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Voorwoord d 

Dee gemiddelde schaal in het primair onderwijs is te klein om een aantal 
beleidsproblemenn goed te kunnen oplossen, oordeelde in 1998 de staatssecretaris 
vann Onderwijs. Daarbij dacht zij vooral aan problemen op het gebied van 
personeelsbeleidd en werkgelegenheidsbeleid, materieel beheer en organisatie van 
bestuurr en management. 
Vervolgenss besloot het Kabinet het beleidsvoerend vermogen van scholen te 
versterkenn door een bestuurlijke schaalvergroting ofwel krachtenbundeling te 
stimuleren.. Zo zouden door invoering van bovenschools management de 
schoolbesturenn worden ondersteund en de directies worden ontlast. 
Mogelijkhedenn tot krachtenbundeling waren er zeker. Een bestuur ging over 
gemiddeldd 2.5 scholen, 19 formatieplaatsen en 500 leerlingen. Er waren veel 
besturenn met slechts één school, al waren er anderzijds ook besturen met meer 
dann 25 scholen. Daarbij had een basisschool gemiddeld 200 leerlingen, met een 
spreidingg van 23 tot meer dan 500 leerlingen. 

Tegenn de achtergrond van dit Kabinetsbeleid is door de Projectgroep Onderwijs 
Onderzoekk binnen de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek 
eenn onderzoeksprogrammering geformuleerd. Dit proefschrift is voortgekomen 
uitt een onderzoek binnen het aandachtsgebied 'Schaalvergroting en manage-
ment*.. De heb er met veel plezier aan gewerkt, mede dankzij de steun en bijdragen 
vann velen. Een aantal van hen noem ik hieronder. 

Hett SCO Kohnstamm Instituut heeft me de mogelijkheid geboden om in mijn 
werktijdd dit proefschrift af te ronden. Hiervoor wil ik met name Anton Nijssen, 
directeurr van het instituut, bedanken. 
Veell  dank komt toe aan mijn promotor Fons van Wieringen, die met kritische 
vragenn het denkproces constructief stuurde en zeer betrokken bleef, ook na zijn 
vertrekk naar de Onderwijsraad. Sjoerd Karsten, als co-promotor, was vooral 
stimulerend,, wist concreet richting te geven aan het onderzoek en gaf vele 
waardevollee adviezen. 
Schooldirecteuren,, leerkrachten en bovenschoolse managers werkten geheel be-
langelooss mee. Zonder hen was dit proefschrift niet tot stand gekomen. 



Veraa Romme heeft als onderzoeksondersteuner volhardend het merendeel van de 
telefonischee interviews afgenomen. Sander van Duijn en Marrit Bollema waren 
ergg behulpzaam bij het layouten. 
Joostt Meijer zette zijn methodologische en statistische deskundigheid in, met 
namee bij de uitwerking van het lineair structureel analysemodel. Marjon 
Voorthuiss heeft in de laatste fase van het onderzoek een deel van de gevalsstudies 
voorr haar rekening genomen. 
Monicaa Robijns verleende als coördinator van het PRIMA-onderzoek in de begin-
fasee van het onderzoek alle medewerking bij de ontsluiting van het cohort 1996 
enn Jaap Roeleveld trok de steekproef uit dit cohort. 
Margarethaa Vergeer heeft als collega-onderzoeker delen van dit proefschrift 
nauwgezett gelezen en van commentaar voorzien. Ook José Oegema toonde vaak 
haarr betrokkenheid bij het onderzoek, heeft vroege versies gelezen en ging graag 
dee discussie aan. Inge Varekamp heeft als vriendin en onderzoeker de 
totstandkomingg van dit proefschrift kritisch gevolgd. 

Tenslottee komt speciale dank toe aan Wendell Lionarons en onze kinderen Daniël, 
Michaa en Judith, die ieder op hun eigen wijze deel hadden aan het proces dat tot dit 
proefschriftt leidde. Jullie waren stimulerend en hebben vooral ook voor de nodige 
afleidingg gezorgd. 
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1.. Beïnvloedt schaal de effectiviteit van de school-
organisatie? ? 

1.11 Probleemstelling 

Schaalvergrotingg in het onderwijs leidt vaak tot felle maatschappelijke discussies. 
Eénn van de punten van discussie is of door schaalvergroting, en dan in het bijzonder 
fusiee van scholen, de effectiviteit van de schoolorganisatie zal toenemen, of zoals 
sommigenn vrezen, juist zal afnemen. Kunnen scholen ook té groot worden, zodat ze 
niett meer flexibel op de omgeving kunnen reageren, leraren niet meer echt 
betrokkenn zijn bij de school, de onderlinge coördinatie steeds problematischer 
wordtt en belangrijke doelen uit het zicht verdwijnen? 
Hett onderzoek waarvan hier verslag gedaan wordt richt zich op schaal: de invloed 
vann schaalgrootte (schaalverschillen tussen scholen) en schaalveranderings-
processenn op de effectiviteit van de schoolorganisatie. 
Watt zijn de criteria voor effectiviteit? In de onderzoeken naar schaalgrootte worden 
verschillendee criteria gebruikt. Het meest gebruikte criterium om effectiviteit te 
metenn is doelgerichtheid van het primaire proces, uitgedrukt in toetsresultaten op 
leerlingniveau.. In dit onderzoek gaat het om organisatie-effectiviteit, een meervou-
digg criterium op het niveau van de schoolorganisatie. Organisatie-effectiviteit heeft 
niett alleen betrekking op doelgerichtheid, maar ook op de binding tussen 
personeelsleden,, de coördinatie van de organisatie-onderdelen, en de interacties 
tussenn organisatie en omgeving. 
Ditt onderzoek sluit aan bij eerder onderzoek naar organisatie-effectiviteit, zoals 
verrichtt door Hoy & Ferguson (1985), Van Muyen (1994), Hoy & Miskel (1987), 
Boermann (1998), en Majoor (2000). Van Muyen, Boerman en Majoor gingen 
daarbijj  uit van het organisatie-effectiviteitsmodel van Quinn en Rohrbaugh 
(1983).. Ook hier vormt dit model, dat in § 2.6.2 beschreven wordt, het kader om 
dee organisatie-effectiviteit van scholen te onderzoeken. 

Inn dit onderzoek staan twee vragen centraal. Welke invloed hebben schaalgrootte 
(schaalverschillenn tussen scholen) en schaalverandering, in het bijzonder de in-
voeringg van bovenschools management (een combinatie van grootschaligheid -
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eenn bovenschoolse directie boven meerdere scholen - en kleinschaligheid - be-
houdd van een eigen directie voor elke school), op de organisatie-effectiviteit? Zo 
wordtt onderzocht of de invloed kan samenhangen met een aantal kenmerken van 
dee organisatiestructuur, met de sturing door de schoolleider en met de 
beleidsvoeringg in de scholen. 

Hett onderzoek betreft het basisonderwijs en omvat twee deelonderzoeken: 
1.. In het eerste deelonderzoek wordt de invloed onderzocht van schaalgrootte op 

organisatie-effectiviteitt van basisscholen. Dit deelonderzoek is een combinatie 
vann een survey-onderzoek en een secundaire analyse op data uit het PRIMA-
onderzoekk 1996, verder in het geheel survey-onderzoek genoemd. Het 
PRIMA-cohortt 1996 vormt het steekproefkader. 

2.. In het tweede deelonderzoek wordt de invloed van de invoering van 
bovenschoolss management (klein- en grootschaligheid) op organisatie-
effectiviteitt onderzocht middels gevalsstudies en een landelijke enquête. 

Gegevenss zijn verzameld op twee niveaus: op het beleidsniveau van de scholen 
(schooldirectie)) en op het bovenschools niveau (bovenschools management). Het 
niveauu van de schoolbesturen is onderzocht vanuit het perspectief van 
schooldirectiee en bovenschools management. 

1.22 Kort overzicht 

Inn het vervolg van dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergronden van de 
centralee vraagstelling van dit onderzoek. Daarbij wordt allereerst in § 1.3 het 
beleidskaderr besproken, te weten de beleidsontwikkelingen ingezet door de 
landelijkee overheid, met name het beleid gericht op schaalvergroting, deregule-
ringring en autonomie vergroting van scholen. Ook gevolgen van dit beleid voor 
scholenn komen aan de orde. Vervolgens wordt in § 1.4 een overzicht gegeven van 
hett empirisch onderzoek naar schaal verandering en schaal verschillen. 

Inn hoofdstuk 2 wordt de onderwijskundige en organisatietheoretische achtergrond 
vann het onderzoek besproken. Uitgaande van het beleidskader en de empirie 
(hoofdstukk 1), en van de theorie wordt een conceptueel kader uitgewerkt, waarin 
centralee begrippen en verwachtingen omtrent relaties tussen deze begrippen 
geformuleerdd worden. 
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Inn hoofdstuk 3 en 4 komen de opzet en de resultaten van het eerste 
deelonderzoekk aan de orde, het onderzoek naar de invloed van schaalgrootte. 
Dee opzet en de resultaten van het tweede deelonderzoek, het onderzoek naar 
klein-- en grootschaligheid, worden beschreven in hoofdstuk 5. 
Hoofdstukk 6 biedt een reflectie waarin het beleidskader, de empirie en theorie 
opnieuww worden bezien. Daarbij worden de bevindingen uit beide deelonderzoe-
kenn geconfronteerd met de verwachtingen over de relaties tussen de centrale be-
grippen,, zoals die in hoofdstuk 2 geformuleerd zijn. 

