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Hoofdstukk 9: Conclusies 

I nn dit hoofdstuk worden, op basis van de onderzoeksresultaten en het theore-
tischee kader, de conclusies van dit onderzoek uitgewerkt. De vraag die in dit 
onderzoekk is gesteld is of basisscholen de beleidsruimte benutten die zij heb-
benn gekregen als gevolg van een aantal veranderingen in het bekostigingsstel-
sell  en tot welke schoolorganisatorische gevolgen dit leidt. 
Hett conceptueel kader, uitgewerkt in paragraaf 5.1, sluit behoorlijk goed aan 
bijj  de situatie van de onderzochte basisscholen. Op basis van de resultaten uit 
hett survey en de gevalsstudies ziet het conceptueel kader er uiteindelijk als 
volgtt uit (zie schema 9.1). De stippelpijlen zijn verbanden die, bij nader 
inzien,, in paragraaf 5.1 onterecht zijn gesuggereerd. De variabele 'organisatie-
kwaliteit'' is binnen de gevalsstudies niet onderzocht, omdat uit het survey 
geenn samenhang is gebleken tussen de organisatiekwaliteit van scholen en de 
veranderingenn in de organisatiestructuur en cultuur van scholen. 

Schemaa 9.1: Conceptueel kader 
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Inn de rest van dit hoofdstuk worden achtereenvolgens conclusies getrokken 
mett betrekking tot de beleidsbenutting door scholen (paragraaf 9.1), de ver-
anderingenn in de structuur van schoolorganisaties (9.2), de veranderingen in 
dee cultuur van schoolorganisaties (9.3), de organisatiekwaliteit van scholen 
(9.4)) en de invloed van omgevingskenmerken en schoolkenmerken op de 
veranderingenn in schoolorganisaties (9.5). 

9.11 Beleidsbenutting 

Uitt eerder onderzoek is gebleken dat scholen sterk verschillen in de mate 
waarinn ze beleid voeren (Hooge, 1998; Sleegers, 1991). De resultaten van dit 
onderzoekk bevestigen dit beeld. Scholen verschillen in de mate waarin zij hun 
beleidsruimtee benutten. Blijkens de resultaten van het survey benutten de 
meestee scholen hun beleidsruimte in geringe mate. 
Scholenn kennen met name een geringe beleidsbenutting voor wat betreft het 
personeelsbeleid.. Dit bevestigt het beeld dat is verkregen door ander onder-
zoekk naar (onderdelen van) autonomievergroting waaruit is gebleken dat de 
beleidsruimtee van scholen is vergroot, maar dat scholen hier weinig gebruik 
vann maken (Buist et al., 1995; Hooge, 1998). De beleidsbenutting voor de 
beheersingg van het materieel budget is well  hoog, maar dat kan ook niet an-
ders,, want het Londo-stelsel voor het materieel budget vereist namelijk dat 
scholenn middelen reserveren en aan fondsvorming doen. Als dit niet gebeurt 
iss het onmogelijk materialen te vervangen. Scholen maken in mindere mate 
gebruikk van de mogelijkheid binnen het Londo-stelsel om met middelen voor 
verschillendee kostenposten te schuiven. 
Watt verder opvalt is dat scholen relatief autonoom zijn geworden als het gaat 
omm hun nascholingsbeleid. Dit aspect behaalt, na de beheersing van het mate-
rieelrieel budget, de hoogste score voor de beleidsbenutting. Ander onderzoek 
leekk al uit te wijzen dat scholen de laatste jaren hun nascholing meer af zijn 
gaann stemmen op de eigen wensen en behoeften, maar over de mate waarin 
scholenn dit deden en de mate waarin ze een nascholingsbeleid voeren was op 
hett moment van uitvoering van het survey niets bekend (Karstanje et al., 
1995). . 

