunnen zij zich 
minderr terugtrekken in hun eigen klaslokaal. Deze samenhang tussen de toe-
genomenn taakverdeling en de afnemende autonomie van leraren wordt ver-
sterktt door ander overheidsbeleid, zoals het WSNS beleid. Het WSNS-beleid 
leidtt ertoe dat leraren meer samenwerking ten behoeve van de zorgleerlingen 
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enn de zorgstructuur van de school. 
Vanuitt de theorie en de resultaten uit het survey werd voorts verwacht dat 
eenn toenemende taakverdeling binnen de school bij zou dragen aan een ver-
hogingg van de professionaliteit van de teamleden. Voor school E is dit het 
gevall  (binnen deze school is ook de autonomie van leraren afgenomen), maar 
voorr school B doet zich juist het omgekeerde voor. Binnen deze school wordt 
dee toegenomen taakverdeling als wéér een nieuwe taakverzwaring gezien, 
naastt de taken die de leraren al uitvoeren. Dit wordt mede veroorzaakt door-
datt de leraren van school B tevens allerlei huishoudelijke taken uitvoeren. Zij 
makenn bijvoorbeeld zelf het gebouw schoon om geld te besparen. 
Verderr neemt binnen een aantal scholen de professionaliteit van leraren af 
doordatt zij zich onzeker voelen over de toegenomen bovenschoolse besluit-
vormingg voor de strategische besluiten en de toegenomen bovenschoolse 
taakuitvoeringg (school A, B, D en F). De leraren van deze scholen hebben 
weinigg zicht op de ontwikkelingen. 

Omgeving,Omgeving, school en structuurverandering 
Dee vijfde onderzoeksvraag gaat over de beschrijving en interpretatie van de 
samenhangg tussen de school- en omgevingskenmerken van de school en de 
veranderingg in de structuur van schoolorganisaties. 
Ui tt de gevalsstudies blijkt dat de veranderingen in de operationele besluit-
vormingg en de taakverdeling tussen schoolleiding en team niet direct samen-
hangenn met de beleidsbenutting door de school. Veranderingen hierbinnen 
tredenn bijvoorbeeld op doordat de schoolleider van de school meer boven-
schoolsee taken uitvoert als gevolg van de veranderingen in het bekostigings-
stelsell  en de beleidsbenutting (school A, B, C, F), doordat de school groeit 
(schooll  A), doordat de school al heel groot is (school C) of door het aantreden 
vann een andere schoolleider die meer geïnteresseerd is in het financieel en 
personeelsbeleidd van de school en de overige taken aan het team overlaat 
(schooll  A en E). 
Veranderingenn in de operationele besluitvorming en de taakverdeling binnen 
scholenn is dus veeleer een indirect gevolg van de veranderingen in het bekosti-
gingsstelsell  en de beleidsbenutting door scholen, en een direct gevolg van de 
bovenschoolsee ontwikkelingen en van de kenmerken van de school, zoals 
schoolgroei,, schoolgrootte en wisselingen binnen het management. 
Daarnaastt is gebleken dat kenmerken van de omgeving een extra prikkel zijn 
omm over te gaan tot een bovenschools management, met een meer centrale 
strategischee besluitvorming en meer bovenschoolse taakuitvoering. Zo heb-
benn de scholen waarbinnen sprake is van de ontwikkeling in de richting van 
eenn bovenschools management allemaal een bevoegd gezag met een geringe 
deskundigheidd of beperkte capaciteit (school A, B, C en F). Verder speelt ook 
anderr overheidsbeleid hierbij een rol, met name de bestuursaanstelling (school 
A,, B en C). Voor school F speelt daarnaast mee dat het een kleine school is 
zonderr een eigen schoolgebouw. School F ervaart veel concurrentie. 
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Omgeving,Omgeving, school en cultuurverandering 
Ookk op de veranderingen in de cultuur van scholen blijken schoolkenmerken 
enn omgevingskenmerken invloed te hebben (de zesde onderzoeksvraag). Met 
namee overheidsbeleid, in de vorm van het WSNS-beleid (school B, C, E) en 
dee AD V-regeling (school A) heeft gevolgen gehad voor de afnemende auto-
nomiee van leraren en de veranderde professionaliteit. Door deze ontwikke-
lingenn zijn leraren, deels noodgedwongen, meer samen gaan werken. Hier-
doorr neemt hun autonomie af en neemt de professionaliteit overwegend toe. 
Binnenn school B is de professionaliteit van leraren echter afgenomen, mede als 
gevolgg van het WSNS-beleid. All e interne en externe ontwikkelingen, dus 
ookk WSNS, worden door de leraren als verhoging van de werkdruk ervaren 
waardoorr hun motivatie afneemt. 
Binnenn school D en F heeft overheidsbeleid geen directe invloed op de veran-
deringenn in de cultuur. Veranderingen in de cultuur binnen school D en F, in 
diee zin dat de professionaliteit afneemt, worden binnen school D veroorzaakt 
doorr bestuurlijke en institutionele fusies en de conflictueuze relatie met het 
bestuur.. Binnen school F ligt de oorzaak in de concurrentie die de school 
ervaartt en de tamelijk uitzichtloze situatie wat betreft de huisvesting. 
Tott slot blijkt uit de resultaten van de gevalsstudies dat de reactie van de scho-
lenn en de schoolteams op de ontwikkelingen afhankelijk is van de rol van de 
schoolleider.. Zijn waarneming van de omgeving en van autonomievergroting, 
maarr ook zijn capaciteiten, zijn bepalend voor de reactie van de school. De 
schoolleiderr en leraren binnen de school met een groot bestuur (school E) en 
dee school waar de schoolleider weinig invloed heeft op het bovenschools be-
leidd (school D), vinden de ontwikkelingen vervelend. De strategische besluit-
vormingg gaat langs hen heen. De vier scholen waarvan de schoolleider deel 
uitmaaktt van het bovenschools management zijn redelijk positief over de 
ontwikkelingen,, hoewel ook de leraren binnen deze scholen deels onzeker-
heidd ervaren (school A, B, C en F). 