1.33 Beleid en schaal 

1.3.11 Schaalvergrotingsoperaties 

Dee vraag óf, en zo ja hoe schaal de organisatie-effectiviteit beïnvloedt, heeft als 
achtergrondd de schaalvergrotingsoperaties die de overheid sinds midden jaren 
tachtigg geïnitieerd heeft in het basisonderwijs. Aanvankelijk ging het daarbij 
voorall  om scholenfusies, dus schaalvergroting op instellingsniveau. Later 
verschooff  de aandacht naar schaalvergroting op de niveaus van bovenschools 
managementt en bestuur. 
Schaalvergrotingsoperatiess zijn niet alleen in het basisonderwijs, maar in vrijwel 
allee sectoren in het onderwijs doorgevoerd. Soms waren de motieven van 
onderwijskundigee aard, vaker echter werden financiële schaalvoordelen en een 
verhogingg van doelmatigheid beoogd. 
Inn het basisonderwijs begon de schaalvergroting in 1985 met de invoering van de 
Wett op het Basis Onderwijs (WBO). Een onderwijskundig motief daarbij was de 
bevorderingg van een ononderbroken ontwikkelingsproces van de leerlingen. Het 
wass een ingrijpende operatie. Niet alleen moesten kleuterscholen en lagere 
scholenn fuseren, maar er werden ook nieuwe onderwijskundige eisen gesteld aan 
personeel,, schoolleiding en schoolbestuur. 
Vervolgenss verscheen in 1990 de nota 'Schaal en kwaliteit in het basisonderwijs', 
vann een door het Ministerie ingestelde projectgroep 'Schaalvergroting 
basisonderwijs'.. De projectgroep stelde dat voor kwalitatief optimaal onderwijs 
eenn forse vergroting van de basisscholen nodig was. De minimale schoolomvang 
zouu 250 leerlingen moeten worden, en de optimale omvang 500 leerlingen. Door 
dee beschikbare middelen meer gericht in grotere scholen aan te wenden zou een 
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schaalvergrotingg worden gestimuleerd, die de kwaliteit van het basisonderwijs 
mett dezelfde middelen aanzienlijk zou kunnen verbeteren. Kleinschaligheid had 
volgenss de projectgroep niet alleen nadelen voor de kwaliteit, maar maakte het 
basisonderwijss ook budgettair moeilijk te beheersen. 
Dee projectgroep trachtte de vraag te beantwoorden hoe de optimale schoolgrootte 
kann worden vastgesteld in relatie tot de kwaliteit. Daarbij werd kwaliteit opgevat als 
hett toegerust zijn van de school om in het heden en ook in de toekomst haar taken 
tee vervullen. Deze opvatting van kwaliteit werd uitgewerkt in een studie van 
Claessenn & Lagerweij (1990). Volgens hen zou een kwalitatief goede school in 
staatt moeten zijn om, binnen de kaders van de wet en het overheidsbeleid, een eigen 
beleidd te realiseren op grond van eigen doelstellingen. Daartoe zou de school een 
'kritischee massa' moeten hebben, met voldoende deskundigheid en kennis en 
voldoendee personele capaciteit op de verschillende niveaus en voldoende materiële/ 
technischee faciliteiten. 
Dee ontwikkeling in de richting van schaalvergroting werd verder gestimuleerd door 
hett Weer Samen Naar School (WSNS) beleid. Met dit beleid, waarvan de 
implementatiee in 1991 begon, beoogde de overheid de verwijzingen naar het 
speciaall  onderwijs te beperken. De betreffende projectgroep stelde dat daarvoor 
goedd toegeruste scholen nodig zijn, met voldoende draagkracht om adequaat 
onderwijss te kunnen bieden aan een gedifferentieerde leerlingpopulatie. Het be-
leidsvoerendd vermogen van de scholen zou in onderwijskundig, personeel en finan-
cieell  opzicht vergroot moeten worden. Daarvoor werd schaalvergroting nodig ge-
acht.. Want, zo redeneerde de projectgroep, hoe groter de school, des te meer 
mogelijkhedenn om maatregelen te nemen zoals het tijdelijk een extra groep vormen 
voorr kinderen met leer- en of gedragsproblemen, of het inzetten van gespecialiseerd 
personeel. . 
Terugkerendd naar de nota Schaal en kwaliteit in het basisonderwijs': deze nota leid-
dee tot veel discussie, waarbij men volgens Ax en Van Wieringen (1991) niet zozeer 
dee vraag trachtte te beantwoorden wat dan wél de optimale schoolgrootte zou 
moetenn zijn, maar vooral de argumenten bekritiseerde die de projectgroep had ge-
geven.. De projectgroep voerde argumenten van kwaliteit, kosten en productiviteit 
aan,, pleitend voor aanzienlijk grotere scholen. De discussie concentreerde zich op 
dee empirische evidentie van het door de projectgroep gebruikte kwaliteitscriterium, 
opp de veronderstelde relatie tussen schaal en kwaliteit, op de financiële 
onderbouwingg en de invoeringsstrategie. Wat betreft het kwaliteitscriterium bleek 
uitt de discussie vooral dat er weinig consensus is over kwaliteit. Zo werden 
kwaliteitsmatenn op leerlingniveau en op schoolniveau tegenover elkaar gesteld, 
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terwijll  ze beter als aanvullend, op elkaar aansluitend, kunnen worden opgevat, 
volgenss Ax en Van Wieringen (1991). 
Creemerss (1991) uitte kritiek op de opvatting van de projectgroep dat er nog te wei-
nigg onderzoeksresultaten beschikbaar waren om relevant te kunnen zijn voor het 
beleid.. Zo was slechts in beperkte mate empirisch bewijsmateriaal voorhanden voor 
dee stelling dat scholen met een optimale omvang van 500 leerlingen kwalitatief 
beterr zouden zijn. Ook al zijn er nog weinig onderzoeksresultaten beschikbaar, ze 
moetenn een belangrijke rol spelen in het proces van oordeelsvorming, aldus 
Creemers.. Zijn opvatting is dat het bij kwaliteitsbeoordeling uiteindelijk zou 
moetenn gaan om de leerresultaten, hun relatie met kenmerken van effectieve 
instructiee en tenslotte om condities die effectieve instructie bevorderen. 
Dee Leeuw (1991) bekritiseert de eenzijdige nadruk die de projectgroep had gelegd 
opp voordelen van een grotere schoolomvang. Vanuit een bedrijfskundige optiek 
heeftt een grotere schaal niet alleen voordelen, zoals kleinere kwetsbaarheid, grotere 
externee draagkracht en meer specialisatiemogelijkheden, maar ook nadelen zoals 
inflexibiliteit,, vervreemding en bureaucratie. Bovendien noemde de projectgroep 
alss voordeel van grotere scholen dat ze efficiënter zouden zijn, omdat ze meer 
mogelijkhedenn zouden hebben om eigen beleid te ontwikkelen. Daartegenover 
steldee De Leeuw dat de beleidsvoering in grotere organisaties juist lastiger is. Hij 
pleittee ervoor, in het verlengde van Weick (1976), dat bij schaalvergroting de 
groteree organisatorische eenheden zouden worden opgebouwd uit kleine, relatief 
onafhankelijkee scholen. 

Reedss een jaar na de nota 'Schaal en kwaliteit in het basisonderwijs' werden 
overwegingenn van kosten en kwaliteit uiteindelijk gevat in een kader waarin 
tegemoett gekomen werd aan de bezwaren vanuit de minder dicht bevolkte 
gebieden.. Staatssecretaris Wallage presenteerde de beleidsnota 'Toerusting & 
bereikbaarheid'' (T&B) (O&W, 1991), waarin de opheffingsnorm werd gerelateerd 
aann de leerlingendichtheid per gemeente. Tot dan toe golden vier verschillende 
opheffingsnormen,, afhankelijk van het inwonertal van de gemeente. In de nota 
T&BB werden de normen gedifferentieerd naar de leerlingendichtheid in de 
gemeente.. De leerlingendichtheid werd bepaald aan de hand van het aantal 4 tot 11 
jarigenn en de oppervlakte van de gemeente. Het kwam erop uit dat de nieuwe 
opheffingsnormm kon variëren van 23 tot 200 leerlingen, en de stichtingsnorm van 
2000 tot 333. Middels herinvestering van de door opheffingen vrijkomende gelden 
zouu de toerusting van de basisscholen verbeterd worden. 

15 5 



Inn augustus 1998 waren er nog 7135 zelfstandige scholen voor basisonderwijs 
(CBS,, Onderwijsstatistieken). Dit aantal was 1221 lager dan het in de T&B-Wet 
geschattee aantal van 8356 scholen bij ongewijzigd beleid. Deze operatie heeft 
geleidd tot een herbesteedbare opbrengst van circa 150 miljoen gulden, die voor het 
grootstee deel is ingezet in het WSNS beleid (uit: OCenW, Rijksbegroting 1998). 

Niett alleen schaalvergrotingsoperaties hebben invloed gehad op de schoolgrootte en 
hett aantal basisscholen, maar ook demografische ontwikkelingen. Tabel 1.1 geeft 
eenn overzicht van het aantal geboortes, het aantal basisscholen en de gemiddelde 
schoolgroottee sinds 1975. 

Tabell  1.1: Aantal geboortes, aantal basisscholen en gemiddelde schoolgrootte 
(periodee 1975- 2000) 

Jaar Jaar 

1975 5 

1980 0 

1985 5 

1990 0 

1991 1 

1992 2 

1993 3 

1994 4 

1995 5 

1996/1997 7 

1997/1998 8 

1998/1999 9 

1999/2000 0 

AantalAantal geboortes 

lillil  876 
181294 4 

1788 136 

1977 965 

1988 665 

1966 734 

1955 748 

1955 611 

1900 513 

1899 521 

1922 443 

199408 8 

201000 0 

AantalAantal basisscholen 

85681 1 

87271 1 

8401 1 

8450 0 

8435 5 

8331 1 

8139 9 

7860 0 

7411 1 

7287 7 

7253 3 

7135 5 

7124 4 

Gemiddelde Gemiddelde 
schoolgrootte schoolgrootte 

169 9 
152 2 
175 5 
171 1 
167 7 
170 0 
175 5 
185 5 
199 9 
206 6 

209(214)2 2 

2111 (217)2 

2133 (218)2 

Bron:: CBS, Onderwijsstatistieken 
11 Gewoon Lager Onderwijs (exc. 4-5 jarigen) 
22 Bron: OCenW, Kerncijfers 2001 

Inn 1964 telde Nederland het grootste aantal geboortes, namelijk meer dan 
250.000.. Daarna daalde het aantal geboortes, met enige fluctuatie, tot een aantal 
vann 170.246 in 1983. Toen het aantal geboortes eind '80 en begin '90-er jaren 
weerr steeg, nam als gevolg hiervan het aantal basisscholen toe. In 1987 telde 
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Nederlandd het hoogste aantal basisscholen, in totaal 8499. Daarna zien we een 
geleidelijkee afname, terwijl het aantal geboortes nog steeds steeg. In 1998/1999 
daaldee het aantal basisscholen verder tot 7135. Daarbij telde in 1999 44% van de 
scholenn tussen de 200 en 400 leerlingen (Inspectie van het Onderwijs, 1999). Tot 
dee categorie zeer grote scholen, met meer dan 400 leerlingen, behoorde 6% van 
dee basisscholen. Er waren zelfs al scholen met 1000 en meer leerlingen. 
Daarnaastt telde 18% van de scholen minder dan 100 leerlingen, en 32% tussen de 
1000 en 200 leerlingen. De stijging van het aantal leerlingen en het dalende aantal 
scholenn verklaren tezamen dat de gemiddelde schoolgrootte in het basisonderwijs 
toeneemt.. In 1995 telde een gemiddelde basisschool 199 leerlingen, terwijl in 
1999/20000 een basisschool gemiddeld 218 leerlingen telde, een groei van circa 
10%. . 

1.3.22 Deregulering en autonomievergroting 

Dee aandacht in het overheidsbeleid verschoof geleidelijk van schaalvergroting op 
instellingsniveauu naar schaalvergroting op boven-instellingsniveau. De overheid 
streefdee eveneens sinds de jaren '80 naar deregulering en vergroting van de 
autonomiee van de scholen. Op de niveaus van management en bestuur wilde de 
overheidd ontwikkelingen stimuleren die de autonomie inhoud zouden kunnen 
geven. . 