Dee scholen uit de gevalsstudies hebben aangegeven dat zij voorafgaand aan de 
veranderingenn in het bekostigingsstelsel al een bepaalde, deels andere, beleids-
ruimtee hadden en benutten. Dit sluit aan bij de conclusie uit het onderzoek 
vann Hooge (1998) dat eerder sprake is van een verschuiving binnen de beleids-
ruimtee van scholen, dan van een toegenomen beleidsruimte. Zij concludeert 
datt de beleidsruimte van scholen is toegenomen op het organisatorische ter-
reinn en is afgenomen voor wat betreft het omgevingsgerichte en operationele 
terrein.. Ook onderzoek naar de lumpsum financiering in het voortgezet on-
derwijss toont aan dat binnen scholen waar over het financieringssysteem als 
beleidsinstrumentt wordt nagedacht, dit proces voorheen, onder het oude fi-
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nancieringssysteem,, al in gang is gezet (Bergen et al., 1997). Het proces van 
beleidsvoeringg was binnen deze scholen al eerder in gang gezet. Door de ver-
anderingenn in de bekostigingssystematiek zijn de voorwaarden voor verande-
ringg toegenomen. Deze scholen zijn niet iets nieuws gaan doen. Wel signale-
renn de schoolleiders van deze scholen dat hun beleidsruimte is toegenomen en 
datt zij deze ruimte hebben benut (naast de ruimte die ze al benutten), waar-
doorr ze autonomer zijn geworden. 

9.22 Structuurverandering 

TaakverzwaringTaakverzwaring en veranderingen in de interne organisatiestructuur 
Dee scholen uit de gevalsstudies geven aan dat de veranderingen in het bekosti-
gingsstelselgingsstelsel en autonomievergroting tot een taakverzwaring leiden. Ook uit 
anderr onderzoek blijkt dat de beheerslast en beleidslast van scholen toeneemt 
alss gevolg van een vergroting van de beleidsruimte (Bergen et al., 1997; Leva-
cic,, 1995; Sackney & Dibski, 1994). Door de autonomievergroting en de af-
namee van centrale regelgeving krijgen het schoolbestuur en de schoolleider 
meerr beheersmatige taken. Het FBS, maar ook de regeling voor arbeidsduur-
verkorting,, de toename van het aantal parttimers en duobanen maken de uit-
voeringg van het personeelsbeleid gecompliceerder. Het Londo-stelsel vereist 
eenn zorgvuldige boekhouding en parallel aan de decentralisatie van de nascho-
lingsgeldenn kregen scholen de eerste jaren de verplichting een nascholingsplan 
opp te stellen. Dit soort administratieve en managementtaken kosten het be-
stuurr en de schoolleider tijd. 
Al ss gevolg van de taakverzwaring verandert de taakverdeling tussen het be-
stuurr en de schoolleiding. Deze verandering komt er op neer dat de schoollei-
derr meer bestuurlijke taken uit gaat voeren, zoals het opstellen van de 
schoolbegroting,, het afhandelen van financiële zaken, het opstellen van het 
nascholingsplann en houden van functioneringsgesprekken. Zowel uit het sur-
veyy als uit de gevalsstudies blijkt dat er sprake is van een positieve samenhang 
tussenn de mate van beleidsbenutting en een veranderende taakverdeling tussen 
bevoegdd gezag en schoolleiding. Tegelijkertijd verandert ook de taakverdeling 
tussenn de schoolleiding en de teamleden, in die zin dat de teamleden meer 
schooltakenn uit zijn gaan voeren. Ook ander onderzoek geeft een toegeno-
menn taakverdeling aan als een van de gevolgen van autonomievergroting (Ax, 
1993a). . 
Daarnaastt blijkt uit het survey dat beleidsbenutting samenhangt met een meer 
decentralee operationele besluitvorming. De gevalsstudies maken het mogelijk 
dezee samenhang te interpreteren. Uit de gevalsstudies blijkt namelijk dat als 
scholenn hun beleidsruimte benutten, dit inhoudt dat schoolleiders meer taken 
krijgenn op het terrein van het personeelsbeleid en financieel beleid. Dit maakt 
hett noodzakelijk om de overige taken in toenemende mate te verdelen onder 
dee overige teamleden. Parallel hieraan wordt de besluitvorming voor operati-
onelee besluiten meer gedecentraliseerd naar teamleden of bouwgroepen, zeker 
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alss de school groeit of als de schoolleider betrokken is bij het bovenschoolse 
management.. Dergelijke ontwikkelingen hebben ook plaatsgevonden in an-
deree sectoren van het onderwijs, zoals het middelbaar beroepsonderwijs (Ax 
ett al., 1993b). 