ConceptueelConceptueel kader 
Nuu de onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van de resultaten van 
dee gevalsstudies, worden deze resultaten tot slot samengevat door de schema's 
vann de zes scholen op het conceptueel kader van de gevalsstudies te leggen 
(schemaa 8.8). 
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Schemaa 8.8: Vergelijkin g van de zes scholen met het conceptueel kader 

beleidsbenuttingg (vraag 1) 

beleidsbenuttingg en/of meer 
integraall  beleid (A,B,C,E,F); 
taakverzwaringg (A,B>C,F) 

conditionerende e 
variabelen n 
schoolgroei/fusiee (A,B>D,E). 
schoolleiderr deels boven-
schooll  (A,B)C,F); bevoegd 
gezagg met beperkingen (A, 
B,C,D,F);; WSNS (B,C,E); 
bestuursaanstellingg (A,B>C) 

(vraag(vraag 3) 

(vraag(vraag 2) 
A,B,C,E,F F 

(vraag(vraag 5) 
A,B,C,D,E,F F 

structuurveranderin g g 
bovenschoolsee taakuitvoering A,B,C, 
D,F);; centralisatie strat. besluiten 
(A,B)E>F);; meer taakverdeling in 
schooll  (A,B,C,E,F); decentralisatie 
operationelee besluiten (A,B,E,F); 
formalisatiee (D,E) 

(vraag(vraag 6) 
A,B,C,D,E,F F 

cultuurveranderin g g 

professionaliteitt van leraren 
neemm toe (E) of af (B,D,F); 
autonomiee van leraren neemt 
aff  (A,C,E) 

(vraag(vraag 4) 
B,C,E E 

Alss de schema's van de zes scholen worden vergeleken met het conceptueel 
kaderr voor de gevalsstudies blijkt dat structuurverandering binnen de meeste 
scholenn wordt veroorzaakt door de veranderingen in het bekostigingsstelsel. 
Dee taakverzwaring die scholen ervaren en de beleidsbenutting door scholen 
leidenn ertoe dat de structuur van scholen verandert. Kenmerken van de om-
gevingg en schoolkenmerken versterken deze samenhang, maar kunnen ook 
zelfstandigg invloed uitoefenen op veranderingen in de organisatiestructuur. 
Cultuurveranderingg binnen de school wordt niet direct veroorzaakt door de 
veranderingenn in het bekostigingsstelsel. Voor een deel van de scholen hangt 
cultuurveranderingg samen met veranderingen in de structuur, in die zin dat 
veranderingenn in de structuur gevolgen kunnen hebben voor de professionali-
teitt en autonomie van leraren. Verder is binnen alle scholen sprake van sa-
menhangg tussen enerzijds de school- en omgevingskenmerken en anderzijds 
dee verandering in de cultuur. 
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Tott slot kan geconstateerd worden dat de veranderingen in het bekostigings-
stelsell  en autonomievergroting een minder positieve uitwerking hebben bin-
nenn scholen die zich in minder gunstige interne of externe omstandigheden 
bevinden.. Dit geldt voor school B, D en F. De leraren van school B ervaren 
eenn zware taakbelasting, die toeneemt als gevolg van diverse interne en exter-
nee ontwikkelingen, zoals de veranderingen in het bekostigingsstelsel. School 
DD wordt volledig in beslag genomen door de problemen met het bestuur en 
dee bovenschoolse directeur. School F ervaart veel concurrentie en heeft geen 
eigenn schoolgebouw waar ze zich mee kan profileren. Hoewel de veranderin-
genn in het bekostigingsstelsel en beleidsbenutting binnen twee van deze drie 
scholenn gevolgen hebben voor de organisatiestructuur (school B en F), neemt 
dee professionaliteit van de leraren van deze drie scholen af. 
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