Zoo werd de bestuurlijke relatie tussen landelijke overheid en scholen, althans qua 
intentie,, sinds midden jaren tachtig ingrijpend herzien. De sturing met veel 
centraall  vastgelegde regels moest vervangen worden door een meer globale 
regelgevings-- en bekostigingssystematiek. Daarbij werd aan de scholen meer 
verantwoordelijkheidd toebedeeld. De invoering van het formatiebudgetsysteem in 
19922 werd gemotiveerd als een eerste stap in de autonomievergroting van de 
scholenn in het primair onderwijs. 
Inn 1995 bracht de toenmalige staatssecretaris Netelenbos de nota 'De school als 
lerendee organisatie' uit, over kwaliteitszorg. Als pijlers van de kwaliteitszorg 
werdenn genoemd onderwijskundig beleid en personeelsbeleid. De primaire 
verantwoordelijkheidd daarvoor zou bij de scholen gelegd moeten worden, in het 
bijzonderr bij de directies. Verwacht werd dat schoolbesturen meer 
verantwoordelijkhedenn en bevoegdheden zouden mandateren naar directies. 
Tegelijkertijdd werd benadrukt dat het kwaliteitsbeleid inhoud moest krijgen in 
vormenn van overleg, niet alleen binnen de school zelf, maar ook tussen de school 
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enn de verschillende 'stakeholders' in haar omgeving. 'Alleen een school', zo werd 
gesteld,, 'die voortdurend in overleg zoekt naar mogelijkheden om verbeteringen 
aann te brengen, kan op langere termijn als 'goed' gelden' (OCenW, 1995). 
Dee scholen moesten dus meer verantwoordelijkheid nemen in met name 
personeelsbeleidd en onderwijskundig beleid. Meer ruimte voor eigen beleid 
vraagtt meer efficiëntie van bestuur en management, en schaalvergroting maakt 
meerr efficiëntie mogelijk, was de redenering. Daarom werd in het schooljaar 
1997/19988 de regeling Stimuleringsbijdrage Bestuurlijke Krachtenbundeling 
(BKB)) ingevoerd. 
Dezee regeling beoogde via bestuurlijke krachtenbundeling het beleidsvoerend 
vermogenn van de scholen te versterken, en tegelijkertijd de 
bekostigingssystematiekk te vereenvoudigen. Er waren inderdaad veel kleine 
besturenn in het primair onderwijs. Begin jaren '90 ging een bestuur over 
gemiddeldd 2.5 scholen (Van de Venne & Van Wieringen, 1995b). Geleidelijk zijn 
dee besturen iets groter geworden. Zo was in 1998 het percentage besturen dat 
slechtss één school beheerde gedaald van 64 naar 58%, terwijl het percentage 
besturenn met 25 of meer scholen was toegenomen van 3.8 tot 5%. (Inspectie van 
hett Onderwijs, 1998). 
Bestuurlijkee schaalvergroting wordt gestimuleerd omdat er voordelen van 
verwachtt worden op het gebied van personeels- en werkgelegenheidsbeleid, 
materieell  beheer en efficiëntie van de organisatie van bestuur en management 
(OCenW,, 1997). Er zouden schaalvoordelen kunnen worden gerealiseerd door 
eenn samenhangende inzet van bestuur en management (Van Agten & Van Seeters, 
1996).. Bovendien zouden bij een toenemend aantal scholen per bestuur de kosten 
perr school afnemen, doordat vaste kosten, die onafhankelijk zijn van het aantal 
scholen,, gelijk blijven. De schaalvergroting op instellingsniveau (fusie van 
scholen)) verliep aanvankelijk sneller dan de bestuurlijke schaalvergroting (Boef-
vann der Meulen, 1995). Inmiddels is met scholenfusies een pas op de plaats 
gemaakt.. De verwachting is dat, mede als gevolg van de Stimuleringsregelings 
Bestuurlijkee Krachtenbundeling, de schaalvergroting op bestuurlijk niveau zich 
zall  voortzetten. 
Beerenss & Gemmeke (1999) evalueerden de regeling BKB en concludeerden dat 
dezee regeling inmiddels op circa tweederde van de scholen een impuls heeft 
gegevenn tot de professionalisering van bestuur en management, het opzetten van 
eenn bovenschools management en de ontwikkeling van een geïntegreerd 
personeelsbeleid.. Ook op het terrein van materieel beleid zijn ontwikkelingen 
gestimuleerd,, zij het in mindere mate. 
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Hett reeds eerder genoemde 'Weer Samen Naar School' beleid is in 1998 
uitgemondd in de Wet op het Primair Onderwijs, waarbij een deel van het speciaal 
onderwijss (LOM/MLK ) tot speciaal basisonderwijs is omgevormd. Daarnaast zijn 
err vier soorten Regionale Expertise Centra (REC's) opgericht, voor kinderen met 
eenn verstandelijke en/of lichamelijke handicap, voor kinderen met een visuele 
handicap,, een communicatieve handicap en voor psychiatrisch of 
gedragsgestoordee kinderen. Deze speciale scholen zullen meer met de reguliere 
scholenn gaan samenwerken om op die manier ieder gehandicapt kind optimale 
zorgg en aandacht te kunnen geven. Hun deskundigheid en kwaliteit zetten ze in 
voorr alle kinderen met een handicap, of ze nu naar het reguliere of het speciale 
onderwijss gaan. Ook deze ontwikkelingen hebben geleid tot schaalvergroting op 
bestuurlijkk en managementniveau. Immers, voor de speciale scholen is een goed 
functionerendd bovenschools overleg op bestuurlijk èn uitvoerend directieniveau 
vann levensbelang. 

Schaalvergrotingg op bovenschools en bestuurlijk niveau heeft overigens, evenals 
schaalvergrotingg op instellingsniveau, niet alleen voordelen, maar ook nadelen (De 
Leeuw,, 1991; Brasjen & Knevelbaard, 1995; Van Agten & Van Seeters, 1996; 
Meier,, 1996; Van Agten, 1999; Majoor, 2000). Schaalvergroting via bovenschools 
managementt kan het schoolbestuur ondersteunen en de directie op schoolniveau 
(hett onderwijskundig leiderschap) ontlasten. Bovendien kan er meer aandacht 
wordenn besteed aan specialisatie en taakverdeling, wat uiteindelijk meer 
professionelee organisaties oplevert. De operationele besluitvorming wordt meer 
gedecentraliseerd.. Dat zijn voordelen, maar deze schaalvergrotingsvorm kent ook 
nadelen.. Boven de scholen ontstaat een nieuwe organisatielaag in de vorm van een 
bovenschoolss management. Het bovenschools management neemt bestuurstaken 
over,, maar ook directietaken. De verwachting is dat met name strategische 
beleidsontwikkeling,, financiële en beheerszaken worden onttrokken aan de scholen. 
Hoewell  dit ontlasting zou kunnen betekenen voor de schoolleiders, kan het als een 
nadeell  beschouwd worden dat tezamen met de verantwoordelijkheid, ook de 
beslissingsbevoegdheidd op dit terrein onttrokken wordt. De invloed op de 
besluitvormingg op strategisch terrein wordt daarmee verder gecentraliseerd, en het 
beheersmatigg en onderwijskundig leiderschap op schoolniveau ontkoppeld. 
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Inn onderstaand schema (1.2) zijn voor- en nadelen van bovenschools management 
inn een overzicht weergegeven. 

SchemaSchema 1,2: Voor- en nadelen van bovenschools management, onderscheiden naar beleidsterrein 

BovenschoolsBovenschools management 

Onderwijskundigg terrein 

Materieell  en financieel 

terrein n 

Arbeidsvoorwaardenn en 

personeelsbeleid d 

Bestuurlijkk en 

organisatorischh terrein 

Voordelen Voordelen 

1. . 

2. . 

1. . 

2. . 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

versterktee aandacht van de 

schoolleiderr voor het primaire 

proces s 

versterktee aandacht van de 

schoolleiderr voor 

onderwijskundigg beleid 

efficiënteree inzet materiële 

middelen n 

efficiënteree inzet financiële 

middelen n 

flexibelee inzet van personeel 

vergrotingg mogelijkheden tot 

mobiliteit t 

meerr carrièremogelijkheden 

voorr personeel 

meerr aandacht voor 

specialisatiee en taakverdeling 

ondersteuningg schoolbestuur 

versterkingg bestuurspositie 

ontlastingg schooldirectie 

helderee communicatielijnen 

meerr invloed op de 

besluitvormingg vanuit de 

lageree niveaus op operationeel 

gebied d 

Nadelen Nadelen 

1.. ontkoppeling 

beheersmatigg leiderschap 

enn onderwijskundig 

leiderschap p 

1.. op schoolniveau 

onvoldoendee zicht op 

financieell  en 

beheersmatigg terrein 

1.. meer vervreemding 

1.. integraal management 

leidtt op schoolniveau niet 

tott taakontlasting 

2.. langere 

communicatielijnen n 

3.. minder invloed op de 

besluitvormingg vanuit de 

lageree niveaus op 

strategischh gebied 

4.. meer bureaucratie 

Bron:: De Leeuw, 1990; Brasjen 

1996;; Van Agten, 1999; Majoor, 

&&  Knevelbaard, 1995; Van Agten & Van Seeters, 1996; Meier, 

2000;; Karsten, van de Venne e.a., 2001. 

20 0 



Wanneerr gekozen wordt voor schaalvergroting op bestuurlijk en bovenschools 
niveauu moet opnieuw worden nagedacht over het organisatiemodel. Er zijn vele 
mogelijkheden,, en zo zijn er dan ook vanuit de praktijk van scholen allerlei 
modellenn ontstaan voor bestuur en management. Binnen de veelheid van modellen 
iss een aantal hoofdtypen te onderkennen (Van den Heuvel, 1997). 
1.. Schoolcommissies. De schoolcommissies oefenen bestuurlijke bevoegdheden 

uitt over één, of een beperkt aantal scholen. Boven deze schoolcommissies 
staatt een algemeen bestuur, dat schooloverstijgende zaken behartigt. 

2.. Bovenschools managementteam, bestaande uit alle of enige directeuren. Dit 
managementteamm speelt een belangrijke rol bij de bovenschoolse 
beleidsontwikkelingg en de coördinatie op bovenschools niveau. De leden van 
hett bovenschools managementteam blijven verbonden aan hun eigen school. 
Binnenn het team is er taakdifferentiatie. 

3.. Bovenschoolse directie. Dit is een laag tussen bestuur en management; de 
bovenschoolsee directie stuurt de schooldirecteuren aan. Het is een andere 
functie,, en er kan dus gesproken worden van functiedifferentiatie. De 
bovenschoolsee directeur is niet verbonden aan een van de scholen. 

4.. Bestuursbureau of een bestuurssecretaris. Bij dit type vindt coördinatie en 
afstemmingg plaats op het niveau van het bestuur, dat daarvoor versterkt is met 
eenn professioneel bestuursbureau of bestuurssecretariaat. De directeur van het 
bureauu of secretariaat is belast met de bovenschoolse beleidsontwikkeling en 
dee aansturing van de directeuren. We kunnen in dit model spreken van een 
bestuursmanager. . 

Vann Agten en Van Seeters (1996) onderscheiden binnen model 3 een drietal 
varianten: : 
3aa Clusterdirecteuren, waarbij clusterdirecteuren integrale verantwoordelijkheid 

hebbenn over een cluster van scholen; 
3bb Een beheersdirecteur, waarbij de bovenschoolse directeur partieel 

verantwoordelijkk is voor beheerszaken (financieel, materieel en bovenschools 
personeelsbeleid).. De schooldirecteuren zijn in hoofdzaak verantwoordelijk 
voorr het onderwijskundig beleid; 

3cc Een algemeen directeur, waarbij de directeur verantwoordelijkheid draagt op 
allee terreinen op bovenschools niveau. De schooldirecteuren blijven 
verantwoordelijkk op alle terreinen op hun eigen niveau. 
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Schaalvergroting,, deregulering en autonomievergroting zijn beleidsontwikkelingen 
diee sterk met elkaar samenhangen. Globaal beschouwd kan men ervan uitgaan dat 
deregulerendee beleidsmaatregelen samengaan met vergroting van de autonomie van 
instellingen.. Daarnaast wordt in het overheidsbeleid schaalvergroting van besturen 
enn instellingen beschouwd als voorwaarde voor een goed gebruik van autonomie. 
Dee achterliggende gedachte daarbij is dat in een kleine organisatie onvoldoende 
capaciteitt aanwezig is om adequaat alle terreinen waarop men zelf beleid moet 
voeren,, te kunnen bestrijken. Beleidsmaatregelen om schaalvergroting te bevorder-
enn worden in dat verband door de rijksoverheid als voorwaardenscheppend gezien 
(Onderwijsraad,, 2000). Ook Lagerweij en Claessen (1990a) stellen dat voor 
voldoendee beleidsvoerend vermogen ofwel veranderingscapaciteit - volgens hen 
eenn belangrijk kwaliteitsaspect van de schoolorganisatie - een zekere 
schoolomvangg nodig is. Alleen wanneer het team groot genoeg is kan ambulante 
begeleidingg worden georganiseerd, is administratieve ondersteuning mogelijk en 
kann men teamleden met speciale vaardigheden in huis hebben. 