MeerMeer gezamenlijke strategische besluitvorming 
Dee strategische besluitvorming verandert eveneens, in die zin dat het bestuur 
enn de schoolleider deze besluiten meer gezamenlijk zijn gaan nemen. Deze 
veranderingg wordt niet direct veroorzaakt door de veranderingen in het be-
kostigingsstelsell  en de vergroting van de beleidsruimte van scholen. Uit het 
surveyy blijkt dat de samenhang tussen de beleidsbenutting en de verandering 
inn de strategische besluitvorming niet significant is. Toch blijk t uit de gevals-
studiess dat de veranderingen in het bekostigingsstelsel, in samenhang met 
anderee variabelen, gevolgen hebben voor de veranderingen in de strategische 
besluitvorming.. De beleidsbenutting door de school is echter geen directe 
oorzaakk van de verandering in de strategische besluitvorming. 
Dee directe oorzaak om de strategische besluitvorming te veranderen ligt in de 
toegenomenn bovenschoolse taakuitvoering en in andere beleidsmaatregelen 
vann de overheid, zoals de bestuursaanstelling. Door de invoering van de be-
stuursaanstellingg hebben het bestuur en de schoolleiding een gezamenlijk 
belangg gekregen in het personeelsbeleid dat wordt gevoerd. Het bestuur heeft 
belangg bij een goede planning van het personeel. Een overschot aan personeel 
gaatt ten koste van haar eigen reserves (overigens geldt dit ook voor de materi-
elee middelen, maar die omvatten een veel kleiner deel van de begroting) en 
hett bestuur is verantwoordelijk voor wachtgeldaanspraken. De schoolleiding 
heeftt er daarentegen belang bij dat er goede leraren binnen de eigen school 
werkzaamm zijn. Aangezien de bestuursaanstelling impliceert dat scholen onder 
hetzelfdee bestuur eikaars personeel overnemen, zal een school die haar be-
leidsruimtee benut niet zonder meer overgeleverd willen worden aan het aan-
namebeleidd en de personeelsplanning van het bestuur. 
Bestuurr en schoolleiding hebben dus beide belang bij een goed personeelsbe-
leid.. Het ligt voor de hand dat ze op dit terrein gaan samenwerken, en samen 
besluitenn gaan nemen. Dit heeft gevolgen voor de (overige) strategische be-
sluitenn die de schoolleiding en het schoolbestuur nemen. Ook deze overige 
strategischee besluiten worden meer in gezamenlijkheid genomen (minder 
doorr de schoolleider alleen en meer samen met het bestuur; dan wel minder 
doorr het schoolbestuur alleen en meer samen met de schoolleiding). 

EenEen bovenschoolse structuur 
Dee structuur van schoolorganisaties is complexer geworden door de toege-
nomenn bovenschoolse taakuitvoering en veranderende besluitvormingsverde-
ling.. Ten tijde van het survey was nog nauwelijks sprake van een boven-
schoolsee directie. Binnen alle zes de scholen uit de gevalsstudies is echter 
steedss meer sprake van bovenschoolse taakuitvoering, al dan niet geformali-
seerdd in een bovenschools management. 
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Uitt de gevalsstudies blijk t dat als scholen een bovenschools management of 
eenn bestuur met een ondersteunende staf krijgen, dat dan een deel van de stra-
tegischee besluitvorming wordt gecentraliseerd, terwijl tevens een ander deel 
vann de meer operationele besluitvorming en de taakverdeling wordt gedecen-
traliseerdd binnen de school. Er komt een organisatielaag bij, die deels binnen 
enn deels buiten de school ligt. De school als eenheid van organisatieanalyse 
wordtt hierdoor minder interessant. De structuur van een school staat niet 
meerr op zichzelf, want deze wordt mede bepaald door de bovenschoolse situ-
atiee (zie hiervoor ook het belang van een netwerk bij de institutionalisering 
vann organisaties, van Wielingen, 1996). De organisatie wordt minder plat. 
Doorr de introductie van een 'nieuwe' organisatielaag in de vorm van een bo-
venschoolss management of een groot bestuur met een eigen bestuursbureau 
kann voorts de scheiding tussen het onderwijs- en beheersterrein binnen scho-
lenn toenemen. Binnen de scholen uit de gevalsstudies is sprake van ofwel de 
introductiee van een bovenschools management ofwel van bestuurlijke schaal-
vergroting,, waarbij tevens een eigen bestuursbureau wordt gecreëerd. Binnen 
dezee scholen zijn beheersmatige zaken de laatste jaren meer centraal, boven-
schools,, komen te liggen. Op dit (nieuwe) bovenschoolse niveau wordt gerea-
geerdd op de veranderingen in het bekostigingsstelsel. Een groot deel van de 
nieuwee taken, deels als gevolg van autonomievergroting, wordt er uitgevoerd 
enn er worden veel strategische besluiten genomen, dan wel voorbereid. Bin-
nenn de scholen waarvan de schoolleiders naar dat bovenschoolse niveau wor-
denn getrokken, komt het onderwijsterrein juist meer binnen de school, bij het 
teamm te liggen, onder meer blijkend uit een meer decentrale operationele be-
sluitvorming.. De schoolteams hebben nauwelijks zicht op de veranderingen 
inn het bekostigingsstelsel en de beleidsbenutting door de school, iets dat 
wordtt bevestigd door ander onderzoek naar autonomievergroting (Levacic, 
1995;; Leithwood & Menzies, 1998; Scheerens, 1995). 
Bovenstaandee ontwikkeling wijst erop dat de formele structuur van scholen 
(hett bureaucratische terrein) zich weliswaar aanpast aan de veranderende om-
standigheden,, maar dat het onderwijsterrein, de leraren, worden afgeschermd 
vann deze veranderingen. De leidinggevende structuur incorporeert nieuwe 
elementenn uit de (institutionele) omgeving (coöptatie), zonder dat de uitvoe-
rendee medewerkers, de leraren, iets van deze ontwikkelingen merken (Selz-
nick,, 1948). De school past zich ritueel aan, zodat het onderwijsleerproces 
ongestoordd kan blijven verlopen. Het is binnen een geïnstitutionaliseerde 
professionelee bureaucratie mogelijk dat de formele structuur zich symbolisch 
(ritueel)) aanpast, terwijl de leraren niet veel merken van de veranderingen in 
hett bekostigingsstelsel en het onderwijs zelf niet verandert (Selznick, 1948). 
Dezee gedachtengang sluit ook aan bij het idee dat organisaties met onzeker-
heidd omgaan door de uitvoerende staf van de ontwikkelingen af te schermen 
(Mintzberg,, 1979). Tegelijkertijd kan dit betekenen dat de leraren als groep 
meerr controle over hun werk krijgen en als groep meer autonoom worden 
tenn opzichte van het bevoegd gezag en het bovenschools management (Bak-
kenes,, 1996; zie ook paragraaf 9.3 over cultuurverandering). Deze ontwikke-
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lingenn kunnen de ontkoppeling binnen scholen versterken en de nieuwe or-
ganisatiestructuurr van scholen kan het karakter krijgen van een bovenschool-
see professionele bureaucratie. 

9.33 Cultuurverandering 

Dee cultuur binnen scholen, gezien als de professionaliteit en autonomie van 
leraren,, is veranderd. Deze veranderingen in de cultuur hangen niet direct 
samenn met de beleidsbenutting door scholen. Over het algemeen kan uit het 
surveyy en de gevalsstudies geconcludeerd worden dat de professionaliteit van 
lerarenn is toegenomen en dat de autonomie van leraren is afgenomen, deels als 
gevolgg van de veranderingen in de organisatiestructuur, zoals een toenemende 
taakverdelingg en een meer decentrale besluitvorming van de operationele 
besluiten.. Uit de gevalsstudies blijkt verder dat de collegiale controle in scho-
lenn is toegenomen als gevolg van het WSNS-beleid. De interne begeleider 
komtt bij de overige leraren kijken hoe ze les geven en hoe ze met de zogehe-
tenn zorgleerlingen omgaan. De individuele autonomie van leraren neemt 
hierdoorr af. 
Voorr wat betreft de professionaliteit van leraren laten het survey en de gevals-
studiess zien dat leraren meer zijn gaan samenwerken. Tevens blijkt uit de 
gevalsstudiess dat de leraren een hogere werkdruk en onzekerheid zijn gaan 
ervaren,, waardoor in een aantal scholen de motivatie en professionaliteit van 
lerarenn afneemt. Dit kan verklaard worden met behulp van buitenlands on-
derzoekk naar autonomievergroting, waaruit blijkt dat de collegialiteit en mo-
tivatiee van leraren af kan nemen als gevolg van autonomievergroting, aange-
zienn leraren zich ervan bewust zijn dat bezuinigingen onmiddellijke gevolgen 
kunnenn hebben op het schoolbudget en hun eigen aanstelling (Leithwood & 
Menzies,, 1998; Levacic, 1995). 