Dergelijkee samenhangen worden ook beschreven door Van Wielingen (1995). 
Schaalvergrotingg en deregulering veranderen de bestuurlijke relaties en daarmee de 
positiee van de besturen. Ook uit onderzoek onder schoolbesturen naar de verdeling 
vann taken en bevoegdheden tussen schoolleiding en besturen blijkt dat er nu vaker 
dann vroeger overdracht van bevoegdheden plaats vindt van besturen naar de 
schoolleiding,, alhoewel het bestuur in juridische zin verantwoordelijk blijf t (Van 
Wieringenn & Van de Venne, 1995b). Ten tweede kan vergroting van autonomie 
verwachtt worden. Door vermindering van centrale regelgeving zijn scholen nu 
meerr dan vroeger genoodzaakt eigen beleid te voeren. Hiermee worden scholen 
meerr zelf verantwoordelijk gesteld voor de resultaten van hun beleid. De overheid 
tenslottee controleert dit beleid door te sturen op behaalde resultaten, cq geleverde 
prestaties.. Als scholen in staat blijken te zijn de beleidsruimte te benutten, zullen ze 
zichh meer van elkaar gaan onderscheiden. 

1.3.33 Gevolgen van het overheidsbeleid 

Onderr andere als gevolg van scholenfusies, arbeidsduurverkorting en de groei van 
hett aantal deeltijders en duobanen, neemt het aantal personeelsleden per school toe. 
Veell  scholen zijn over meerdere vestigingsplaatsen en gebouwen verdeeld. Deze 
ontwikkelingenn zetten zich naar verwachting voort. Omdat daarmee de 
schoolorganisatiee complexer wordt, zal een herbezinning nodig zijn op de taak- en 
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functietoewijzingg en de configuratie van de verschillende organisatie-onderdelen. 
Steedss vaker zal de directie de hele weektaak aan het directiewerk besteden. De 
directiee moet daarbij zorgen voor de afstemming en communicatie binnen het 
lerarenteam.. Voor groepsleraren zullen combinatieklassen wegvallen en 
parallelklassenn ontstaan. De 'span of control' wordt groter, waardoor er midden-
managementt opkomt, onder andere voor bouwcoördinatie. 
Nogg een gevolg van overheidsbeleid is dat steeds meer schoolbesturen gaan 
fuseren,, waarmee een herbezinning op taken en posities gepaard gaat. Directies 
zullenn een aantal bestuurlijke taken voor hun rekening nemen. Daarbij speelt, zoals 
eerderr werd opgemerkt, ook een rol dat het LOM/MLK onderwijs en het 
basisonderwijss in 1998 zijn samengevoegd. 
Tenslottee verdient vermelding, als één van de gevolgen van het overheidsbeleid, 
eenn toename in taakdifferentiatie en, alhoewel minder, een toename in 
functiedifferentiatie.. Taakdifferentiatie houdt in dat naast of in plaats van de taken 
genoemdd in de functieomschrijving andere taken worden toegewezen aan een 
groepsleerkracht.. Taakdifferentiatie zien we meestal op het niveau van het midden-
managementt van de scholen. Zo zijn bouwcoördinatoren meestal 
groepsleerkrachtenn met bouwcoördinatietaken. Functiedifferentiatie houdt in dat er 
naastt de bestaande functies van groepsleerkracht, vakleraar, adjunct-directeur en 
directeurr ook andere functies ontstaan, waarvoor een functieomschrijving en een 
functiewaarderingg is vastgelegd, zoals bijvoorbeeld de functie van bovenschools 
manager. . 

Dee Onderwijsinspectie constateerde in 1999 dat tot 1994 de taak- en 
functiedifferentiatiee nog in hoge mate beheersmatig van karakter was. Er waren 
slechtss weinig verschillende functies en takenpakketten; alles lag op voorhand vast 
enn was sterk repeterend. Er werd dus weinig mobiliteit geboden aan het personeel. 
Toenn de scholen meer eigen beleid gingen ontwikkelen werden de mogelijkheden 
tott differentiatie groter, maar de grotere mogelijkheden brachten ook veel 
problemenn mee. 'Basisscholen hebben het ervaren als het maken van een complete 
omslag,, ingrijpend en tijdrovend van aard', aldus de Inspectie. De meeste scholen 
gingenn er wel toe over takenpakketten samen te stellen voor interne begeleiding en 
leerlingenzorg.. Daarbij is de taakdifferentiatie toegenomen, maar echte 
functiedifferentiatiee is nog nauwelijks van de grond gekomen (Inspectie van het 
Onderwijs,, 1999). 
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Bovenstaandee laat zien dat de overheid sinds de jaren '80 meerdere beleidsont-
wikkelingenn in gang zette, waarvan het resultaat een schaalvergroting geweest is 
inn het primair onderwijs, op het niveau van de scholen, op bovenschools niveau 
enn op bestuursniveau. Terwijl de schaalvergroting in de jaren 80 (WBO en T&B) 
voorall  gericht was op instellingsschaal (schoolniveau), is het beleid van de jaren 
900 (WSNS, BKB) vooral gericht op vergroting van boven-instellingsschaal (bo-
venschoolss niveau en bestuursniveau). Kenmerkend voor het 
schaalvergrotingsbeleidd van de overheid is dat dit beleid door de rijksoverheid 
beschouwdd wordt als voorwaardenscheppend om doelstellingen te realiseren, 
zoalss kwaliteitsverbetering, vergroting van de autonomie en benutting van de 
toegenomenn beleidsruimte van scholen. 

1.44 Onderzoek naar  schaal 

Inn de vorige paragraaf stond bij de bespreking van de beleidsontwikkelingen het 
process van schaalvergroting centraal, dat wil zeggen een proces in de tijd. Het 
begripp schaalgrootte daarentegen verwijst naar de toestand op een bepaald 
momentt en kan uitgedrukt worden in maten, zoals het aantal leerlingen of 
personeelsledenn van een school en het aantal scholen ressorterend onder een 
bestuur.. Zo stelt Kimberley (1976) dat schaalgrootte zeker vier componenten 
heeft.. Ten eerste de fysieke capaciteit van de organisatie (de gebouwen en de 
klassen)) en ten tweede het beschikbare personeel; de derde component omvat de 
organisatorischee inputs en outputs en de vierde component de beschikbare 
middelen. . 
Stoell  (1992) maakt een onderscheid tussen onderzoek naar de effecten van 
schaalveranderingschaalverandering en onderzoek naar de effecten van schaalverschillen. In het 
eerstee type onderzoek gaat het om schaalvergroting als een proces van 
schaalverandering,, terwijl het in het tweede type onderzoek gaat om schaalgrootte 
alss toestand. Stoel waarschuwt tegen simplificerende interpretaties: wanneer er 
effectenn van schaalverschillen zouden zijn, betekent dat nog niet dat verandering 
vann grootte van scholen tot voorspelbare resultaten zal leiden. Een correlatie is 
nogg geen causale relatie. Op grond van niet-experimenteel onderzoek kan men 
volgenss hem dan ook niet concluderen dat schaalvergroting gewenst, dan wel 
ongewenstt is (vgl. ook Kenny, 1982). 
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1.4.11 Onderzoek naar  schaalverandering 

Hett Nederlandse onderwijsonderzoek naar schaal is vooral gericht op effecten van 
fusieprocessen,, met name in het voortgezet onderwijs; dus op effecten van 
schaalverandering,, om in de termen van Stoel (1992) te spreken, en minder op de 
effectenn van schaalgrootte verschillen. Zo deden Kuyk & Van Kessel (1986), 
Pouwels,, Van Esch & Vrieze (1989), Vermeulen & Visser (1992) en Van de 
Venne,, Bosma & Vermeulen (1995a) onderzoek naar fusieprocessen in het 
voortgezett onderwijs. Vermeulen & Visser wezen erop dat de fusies leiden tot 
veranderingenn in de directiestructuur en de overlegstructuur. Ook uit het 
onderzoekk van Van de Venne e.a. komt naar voren dat bij fusies de grootste 
veranderingenn de werkwijze op directieniveau betreffen, de overlegstructuren en 
dee hiërarchie. De onderzoeken hadden niet alleen betrekking op de gevolgen van 
dee fusies voor de organisatiestructuur en het management (sturing), maar ook op 
dee sociaal-emotionele gevolgen van de fusies voor de mensen in de 
schoolorganisaties.. Uit beide onderzoeken kon worden geconcludeerd dat 
fusieprocessenn negatieve invloed hebben op de motivatie van docenten. Docenten 
zonderr fusie-ervaring kijken positiever tegen hun beroep aan dan docenten met 
fusie-ervaring. . 

Datt bij schaalvergroting de besturing van de organisatie complexer wordt, werd 
bevestigdd door Vermeulen & Van de Venne (1995), in een onderzoek naar 
schaalvergrotingg in de kinderopvang. Een meer complexe organisatie vereist meer 
professionaliteitt van het management. Benadrukt wordt dat schaalvergroting 
meerderee vormen kan aannemen, van uitbreiding binnen de bestaande 
rechtspersoonn tot fusie. Wanneer schaalvergroting wordt nagestreefd moet per 
gevall  bekeken worden of fusie wel de meest wenselijke vorm is, dan wel vormen 
vann samenwerking de voorkeur hebben . 

Dee Onderwijsraad adviseert in haar advies 'Wat scholen vermogen' (2001) dat 
hett goed zou zijn om juist een variatie in bestuurlijke inrichting te stimuleren, 
omdatt naarmate scholen meer omvattende relaties hebben, de kans toeneemt dat 
dee autonomie van de school, waarin beleidsvoerend vermogen ontwikkeld kan 
worden,, in het gedrang raakt. De overheid zou wat deze bestuurlijke inrichting 
betreftt niet voorschrijvend moeten zijn. 
Houtveenn e.a (1999 onderzochten de effecten van schaalvergroting in het 
basisonderwijss op het management, in het bijzonder op de rol van de schoolleider. 
Zijj  concluderen dat de schoolleider steeds verder komt af te staan van het 
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primairee proces. Steeds meer taken zullen gedelegeerd moeten worden. De 
prioriteitt van de schoolleider ligt steeds meer bij beleidsontwikkeling voor de 
schooll  op lange termijn, en bij de school als organisatie. 