Zowell  het survey als de gevalsstudies hebben laten zien dat er een positief 
verbandd is tussen de veranderingen in de structuur (voor wat betreft de toe-
nemendee taakuitvoering door leraren en de meer gezamenlijke operationele 
besluitvorming)) en de veranderingen in de cultuur van de scholen (voor wat 
betreftt een toenemende professionaliteit en een afnemende autonomie van 
leraren). . 
Zoalss al gezegd neemt door de taakverzwaring van scholen de (noodzaak tot) 
taakverdelingg en decentrale taakuitvoering toe. Leerkrachten gaan daardoor 
meerr taken uitvoeren voor de hele school, in plaats van alleen voor de eigen 
groepp kinderen. Hierdoor krijgen leraren meer verantwoordelijkheid voor de 
school,, dus een meer uitgebreide professionaliteit (Hoyle, 1989; Sleegers et al., 
1992).. Ze worden minder autonoom en verhezen de controle over hun eigen 
klaslokaal.. Dit impliceert dat de beleidsbenutting door de school indirect in-
vloedd heeft op de autonomie van de individuele docent. 
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Dezee resultaten sluiten aan bij het idee dat de zogenoemde 'empowerment' 
vann leraren resulteert in een afname van de controle die leraren uitoefenen op 
hunn eigen werk (Willower, 1991). Aan de hand van dit idee is te verklaren dat 
dee decentralisatie van de operationele besluitvorming en de delegatie van ta-
kenn van de schoolleider naar het team, samenhangen met de afname van de 
autonomiee van leraren. Leraren voeren steeds meer taken uit voor de school, 
waardoorr ze voor een deel uit hun eigen klaslokaal worden getrokken. En 
operationelee besluiten worden meer door de schoolleider en het team geza-
menlijkk genomen, en minder door de schoolleider of teamleden alleen, waar-
doorr de besluiten in toenemende mate voor de hele school worden genomen 
enn de leraren zich daaraan hebben te confirmeren. 
Hoewell  de autonomie van de individuele leraren ten opzichte van elkaar af-
neemt,, kunnen de leraren door de introductie van een bovenschoolse struc-
tuur,, als groep meer controle over hun werk krijgen en meer autonoom wor-
denn (Bakkenes, 1996). De collegiale cultuur binnen scholen wordt dan sterker 
enn de autonomie van het team ten opzichte van het bevoegd gezag en het 
bovenschoolss management kan toenemen. Dit betekent dat leraren gedeelte-
lij kk een andere (institutionele) omgeving krijgen dan de schoolleider en het 
bestuur,, waardoor het mogelijk is dat de afzonderlijke scholen en schoolteams 
zichh in de toekomst af gaan schermen van het bovenschools beleid, zeker als 
dee eigen schoolleider geen deel uitmaakt van het bovenschools management 
enn als de bovenschoolse taakuitvoering en de centralisatie van strategische 
besluitvormingg tot gevoelens van onzekerheid leiden bij de leraren, zoals uit 
dee gevalsstudies is gebleken. De schoolteams kunnen zich dan ritueel aan gaan 
passenn aan het bovenschoolse beleid. 

9.44 Organisatiekwaliteit 

Ui tt de resultaten van het survey blijkt dat er nauwelijks samenhang is tussen 
dee kwaliteit van de organisatie en de veranderingen in de cultuur en structuur 
vann scholen, terwijl er wel een duidelijke samenhang is geconstateerd tussen 
dee beleidsbenutting door scholen en de organisatiekwaliteit. Dit betekent dat 
organisatiekwaliteitt noch een voorwaarde is voor, noch een gevolg is van 
organisatieverandering. . 
Err is wel een positieve samenhang tussen de beleidsbenutting en de organisa-
tiekwaliteitt van scholen. Dit onderzoek biedt geen uitsluitsel over de causali-
teit,, aangezien de organisatiekwaliteit niet is onderzocht binnen de gevalsstu-
dies.. De gevalsstudies hebben wel laten zien dat beleidsbenutting voor de 
scholenn uit de gevalsstudies niet iets nieuws is. Scholen die hun beleidsruimte 
benuttenn hebben altijd al de beschikbare beleidsruimte benut en zijn als ge-
volgg van de veranderingen in het bekostigingsstelsel gewoon op de oude voet 
verderr gegaan met het benutten van hun beleidsruimte. Zij voerden altijd al 
doelgerichtt beleid en zijn hoogstens in sterkere mate een integraal beleid gaan 
voeren.. Het waren dus altijd al 'goede' scholen. Het is dus mogelijk dat de 
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kwaliteitt van scholen verbetert als gevolg van autonomievergroting en be-
leidsbenutting,, maar dat zal alleen gebeuren voor de eerder genoemde 'goede' 
scholen.. Anders weten zij met de nieuw verworven beleidsruimte geen raad. 

9.55 Schoolorganisatie en omgeving 

Omgevingscomplexiteit Omgevingscomplexiteit 
Schoolorganisatiess kunnen worden gezien als open systemen. Zij kunnen 
reagerenn op de veranderingen in hun omgeving, zoals op een verandering in 
hett bekostigingsstelsel. Als gevolg van de veranderingen in het bekostigings-
stelsell  benut een deel van de scholen de geboden beleidsruimte. Scholen die 
hunn beleidsruimte benutten passen vaker hun organisatiestructuur aan dan 
scholenn die hun beleidsruimte niet benutten. Hetzelfde geldt, maar in minde-
ree mate, voor veranderingen in de organisatiecultuur. 
Dee complexiteit van de omgeving en de interne contingenties vormen voor 
scholenn een extra prikkel om de schoolorganisatie te veranderen. Ook de 
matee waarin en de wijze waarop scholen de beleidsruimte benutten heeft voor 
eenn deel te maken met diverse interne en externe contingenties van de school. 
Datt blijkt zowel uit het survey als uit de gevalsstudies. Hoe complexer de 
omgevingg van scholen is, hoe meer zij geneigd zijn om hun organisatie te 
veranderen.. Uit het survey blijkt dit het meest duidelijk voor het ervaren van 
concurrentiee en de samenstelling van de bevolking in de wijk. Binnen de 
groepp scholen die concurrentie ervaren wordt door het bestuur vaker taken 
gedelegeerdd naar de schoolleiding en als de bevolking in de wijk met name uit 
lageree milieus bestaat neemt de autonomie van leraren in sterkere mate af, 
terwijll  de professionaliteit in sterkere mate toeneemt. 
Dezee bevindingen sluiten aan bij de resultaten van de overzichtsstudie van 
Leithwoodd en Menzies (1998), die wijzen op het belang van de context waar-
binnenn autonomievergroting wordt ingevoerd en bij de contingentietheorie, 
diee stelt dat interne en externe contingenties invloed hebben op organisaties 
(o.a.. Hanson & Brown, 1977; Marx, 1984; Pröpper, 1993). Als de omgeving 
vann scholen turbulenter is, verandert de interne structuur van schoolorganisa-
ties. . 