1.4.22 Onderzoek naar  effecten van schaalverschillen 

Voorr onderzoek naar de effecten van verschillen in schoolgrootte zijn we vooral 
aangewezenn op buitenlandse literatuur. Stoel (1992) concludeert dat dergelijk 
onderzoekk weinig eenduidige conclusies oplevert over de relaties tussen 
schoolgroottee en kwaliteit van het onderwijs. Zo vond Neil (1979) een positieve 
relatiee tussen het aantal leerlingen van een school en het percentage dropouts, en 
Egglesonn (1982) een negatieve relatie. 
Weinigg eenduidig is ook de relatie tussen schoolgrootte en leerprestaties. 
Sommigee publicaties melden weinig tot geen verband tussen schoolgrootte en 
leerprestatiess (Anderson, Page & Smith, 1958; Hickox & Burton, 1973), en 
anderee publicaties melden een negatief verband (Fowler & Walberg, 1991). 
Meerr eenduidig is de relatie tussen schoolgrootte enerzijds en vandalisme en 
ongeoorloofdd verzuim anderzijds. Op grote scholen is naar verhouding meer 
ongeoorloofdd verzuim (Gill, 1977) en vandalisme (Howard, 1978; Sturm, 1979). 
Eenduidigg is ook de relatie tussen schoolgrootte en kwaliteit van het 
onderwijsaanbod.. Met toenemende schoolgrootte nemen de breedte van het 
aanbodd en de professionaliteit van de leerkrachten toe (Marklund, 1969). 
Zowell  in Engeland als in Amerika zien we eindjaren tachtig meer onderzoek naar 
kleinee scholen. In Engeland concluderen Wilson & Mc Pake (2000) in een over-
zichtt van onderzoeken onder kleine basisscholen, dat de publicaties vooral de 
relatiess betreffen tussen schaalgrootte en schoolsluiting, en tussen schaalgrootte 
enn onderwij scurriculum, en niet zozeer de relatie tussen schaalgrootte en sturing 
(vgl.. Bell & Sigsworth, 1987; Comber, 1981; Coopers & Lybrand, 1996). Deze 
onderzoekenn geven dan ook weinig inzicht in managementstrategieën, manage-
mentstijlenn en activiteiten van schoolleiders van kleine scholen. In hun eigen on-
derzoekk vonden Wilson & Mc Pake dat er een verschil is tussen kleine en grote 
scholenn in de managementstijl en de behoefte aan ondersteuning bij onderwijs-
innovaties.. Ze wijzen erop dat de 'dubbelrol' van de schoolleider in kleine scho-
lenn (manager én leerkracht) als nadeel heeft dat er minder managementtijd is, 
maarr als voordeel dat de implementatiestrategieën in de school gebaseerd zijn op 
dee eigen klassenpraktijk van de schoolleider. Daarnaast is de managementstijl niet 
opp macht gebaseerd, waar het gaat om besluitvorming, bepaling van de imple-
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mentatiestrategie,, delegeren van taken en monitoren. De schoolleider van de 
kleinee school is lid van het onderwij steam, werkt samen als professionele collega, 
enn leidt meer van binnenuit dan van buitenaf. De keerzijde is wel dat hij minder 
systematischh kan evalueren en monitoren. 
Inn het tot nu besproken onderzoek is schaalgrootte meestal de onafhankelijke 
hoofdvariabele.. In de Amerikaanse traditie van het school-effectiviteitsonderzoek, 
maarr ook in het Nederlandse effectiviteitsonderzoek, is schaalgrootte slechts één 
vann de vele variabelen, vooral gebruikt als controlevariabele (Bickel & Howley, 
2000).. In deze onderzoeken wordt de omvang van de school slechts zelden ge-
bruiktt om belangrijke uitkomsten te voorspellen, bijvoorbeeld prestaties van leer-
lingen,, zoals uitgedrukt in schoolprestatietoetsen (vgl. Lagerweij en Claessen, 
1990b).. Zo stellen Scheerens en Bosker (1997), dat condities die nauw gelieerd 
zijnn aan het primaire proces van leren en instructie, grotere invloed hebben op de 
schoolprestatiess van leerlingen dan schoolorganisatiefactoren. De omvang van de 
schooll  doet er in deze opvatting niet veel toe. 

Luytenn (1992), die in Nederland, Zweden en de Verenigde Staten onderzoek deed 
inn het voortgezet onderwijs, vindt geen relatie tussen de omvang van de scholen 
enn de kwaliteit van het onderwijs, uitgedrukt in leerlingprestaties. Van Gennip 
(1999)) daarentegen vindt in zijn onderzoek naar onderwijskundig leiderschap en 
effectiviteitt in basisscholen wél een relatie tussen de omvang van de school en 
leerlingprestaties.. Op grotere scholen wordt beter gepresteerd in rekenen en taal 
dann op kleinere scholen. 
Watt betreft de veranderingscapaciteit van scholen vindt Van Gennip (1991) geen 
effectt van de schoolomvang (uitgedrukt in leerlingenaantallen) op de verande-
ringscapaciteit.. Dit wijkt af van de eerdere bevinding van Lauglo (1976), dat de 
innovatiebereidheidd van leraren op kleine scholen groter is dan van leraren op 
grotee scholen. Ook Bosker en Luyten (1992) vinden dat grotere scholen innova-
tiess moeizamer gestalte kunnen geven dan kleine scholen. Kleinere scholen zijn 
verderr gevorderd met innovatie dan middelgrote en grote scholen en kunnen beter 
veranderingenn doorvoeren. Stoel (1992) brengt een nuancering aan: grotere scho-
lenn in dunner bevolkte gebieden lijken effectiever te zijn dan kleinere scholen, 
terwijll  in de meer verstedelijkte gebieden positieve en negatieve effecten van 
schoolgroottee op het functioneren van onderwijsgevenden en leerlingen elkaar in 
evenwichtt houden. 

Err wordt ook vanuit een economische optiek onderzoek gedaan naar schaalgroot-
te,, in het zogenoemde 'economies of scale' onderzoek. In eerste instantie denkt 
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menn meestal dat naarmate scholen groter worden, met name het aantal leerlingen 
toeneemt,, de kosten per leerling zullen afnemen. Maar vooral Amerikaans onder-
zoekk wijst volgens Stoel (1992) op een niet-lineaire relatie: bij zeer grote scholen 
gaann de kosten weer toenemen. Boven een bepaalde schaalgrootte zouden de mar-
ginalee kosten groter worden dan de gemiddelde kosten. 
Volgenss Torre en Kuhry (1990), die onderzoek deden naar het kostenaspect van 
schaalgroottee in het voortgezet onderwijs, zouden de gemiddelde kosten per een-
heidd product met de schoolomvang afnemen, en zouden de grootste scholen het 
meestt productief zijn. De output werd gemeten aan de hand van het aantal suc-
cesvoll  afgeronde schooljaren, en de input werd gemeten aan de hand van de sala-
riskosten. riskosten. 
Overr het Amerikaanse onderzoek nog het volgende. Er was in Amerika eind jaren 
tachtigg en begin jaren negentig grote aandacht voor schoolomvang. Vooral in het 
secundairr onderwijs zijn grote kwantitatieve studies uitgevoerd, waaruit gecon-
cludeerdd wordt dat kleine scholen productiever en effectiever zijn dan grote scho-
lenn (Raywid, 1999). In deze studies zijn grote aantallen leerlingen, scholen en 
schooldistrictenn betrokken, en is vastgesteld dat leerlingen beter en meer leren in 
kleinee scholen dan in grote scholen (Lee & Smith, 1995), sneller examens halen 
(Mcc Mullan, Sipe & Wolf, 1994), tevredener zijn en minder uitvallen (Pittman & 
Haughwoutt 1987). Stockard & Mayberry (1992) vinden dat leerlingen op kleine 
scholenn minder gedragsproblemen hebben. 
Dezee bevindingen gelden met name voor achterstandsleerlingen. Achterstands-
leerlingenn lijken voor succes meer afhankelijk te zijn van kleine scholen dan niet-
achterstandsleerlingenn (Lee & Smith, 1995). Bickel & Howley (2000), die de 
invloedd van schoolomvang onderzochten op de prestaties van 8-11 jarigen, komen 
tott een vergelijkbare conclusie: het schoolsucces van achterstandsleerlingen wordt 
inn kleine scholen gemaximaliseerd, terwijl het schoolsucces van niet-
achterstandsleerlingenn juist in grote scholen gemaximaliseerd wordt. Tenslotte 
kann hier Watkins (1994) vermeld worden, die vindt dat de mate van participatie, 
samenwerkingg en coördinatie in kleine scholen groter is dan in grote scholen. De 
structuurr van kleine scholen zou meer mogelijkheden bieden voor kwaliteitson-
derwijs. . 
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1.4.33 Combinaties van kleinschaligheid en grootschaligheid 

Eindjarenn tachtig, beginjaren negentig ontstaat in Amerika de 'school in school' 
beweging.. Men wilde de schaal verkleinen door grote scholen op te delen in 
meerderee afdelingen of units, die relatief autonoom met een eigen staf, eigen leer-
lingenn en een eigen budget, een school in een grotere school vormen. Hier is nog 
weinigg onderzoek naar gedaan, voor een deel omdat deze ontwikkeling nog niet 
volledigg geïmplementeerd is, maar de verwachtingen zijn positief (Dewees, 
1999). . 
Inn Nederland komt er eind jaren tachtig en begin jaren negentig kritiek op het 
overheidsbeleidd dat steeds grotere basisscholen beoogt (vgl. Ax & Van 
Wieringen,, 1991). Buitendam e.a. (1983) wezen er reeds op dat grotere 
organisatiess niet per definitie beter zijn. Ze schetsten een model voor een 
combinatiee van grootschalig en kleinschalig organiseren, naar het voorbeeld van 
eenn ziekenhuis. Er kan worden onderscheiden tussen kernfuncties (behandeling, 
verplegingg en verzorging), medisch ondersteunende functies (laboratorium, 
apotheek),, en algemene of voorwaardenscheppende functies (administratie, 
personeels-- en technische dienst). Er moet kleinschaligheid zijn bij de 
kernfunctiess (afdeling, team, unit), maar grootschaligheid is zeer wel mogelijk bij 
dee algemene functies. De kernfuncties verdragen geen schaalvergroting, omdat 
hierr de taken voor een belangrijk deel niet routinematig van karakter zijn. Er 
wordtt gewerkt met een 'intensieve technologie', die gedecentraliseerde 
besluitvormingg vereist. De toestand van de patiënt is hierin richtinggevend. 
Grootschaligheidd gaat gepaard met standaardisering en uniformiteit. Dit is goed 
mogelijkk bij de algemene diensten met gecentraliseerde besluitvorming en 
geautomatiseerdee processen van gegevensverwerking. 

Combinatiess van grootschalig en kleinschalig organiseren vinden wij ook in het 
onderwijs.. Zo zien we in het Beroepsonderwijs en de Volwasseneneducatie 
(BVE)) sector binnen de Regionale Opleidingen Centra (ROC's) de ontwikkeling 
vann zelfsturende teams. Deze zelfsturende teams kunnen beschouwd worden als 
kleinee organisatie-eenheden, die binnen centraal bepaalde kaders verantwoorde-
lijkheidd hebben voor kernactiviteiten. In de ROC's betekent dit dat het strategisch 
beleidd op centraal niveau wordt bepaald, en het operationele beleid op een niveau 
zoo dicht mogelijk bij de werkvloer. Uit onderzoek (Smit & Pelkmans, 1999; Van 
dee Venne, Felix & Vermeulen, 2001) naar het functioneren van zelfsturende 
teamss in deze sector blijkt overigens dat zich nog veel domeintwisten en 
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rolconflictenn voordoen rond leiderschapsfuncties. Afstemming van taken, 
verantwoordelijkhedenn en bevoegdheden tussen managers binnen en tussen de 
verschillendee niveaus in de organisatie blijkt een knelpunt te vormen. 

Inn het basis- en voortgezet onderwijs is er een vergelijkbare ontwikkeling, mede 
onderr invloed van het overheidsbeleid gericht op Bestuurlijke Krachtenbundeling. 
Algemene,, voorwaardenscheppende en ondersteunende taken (financiën, beheer) 
wordenn steeds grootschaliger aangepakt, met centrale sturing vanuit het 
bestuurlijkee of bovenschoolse niveau, terwijl voor de kernfuncties een zekere 
kleinschaligheidd behouden blijf t (scholen, lokaties). Bovendien zien we de trend 
ontstaann dat scholen opgedeeld worden in afdelingen met verschillende 
kernfunctiess (bouwcoördinatie, zorgcoördinatie). 
Buitendamm e.a. (1983) hielden een krachtig pleidooi voor het combineren van 
grootschaligheidd en kleinschaligheid; ze spraken van een strijd om de 
humaniseringg van de grootschaligheid. Tegelijkertijd constateerden ze dat er naar 
problemenn van de koppeling tussen kleinschalig en grootschalig organiseren nog 
nauwelijkss onderzoek verricht was. Inderdaad is te verwachten dat het 
combinerenn van deelsystemen van verschillende schaal soms spanningen zal 
veroorzakenn tussen de deelsystemen. Het gecombineerd groot- en kleinschalig 
organiserenn lost een aantal coördinatieproblemen op, maar brengt weer nieuwe 
coördinatieproblemenn mee. Zo wijst een onderzoek naar het functioneren van 
bovenschoolss management in het basisonderwijs (Karsten, Van de Venne e.a., 
2000)) op spanning tussen het grootschalige deelsysteem (bovenschools 
management)) en het kleinschalige deelsysteem (school of lokatie). Vooral 
schooldirecteurenn en in mindere mate bovenschoolse directeuren geven aan dat er 
eenn onduidelijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling is tussen bovenschools 
managementt en school of lokatie. Afstemming tussen beide deelsystemen blijkt 
problematischh te zijn. 
Tochh zal men, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn, mogelijkheden tot afstemming 
moetenn blijven zoeken, om vormen van kleinschaligheid in stand te kunnen 
houden.. Kleinere scholen of lokaties hebben immers onmiskenbare voordelen. 
Meierr (1996) noemt enkele van die voordelen: een goed ter plekke ingevoerd en 
ingebedd management; een overzichtelijk aantal leraren; leerlingen, ouders en 
lerarenn kennen elkaar, onderling respect; eenvoud; een geïndividualiseerde, niet 
gestandaardiseerdee benadering van kinderen; veiligheid; geen anomimiteit; 
directeree ouderparticipatie; leraren leggen meer rekenschap af en voelen meer 
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verantwoording;; en tenslotte kan iedereen zich thuis voelen en het gevoel 
hebbenn erbij te horen. 

1.4.44 Conclusies 

Geconcludeerdd kan worden dat het onderzoek naar schaalverandering zich 
concentreertt op de gevolgen van fusieoperaties. Er is nog weinig onderzoek 
gedaann naar combinaties van grootschalig en kleinschalig organiseren in het 
onderwijs,, dit in tegenstelling tot het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. 
Ookk kan geconcludeerd worden dat het onderzoek naar de effecten van 
schaall  verschillen (grootte verschillen tussen scholen) niet altijd eenduidige 
resultatenn heeft opgeleverd. In schema 3.1 zijn de uitkomsten van het onderzoek 
naarr schaalgrootte verschillen weergegeven. Effectiviteitscriteria zijn ingedeeld 
naarr drie niveaus: leerlingniveau, onderwijsleerprocesniveau en 
schoolorganisatieniveau. . 
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Schemaa 1.3: Overzicht van onderzoek naar effecten van schaalverschillen tussen scholen: 

effectiviteitscriteriaa ingedeeld naar drie niveaus (leerlingniveau, 

onderwijsleerproces-niveauu en schoolorganisatie-niveau) 

EffectenEffecten van schaalverschillen 

LeerlingniveauLeerlingniveau Onderwijsleerproces-Schoolorganisatie-niveau Schoolorganisatie-niveau 

1.. Voortijdig schoolverlaten 

komtt meer voor op kleine 

scholenn (Eggleson, 

1982). . 

2.. Op grote scholen meer 

ongeoorloofdd verzuim 

(Gill ,, 1977) en vandalis-

mee (Howard, 1978, 

Sturm,, 1979). 

3.. Onder leerlingen op 

kleinee scholen meer te-

vredenheidd en minder 

uitvall  (Pittman & 

Haughwout,, 1987). 

4.. Onder leerlingen op 

kleinee scholen minder 

gedragsproblemen n 

(Stockardd & Mayberry, 

1992). . 

1.. Breedte van het onder-

wijsaanbodd neemt toe op 

grotee scholen 

(Marklund,, 1969). 

2.. Kwaliteit van de profes-

sionaliteitt neemt toe op 

grotee scholen (Marklund, 

1969). . 

3.. Geen verschil in 

veranderingscapaciteit t 

tussenn grote en kleine 

scholenn (Van Gennip, 

1991). . 

4.. Minder innovatiebereid-

heidd op grote scholen 

(Lauglo,, 1976). 

1.. Mate van participatie, 

samenwerkingg en coördina-

tiee is groter op kleine scho-

lenn (Watkins & Pflaumm, 

1994). . 

2.. Op kleine scholen is de 

managementstijll  van de 

schoolleiderr minder op 

machtt gebaseerd (delegatie 

vann taken en bevoegdhe-

den,, monitoren) (Wilson en 

Mcc Pake. 2000). 
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EffectenEffecten van schaalverschillen 

LeerlingniveauLeerlingniveau Onderwijsleerproces- Schoolorganisatie-niveau 

niveau niveau 

5.. Negatief verband tussen 
schoolgroottee en school-
prestatiess (Fowler & 
Walberg,, 1991). 

6.. Geen verschil in 
leerprestatiess tussen grote 
enn kleine scholen (Luy-
ten,, 1992). 

7.. Schoolsucces van achter-
standsleerlingenn is groter 
opp kleine scholen en 
schoolsuccess van niet-
achterstandsleerlingenn is 
groterr op grote scholen 
(Leee & Smith, 1996; Bic-
kell  & Howley, 2000). 

8.. Leerlingen leren meer en 
beterr op kleine scholen 
(Leee & Smith, 1996). 

9.. Leerlingen op kleine 
scholenn doen sneller 
examenn (Mc Mullan, Si-
pee & Wolf, 1994). 

Eenn mogelijke verklaring voor de niet-eenduidige relaties kan gezocht worden in 
factorenn van methodologische aard. Allereerst in de factor schoolgrootte. 
Onderzoekerss hanteren verschillende groottecategorieën om groot en klein te 
definiëren.. Daarnaast zijn verschillende uitwerkingen gehanteerd van 
ogenschijnlijkk dezelfde afhankelijke variabelen waaraan schoolgrootte gerelateerd 
is.. Tenslotte is het mogelijk dat in de verschillende onderzoeken verschillende 
intermediërende,, niet gecontroleerde variabelen van invloed zijn op de afhan-
kelijkee variabele. De resultaten moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid 
geïnterpreteerdd worden. 
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Afgezienn van het feit dat dezelfde effectiviteitsmaten verschillend 
geoperationaliseerdd zijn, hanteren onderzoekers zeer verschillende 
effectiviteitsmaten,, afhankelijk van hoe ze effectiviteit cq kwaliteit interpreteren. 
Zoo is er relatief veel onderzoek gedaan naar de uitkomsten van het primaire 
proces,, uitgedrukt in cognitieve leerlingprestaties. In dergelijk onderzoek is 
schaalgroottee meestal geen onafhankelijke hoofdvariabele, maar controle-
variabele.. Schaalgrootte is wél hoofvariabele in onderzoek waarin schaalgrootte 
gerelateerdd is aan niet-cognitieve kwaliteitsindicatoren op leerlingniveau, zoals 
schooluitval,, vandalisme, probleemgedrag, affectieve en sociale vaardigheden van 
leerlingen.. Naast deze verschillende effectiviteitscriteria op leerlingniveau treffen 
wee in ander onderzoek ook effectiviteits- cq kwaliteitsindicatoren aan op het 
niveauu van het onderwijsleerproces en tenslotte op het niveau van de 
schoolorganisatie. . 
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22 Theoretische achtergrond 

2.11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk komen de begrippen schaal, structuur, sturing, beleidsvoering en 
organisatie-effectiviteitt aan de orde. Deze begrippen worden zowel afzonderlijk 
alss in hun onderlinge relatie besproken. Eerst wordt een overzicht gegeven van 
relevantee organisatietheoretische en onderwijskundige literatuur. Daarna worden 
dee begrippen gedefinieerd zoals ze in dit onderzoek gebruikt zullen worden. Het 
hoofdstukk besluit met drie centrale onderzoeksvragen over relaties tussen de be-
grippenn en met verwachtingen over de richting van deze relaties. 

2.22 Schaal 

Inn het vorige hoofdstuk is al ingegaan op het begrip schaal en de mogelijke 
samenhangg tussen schaal en effectiviteit. Een onderscheid werd gemaakt (vgl. 
Stoel,, 1992) tussen de begrippen schaalgrootte en schaalverandering. 
Schaalgroottee wordt uitgedrukt in maten, zoals het aantal leerlingen en het aantal 
personeelsledenn van een school. Schaalgrootte wordt dan opgevat als een 
toestand.. Schaalvergroting daarentegen wordt opgevat als een veranderings-
process in de tijd. 

Inn dit onderzoek wordt schaal op twee manieren bestudeerd. In het eerste 
deelonderzoekk wordt schaal bestudeerd in kwantitatieve termen (omvang op 
schoolniveau,, bovenschools niveau en bestuursniveau), opgevat als een toestand. 
Inn het tweede deelonderzoek wordt schaal kwalitatief bestudeerd als een proces 
vann schaalverandering, namelijk invoering van bovenschools management in 
combinatiess van klein- en grootschaligheid. 

35 5 



2.33 Structuur 

Inn de analyse van schaal volgens Kimberley (zie § 1.4) is schaalgrootte een vrij 
geïsoleerdd verschijnsel. Er zijn echter ook analyses waarin schaalgrootte in 
samenhangg wordt gezien met de structuur en sturing van de organisatie. Daarbij 
wordtt een onderscheid tussen grootte en grootschaligheid gemaakt: 
grootschaligheidd is bij wijze van spreken grootte 'plus' een structuur en sturing 
diee anders zijn dan in een kleinschalige organisatie (Van Aken en Broekhuysen, 
1980;; Buitendam, 1983). Buitendam stelt zelfs: 'Groottekenmerken zijn 
theoretischh pas bruikbaar voor analyse van organisatievraagstukken in samenhang 
mett kenmerken van de structuur en sturing van de organisatie*. 
Dezee samenhang tussen schaal en structuur wordt manifest bij 
schaalveranderingen.. Schaalvergroting gaat doorgaans gepaard met allerlei 
veranderingenn in de organisatiestructuur; daar is door onder andere Mintzberg 
(1979)) op gewezen. Naarmate een organisatie groter wordt, is de structuur van de 
organisatiee verder uitgewerkt. De specialisatie van taken en functies neemt toe, de 
organisatie-onderdelenn worden groter en meer gedifferentieerd. Het 
sturingssysteemm is verder ontwikkeld en het gedrag van de mensen in de 
organisatiee is verder geformaliseerd. De professionaliteit van het management 
neemtt toe, en er wordt meer gedecentraliseerd beleid gevoerd met gedelegeerde 
bevoegdhedenn naar lagere niveaus in de organisatie. Daarmee, zo merkt Ax 
(1993,, 2000) op, nemen overigens ook de coördinatieproblemen toe. 
Opp het structuurbegrip wordt gereflecteerd in de organisatie-theoretische 
literatuur.. Ax (1993) wijst erop dat aan het structuurbegrip een mate van 
abstractiee eigen is; het gaat om patronen. Bij structuur gaat het om het patroon 
vann relaties en posities van componenten, dat kenmerkend is voor de organisatie 
(Lammers,, Mijs en Van Noort, 1997). Uit een dergelijk patroon van organisatie-
componentenn en capaciteiten kan iets nieuws ontstaan, een synergie, zo benadrukt 
Dee Sitter (1994). 
Aann de structuur van een organisatie kunnen meerdere aspecten of dimensies 
wordenn onderscheiden. Kapteyn (1987) noemt de aspecten van taakverdeling en 
coördinatie.. Het werk wordt verdeeld in taken, die gecoördineerd worden om de 
doelenn van de organisatie te kunnen verwezenlijken. Ook Mintzberg (1979) legt 
dee nadruk op taakverdeling en coördinatie, wanneer hij de structuur van een 
organisatiee definieert als 'de som van de toegepaste methoden volgens welke het 
werkk in afzonderlijke taken is opgedeeld en daarna de afstemming tussen deze 
takenn wordt bereikt'. 
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Eenn meer omvattend model van dimensies is voorgesteld door Veen (1980). Hij 
noemtt zes dimensies: 
1.. Centralisatie: de mate waarin de besluitvorming en het gezag gecentraliseerd 

dann wel gedelegeerd zijn; 
2.. Specialisatie: de mate van specialisatie in functies en taken; 
3.. Configuratie: de mate waarin er verschillende afdelingen zijn; 
4.. Formalisatie: de mate waarin gedragsvoorschriften, bevoegdheden en 

proceduress zijn vastgelegd; 
5.. Standaardisatie: de mate waarin werkzaamheden en procedures 

gestandaardiseerdd zijn; 
6.. Afhankelijkheid: de mate waarin delen van de organisatie van elkaar 

afhankelijkk zijn. 
Inn Veen's dimensie van specialisatie is Kapteyn's dimensie van taakverdeling te 
herkennen.. Kapteyn's dimensie van coördinatie is in Veen's model opgesplitst in 
meerderee dimensies. 