RolRol schoollleider 
Dee schoolleider speelt een belangrijke rol in de beleidsbenutting door scholen 
enn in de veranderingen in de schoolorganisatie. Uit de gevalsstudies blijkt dat 
dee context waarin de school zich bevindt, ofwel de omgevingskenmerken en 
schoolkenmerkenn van de school, het beeld bepalen dat de schoolleider heeft 
vann de veranderingen in het bekostigingsstelsel en van autonomievergroting. 
Ditt wijst erop dat, zoals de contingentietheorie stelt, scholen hun omgeving 
interpreterenn voordat zij er op reageren. De strategische top van de organisa-
tie,, de schoolleider dus, draagt zorg voor deze interpretatie, aangezien hij een 
directee relatie met de omgeving heeft (Mintzberg, 1979). De geïnterviewde 
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lerarenn hebben, in tegenstelling tot de schoolleiders, nauwelijks tot geen beeld 
vann de veranderingen in het bekostigingsstelsel en de beleidsbenutting door de 
schooi.. Zoals ook blijk t uit ander onderzoek (Levacic, 1995) zijn leraren niet 
tott nauwelijks geïnteresseerd in de veranderingen in het bekostigingsstelsel. 
Binnenn de scholen uit de gevalsstudies vervult de schoolleider een sleutelrol 
alss het gaat om de beleidsbenutting door de school en het overzien van de 
beleidsruimte. . 
Ookk uit het survey blijk t het belang van de schoolleider. Het aantal jaar erva-
ringg dat de schoolleider heeft in de functie van schoolleider, hangt samen met 
dee verandering in de professionaliteit van leraren, de decentralisatie van ope-
rationelee besluitvorming en de verandering in de taakverdeüng in scholen. 
Overr het algemeen geldt dat binnen scholen met schoolleiders met weinig 
ervaringg (minder dan vijf jaar), de taakuitoefening door leraren en de profes-
sionaliteitt van leraren sterker toeneemt en de operationele besluitvorming 
meerr wordt gedecentraliseerd. Deze resultaten sluiten zowel aan bij onder-
zoekk naar de beleidsvoering van scholen, waaruit blijkt dat kenmerken van 
hett management een grote invloed hebben op de beleidsvoering door scholen 
(Hooge,, 1998), als bij het idee dat de capaciteiten van het management de 
belangrijkstee bepalende factor is voor het effectief invoeren van veranderin-
genn (Davies et al., 1990). 

EenEen bovenschoolse professionele bureaucratie? 
Dee school als organisatie is aan verandering onderhevig. In dit onderzoek is 
dee school onder meer beschouwd als een professionele bureaucratie met een 
onderwijskundigg terrein en een beheersmatig terrein (Marx, 1984; Mintzberg, 
1979;; van Vilsteren, 1984). Wil een professionele bureaucratie gedijen, dan 
moett de omgeving redelijk stabiel zijn, aangezien professionele bureaucratieën 
niett probleemoplossend zijn. Mede als gevolg van de veranderingen in het 
bekostigingsstelsell  is de omgeving van scholen complexer geworden. Scholen 
reagerenn daarop door hun structuur aan te passen. 
Dee structuur van scholen wordt complexer en meer gedifferentieerd, in die 
zinn dat er meer taakverdeling is, dat de operationele besluitvorming meer 
decentraall  en de strategische besluitvorming meer centraal plaatsvindt en dat 
err boven de school een nieuwe organisatielaag is verschenen, in de vorm van 
eenn bovenschools management of een bestuursbureau. Een meer gedifferenti-
eerdee organisatie vereist echter tevens meer integratie en coördinatie. Het is 
dee vraag of scholen hiertoe het meest geschikte coördinatiemechanisme zullen 
kiezen.. Uit de gevalsstudies blijkt dat binnen een aantal scholen sprake is van 
meerr formalisatie als gevolg van de verandering in de taakverdeling en be-
sluitvorming.. Afspraken, taakverdelingen en bevoegdheden worden in toe-
nemendee mate op schrift vastgesteld. Als scholen hier inderdaad toe over 
gaan,, dan worden zij meer mechanisch. Tegelijkertijd krijgen schoolorganisa-
tiess meer kenmerken van het organische organisatietype. De operationele 
besluitenn worden binnen scholen de laatste jaren meer gezamenlijk genomen 
doorr de schoolleider en het team en de taakuitoefening door leraren neemt 
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toe.. De professionaliteit van leraren neemt over het algemeen ook toe en de 
autonomiee van individuele leraren neemt af. 
Hett is verder de vraag of deze complexere, meer gedifferentieerde en minder 
plattee organisaties snel genoeg kunnen reageren op veranderingen in de om-
gevingg (Lawrence & Lorsch, 1969). De reactiesnelheid van meer gelaagde or-
ganisatiess is afhankelijk van de aard van de gelaagdheid. Op zich kunnen ge-
laagdee organisaties nog steeds organische organisaties zijn die zich aanpassen 
aann hun omgeving (Burns & Stalker, 1961). Deze gelaagdheid moet dan wel 
gebaseerdd zijn op expertise en niet op een hiërarchische structuur. Ook het 
aantall  regels zal dan beperkt moeten zijn (Lawrence & Lorsch, 1969). De 
tendenss om afspraken en taakverdelingen te formaliseren lijk t voor wat be-
treftt het reactievermogen van de school dus niet zo gunstig tee zijn. 
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