Mett betrekking tot structuur wordt in dit onderzoek uitgegaan van een enigszins 
beperktee versie van het model van Veen (1980). Wij onderzoeken vijf 
structuurdimensies,, namelijk centralisatie, specialisatie, configuratie, formalisatie 
enn standaardisatie. Vanuit de optiek van basisscholen is de dimensie 
afhankelijkheidd namelijk minder interessant. Deze dimensie veronderstelt een 
meerr gesegmenteerde organisatievorm dan basisscholen eigen is. Om deze reden 
iss de afhankelijkheidsdimensie buiten beschouwing gelaten. 

2.3.11 Centralisatie 

Zoalss gezegd verstaat Veen (1980) onder centralisatie de mate waarin de 
besluitvormingg en het gezag gecentraliseerd dan wel gedelegeerd zijn. Het gaat 
omm de verdeling van bevoegdheden over de verschillende lagen in de organisatie. 
Doorr participatie van leerkrachten in de besluitvorming kan afstemming 
gerealiseerdd worden tussen het organisatorische/beheersmatige domein en het 
operationele/onderwijskundigee domein (Rice & Schneider, 1993; Sleegers, 1991). 
Leerkrachtenn en schoolleiding raken meer op elkaar betrokken, en dat zou weer 
vann invloed zijn op de mate waarin scholen eigen beleid kunnen voeren. 
Schoolleidingg en docenten zouden daarmee meer gezamenlijk verantwoordelijk 
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wordenn voor onderwijskundige en beheersmatige zaken (Sleegers, Bergen & 
Giesbers,, 1994). 
Watt betreft de besluitvorming worden in de literatuur over schoolorganisaties drie 
modellenn genoemd, namelijk het dichotome model, het 'Interacting Spheres' 
modell  van Hanson (1979; 1991) en het multidomein-model van Bacharach e.a. 
(1990). . 
1.. Dichotome model. Er wordt onderscheiden tussen professionele aspecten 

enerzijds:: het domein van de professionals (in casu de leerkrachten), en 
bureaucratischee of beheersmatige aspecten anderzijds: het domein van de 
bestuurderss (het bestuur en de schoolleiding) (Marx, 1975; Sleegers, 1991). 
Organisatiess met deze twee aspecten worden vaak professionele 
bureaucratiënn genoemd (Kapteyn, 1987; Mintzberg, 1979; Sleegers, 1991). 
Professionelee aspecten zijn onder andere de professionele opleiding van 
leerkrachten,, en het beschikken over hoogwaardige specialistische kennis. 
Hett professionele domein heeft betrekking op het primaire proces in de 
school,, dat wil zeggen het werken in de klas met leerlingen. Bureaucratische 
aspectenn zijn de verdeling van taken en functies, het ontwerpen van 
schoolplannen,, formele criteria en regels voor leerlingen en hun prestaties. 
Bijvoorbeeldd waar het gaat over het gebruik van toetsen: besluiten over de 
uitvoeringg liggen bij de leerkrachten, en besluiten over de standaarden bij de 
directie. . 

2.. Interacting Spheres model (Hanson, 1979; 1991). Dit model kent drie 
domeinen,, namelijk het professionele domein, het bureaucratische domein, 
enn een onderhandelingsdomein, de 'contested zone'. Het onderhandelings-
domeinn ontstaat doordat de eerste twee domeinen interacteren als gevolg van 
deelss gezamenlijke, deels conflicterende belangen. In het 
onderhandelingsdomeinn worden schoolgerichte besluiten genomen, en 
besluitenn over de organisatie van het werk van leerkrachten. 
Boermann (1998), die de besluitvormingsstructuur in het MBO onderzocht, 
concludeertt dat het drie domeinen model van Hanson de besluitvormings-
structuurr in het MBO het beste weergeeft. In een breed scala van 
besluitvormingsonderwerpenn konden drie achterliggende factoren worden 
onderscheiden.. Deze factoren waren te interpreteren, overeenkomstig het 
driee domeinen model, als een onderwijskundig domein, een beheersmatig 
domeinn en een onderhandelingsdomein. 

3.. Multidomein-model. Bacharach et al. (1990) onderscheiden twee dimensies 
vann besluitvorming: 
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 Operationele versus strategische besluitvorming 
 Individugerichte versus organisatiegerichte besluitvorming 

Tegenn elkaar afgezet ontstaan vier cellen, zijnde de vier domeinen van 
besluitvorming. . 

Tabell  3.1: Domeinen van besluitvormingsparticipatie volgens Bacharach e.a. (1990) 

OperationeelOperationeel Strategisch 

OrganisatiegerichtOrganisatiegericht Ontwikkeling en evaluatie Verdeling van middelen 

IndividugerichtIndividugericht Gebruik van technieken en materialen Loopbaan 

Bijj  operationeel-organisatiegerichte besluitvorming gaat het om taken met 
betrekkingg tot organisatieontwikkeling en evaluatie in het algemeen, en om de 
relatiee tussen leerkrachten en leerlingen in het bijzonder. Bij operationeel-
individugerichtee besluitvorming wordt gedoeld op de individuele taakrealisatie, 
zoalss de inzet van materialen en technieken voor het primaire proces in de klas. 
Dee strategisch-organisatorisch gerichte besluitvorming heeft betrekking op 
organisatiedoelen,, verdeling van middelen op lange termijn, budgettaire 
beslissingen,, het verwerven van financiën en aanspreken van hulpbronnen. Bij 
strategisch-individugerichtee besluitvorming tenslotte gaat het om individuele 
carrièremogelijkheden,, lange termijn taaktoe wij zing en salariëring. Met behulp 
vann een exploratieve factoranalyse is door Bacharach et al. (1990) ondersteuning 
gevondenn voor dit multidomein-model. 

Hett groter worden van basisscholen heeft als consequentie dat de organisatie 
complexerr en gelaagder wordt. Invoering van middenmanagement lijk t toe te 
nemenn (Houtveen, e.a., 1999). Dit zou kunnen betekenen dat niet alleen taken en 
verantwoordelijkhedenn verder gedelegeerd worden, maar ook dat de 
bevoegdhedenn met betrekking tot deze taken en verantwoordelijkheden, met name 
opp operationeel terrein, gedelegeerd worden. Tegelijkertijd bestaat de 
verwachtingg dat de bevoegdheden met betrekking tot het strategische terrein 
verderr gecentraliseerd zullen worden. Hiermee zou de gezamenlijke 
verantwoordelijkheidd voor onderwijskundige en beheersmatige zaken, die het 
beleidsvoerendd vermogen van scholen zou kunnen vergroten (Sleegers, Bergen & 
Giesbers,, 1994), juist afnemen. 
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Voorr het begrip centralisatie wordt in dit onderzoek aangesloten bij het model 
vann Bacharach, waarbij wij zowel domeinen van operationele besluitvorming als 
domeinenn van strategische besluitvorming operationaliseren (vgl. Majoor, 2000). 
Centralisatiee definiëren we als de mate van invloed op de besluitvorming in het 
operationelee en strategische domein tussen het hoogste en het laagste niveau 
binnenn de schoolorganisatie. Het begrip (de)centralisatie wordt aldus gekoppeld 
aann de besluitvormingsstructuur. 

2.3.22 Specialisatie 

Hiermeee doelt Veen (1980) op de mate van specialisatie in functie en taken. Er 
kunnenn taken worden afgesplitst en nieuwe functies gecreëerd door taken samen 
tee voegen. In dit verband wordt ook gesproken van de mate van differentiatie in 
functiess en taken (Ax, 1993). Eerder in dit hoofdstuk werd Mintzberg (1979) 
aangehaald,, die stelde dat bij schaalvergroting de specialisatie in functies en taken 
toeneemt.. Hierop wijzen ook Houtveen e.a. (1999) in hun beschrijving van de 
ontwikkelingg van basisscholen als schoolorganisaties. Aanvankelijk, in de periode 
vóórr 1990, kenden de basisscholen twee functies en twee niveaus: de directie 
(directeurr en adjunct) en de leerkrachten als uitvoerders van het primaire proces. 
Alss gevolg van schaalvergroting wordt personeel opgedeeld in subgroepen, 
subteamss of units. Er ontstaan taken en functies die voorzien in het leidinggeven 
aann subgroepen, de zogenoemde 'lijntaken' en Üjnfuncties'. Daarnaast creëert de 
toenemendee complexiteit een vraag naar specialisten, cq staftaken en staffuncties. 
Inn de grotere basisscholen ontstaat daardoor een middenmanagement, met 
werkzaamhedenn met een lijnkarakter en werkzaamheden met een stafkarakter. Op 
dee verticale lijn tussen leerkrachten en directie zijn hiërarchische niveaus van 
leidinggevenn gelokaliseerd; voorbeelden daarvan zijn schoolleider, adjunct, 
bouwcoördinatorr en locatieleider. Stafwerkzaamheden daarentegen zijn gericht op 
inhoudelijkee ondersteuning en ontwikkeling van professionals en zijn horizontaal 
inn de organisatie gelokaliseerd. Het gaat om specialisten die geen besluiten nemen 
enn geen leiding geven. 
Wee kunnen horizontaal gestructureerde en verticaal gestructureerde taken en 
functiess onderscheiden. Er zijn nevengeschikte taken en functies, waaronder de 
staftakenn en -functies; en er is een splitsing in besluitvorming en uitvoering, met 
onderr andere lijntaken en -functies (vgl Ax, 1993). Verder kan er sprake zijn van 
taakdifferentiatiee en functiedifferentiatie. Bij taakdifferentiatie worden binnen de 
aanstelling,, naast of in plaats van de taken genoemd in de functieomschrijving, 
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ookk andere taken toegewezen aan de groepsleerkracht. Functiedifferentiatie 
houdtt in dat er naast de bestaande functies van groepsleerkracht, vakleerkracht, 
adjunct-directeurr en directeur ook andere functies zijn, waarvoor een 
functieomschrijvingg en een functiewaardering is vastgelegd (Houtveen e.a., 
1999). . 

Inn de periode tusen 1992 en 1997 steeg het percentage scholen met locatieleiding 
vann 12% naar meer dan 24%. Het percentage scholen met bouwcoördinatoren 
namm toe, van 10% naar 32%. Ook wat betreft de stafzaken zien we een toename. 
Zoo was er in 1992 op circa 20% van de scholen een systeembeheerder, en in 1997 
opp 41% (Houtveen e.a., 1999). 

SpecialisatieSpecialisatie wordt in dit onderzoek gedefinieerd als het aantal verschillende 
soortenn functies en taken binnen de school, zowel de horizontaal als de verticaal 
gestructureerdee functies en taken. 

2 333 Configuratie 

Configuratiee verwijst naar de opbouw van de school in verschillende afdelingen. 
Inn het voorgaande is het ontstaan van nieuwe functies en taken binnen de school 
beschreven.. Daarmee samenhangend kan de opbouw van de school veranderen. 
Specialisatiee hangt dus samen met configuratie. Ax (1993) beschouwt het 
instellenn van afdelingen zelfs als een aspect van specialisatie. 
Houtveenn e.a. (1999) beschrijven vier organisatiestructuur-modellen, waarin 
duidelijkk wordt aangegeven dat door schaalvergroting de opbouw, of configuratie 
vann scholen complexer wordt: 

1.. Het traditionele model met twee niveaus en twee functies (directie en 
leerkrachten); ; 

2.. De grotere basisschool met één locatie, waarbij het middenmanagement door 
bouwcoördinatorenn wordt ingevuld; 

3.. De grotere basisschool met meer dan één locatie (de locaties worden geleid 
doorr het middenmanagement); 

4.. Cluster van kleinere basisscholen, met een middenmanagement gevormd 
doorr locatieleiders, nu onder een clusterdirecteur. In dit model blijven, 
anderss dan in model 3, de scholen apart bestaan. 
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Volgenss Houtveen e.a. (1999) kennen de meeste scholen nog het traditionele 
organisatiemodell  (56%), maar in de periode van 1992 tot 1997 heeft bijna een 
kwartt van de scholen een andere structuur gekregen. Het percentage scholen met 
éénn locatie, met meerdere hiërarchische lagen (model 2) is verdubbeld (van 10 
naarr 20%); het percentage scholen met meerdere locaties (model 3) is weinig 
gegroeidd (van 6 naar 9%), en het percentage scholen dat samenwerkt in een 
clusterr van scholen is bijna verdrievoudigd (van 6 naar 16%). 
Err is dus een sterke ontwikkeling in de richting van grotere organisatorische 
eenheden,, met bovenschoolse managementstructuren. Tegelijkertijd zien we in 
toenemendee mate nieuwe afdelingen of kerngroepen ontstaan tussen het niveau 
vann de directie of locatieleiding en het niveau van de leerkrachten. In het hier 
beschrevenn onderzoek wordt dit tussenniveau het middenmanagement genoemd. 
Hett middenmanagement wordt gevormd door leerkrachten die naast lesgevende 
ookk coördinerende, lesoverstijgende taken vervullen, of die geen groepsleerkracht 
meerr zijn, maar een nieuwe functie hebben gekregen. Taken en functies op dit 
niveauu zijn intern begeleider, zorgcoördinator of bouwcoördinator. 

ConfiguratieConfiguratie wordt in dit onderzoek gedefinieerd als de mate waarin de school 
eenn bovenschools management kent en verschillende afdelingen in de school, met 
daarbijj  behorende taken en functies. 

2.3.44 Formalisatie 

Bijj  taak- en functiedifferentiatie is er integratie nodig, onderlinge afstemming, 
zodatt alle eenheden zich richten op de doelen van de organisatie. Integratie komt 
tott stand via speciale coördinatiemechanismen, zoals werk- en overleggroepen. 
Daarmeee wordt tegelijkertijd de organisatie geformaliseerd (Ax, 1993). De 
coördinatiee vereist namelijk procedurevoorschriften voor de diverse overlegvormen. 
Dee mate waarin procedurevoorschriften toegepast worden indiceert de 
formalisatiegraadd van de organisatie. In het basisonderwijs denken we dan aan de 
formelee overlegstructuren op de verschillende niveaus in de organisatie: 
bestuurlijkk niveau, bovenschools niveau, directieniveau en teamniveau. 
Dee formalisatiegraad van de verschillende overlegvormen in het basisonderwijs 
kann geïndiceerd worden in de mate waarin gebruik gemaakt wordt van een 
agenda,, agendapunten schriftelijk voorbereid worden, een jaarplanning over de te 
behandelenn onderwerpen wordt gemaakt, een schriftelijk verslag wordt opgesteld 
enn dit verslag ook daadwerkelijk gebruikt wordt. 
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Wee kunnen verwachten dat op grotere scholen en op scholen in een 
bovenschoolsee directiestructuur de overlegstructuur verder geformaliseerd zal zijn 
dann op kleinere scholen en op scholen die geen deel zijn van een dergelijke 
bovenschoolsee structuur (vgl. Mintzberg, 1979). 

FormalisatieFormalisatie wordt in dit onderzoek op twee manieren gedefinieerd. Ten eerste 
alss de aanwezigheid van overlegvormen in de school: bestuur-directieoverleg, 
bovenschoolss managementoverleg, directie-overleg, directie-teamoverleg en 
bouwoverleg.. Ten tweede middels kenmerken, waarmee de formalisatiegraad van 
dee verschillende overlegvormen bepaald kan worden. Dit zijn: opstellen van een 
agenda,, schriftelijke voorbereiding van agendapunten, jaarplanning van te 
besprekenn onderwerpen, en verslaglegging. 

2.3.55 Standaardisatie 

Mintzbergg (1979) noemt vijf mechanismen waarmee organisaties het werk 
coördineren:: wederzijdse afstemming, directe supervisie, standaardisatie van 
werkprocessen,, standaardisatie van output, en standaardisatie van kennis en 
vaardigheden.. Coördinatie verloopt voor een belangrijk deel via standaardisatie. 
Werkprocessenn zijn gestandaardiseerd wanneer de inhoud van het werk is 
gespecificeerdd en geprogrammeerd in de aanwezigheid van regels. Werkoutput is 
gestandaardiseerd,, wanneer de resultaten van het werk, in het onderwijs de 
prestatiess van de leerlingen, gespecificeerd zijn, bijvoorbeeld in de vorm van 
toetsuitslagen.. Er is sprake van standaardisatie van kennis en vaardigheden als 
gespecificeerdd is welk soort competentie nodig is om het werk te kunnen doen. 
Inn het basisonderwijs is de aanwezigheid en het gebruik van een 
leerlingvolgsysteemm een belangrijk instrument voor registratie en rapportage van 
leerlingresultaten,, om het onderwijs zowel voor individuele leerlingen als voor 
groepenn leerlingen vast te stellen en te plannen, en voor het plannen van 
schoolbeleid.. In het basisonderwijs zien we ook steeds meer een groeiende 
ontwikkelingg wat betreft het gebruik van gestandaardiseerde toetsen. Zowel aan 
hett eind van de basisschool (CITO-eindtoets), als tijdens de schoolperiode wordt 
hett gebruik van gestandaardiseerde toetsen steeds belangrijker geacht. In het 
Onderwijsjaarverslagg 2000 van de Inspectie van het Onderwijs (2001) wordt 
geconcludeerdd dat het percentage scholen dat beschikt over voldoende gegevens 
omm de resultaten op een betrouwbare manier vast te stellen, sinds 1999 is 
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toegenomen:: bijna driekwart beschikt over voldoende informatie over de 
resultatenn aan het eind van de basisschool, 55% over de resultaten tijdens de 
schoolperiode. . 

StandaardisatieStandaardisatie wordt in navolging van Mintzberg uitgewerkt als de 
standaardisatiee van werkprocessen (gebruik van het leerlingvolgsysteem voor 
registratiee en rapportage, om onderwijs voor groepen leerlingen vast te stellen en 
tee plannen, voor het plannen van schoolbeleid en om een vergelijking met andere 
scholenn mogelijk te maken) en de standaardisatie van output (afname van de Cito-
eindtoetss en het vaststellen van minimumdoelen, tussendoelen, einddoelen en 
aanvullendee doelen). 

2.44 Sturing 

Dee beleidsontwikkelingen die in het eerste hoofdstuk beschreven zijn, hebben 
ertoee geleid dat sturing een belangrijk aandachtspunt geworden is. Niet alleen als 
gevolgg van schaalvergroting, maar ook als gevolg van deregulering en 
autonomiee vergroting hebben scholen de afgelopen 15 jaar een omslag moeten 
makenn van externe naar interne sturing. Voorheen werd er vooral gestuurd vanuit 
dee landelijke overheid, terwijl scholen inmiddels meer eigen beleidsruimte 
hebben,, wat dus meer interne sturing noodzakelijk maakt. Het school-
management,, in het basisonderwijs met name in de persoon van de schoolleider, 
heeftt aan belang gewonnen (Van Wielingen e.a. 2000). 
Zoalss we al eerder signaleerden heeft het instellingsgerichte en boven-
instellingsgerichtee schaalvergrotingsbeleid ertoe geleid dat er nieuwe 
organisatielagenn en daarbinnen nieuwe managementfuncties ontstaan zijn, zoals 
dee functie van bouwcoördinator, locatieleider en bovenschools manager. Deze 
ontwikkelingenn leiden tot spreiding van de interne sturing cq managementtaken in 
dee schoolorganisatie en kunnen leiden tot wijzigingen in de invloedsverdeling 
tussenn de verschillende actoren als het gaat om het nemen van beslissingen met 
betrekkingg tot de diverse taakgebieden (zie centralisatie § 2.3.1). 
Ookk in de schoolorganisatieliteratuur over schoolleiderschap wordt de laatste 
jarenn leiderschap als sturingsfunctie binnen de organisatie van de school breed 
geconceptualiseerdd (Imants, Sleegers, Krüger & Witziers, 2000): 'Leiderschap in 
scholenn betreft dan het vermogen van schoolleiders, leraren, en andere 
betrokkenen,, bijvoorbeels ouders of bestuursleden, om het leren van leerlingen en 
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hett beroepsmatig handelen van individuen en groepen in en rond de school in de 
gewenstee richting sturing en ondersteuning te geven'. Zo blijken er meerdere 
factorenn en rollen in de school aanwezig te zijn die als sturingsinstrument 
functioneren.. Spreiding van sturing is echter niet altijd zonder problemen, zo 
wijstt onderzoek uit (Karsten, Van de Venne e.a., 2000; Smit en Pelkmans, 1999; 
Vann de Venne e.a., 2001). 

Inn dit onderzoek onderschrijven we het brede sturingsconcept van leiderschap. 
Onderr het structuurbegrip (zie § 2.3) is van de dimensie centralisatie de 
invloedsverdelingg op de besluitvorming met betrekking tot operationele en 
strategischee taakgebieden over de gehele breedte in de schoolorganisatie aan de 
orde,, van leerkrachten tot bevoegd gezag. Invloed op de besluitvorming van 
diversee actoren in de schoolorganisatie met betrekking tot verschillende 
taakgebiedenn impliceert sturingsmogelijkheden van deze actoren op verschillende 
niveaus.. In de volgende paragraaf (§ 2.5) staat de invloed die team en 
leerkrachtenn kunnen hebben met betrekking tot de beleidsvoering in de school 
centraal. . 
Inn deze paragraaf beperken we ons tot de sturingsrol van de schoolleider. Hiermee 
relativerenn we enigszins de interpretatie van leiderschap als kenmerk van de 
organisatie,, die de schoolleider reduceert tot slechts één van de vele actoren in de 
schoolorganisatie.. Schoolleiders kunnen juist vanwege hun autoriteit en formele 
positiee een vitale bijdrage leveren aan schoolverbetering (vgl. Sleegers, 1999). 
Hett gaat ons met name om de vraag hoe de rol van leidinggevende, de 
schoolleiderr in dit geval, wordt ingevuld in termen van leiderschapsstijl. Terwijl 
schoolleiderss op dezelfde taken gericht zijn, kunnen stijlen waarmee ze hun taken 
uitoefenen,, en waarmee ze naar hun doelen streven, verschillen (vgl. Kruger & 
Verloop,, 1995). Leiderschapsstijl kan dan worden opgevat als de consistente lijn 
diee in de werkzaamheden van de leider te herkennen is (De Jong & Van Doome-
Huiskes,, 1992). 

Hett wetenschappelijk onderzoek naar leiderschap is via een aantal fasen verlopen. 
Achtereenvolgenss is gezocht naar: persoonskenmerken van leiders, gedragsken-
merkenn van leiders, en patronen van gedragskenmerken ofwel stijlen van leiding-
gevenn (vgl. Karstanje, 2000). 
Inn de eerste fase onderzocht bijvoorbeeld Fayol (1946) fysieke en morele 
hoedanighedenn van leiders, hun algemene ontwikkeling en intellectuele eigen-
schappen.. Een verband met organisatie-effectiviteit kon echter niet aangetoond 
worden.. Reeds Stogdill (1948) concludeerde vervolgens dat onderzoek naar 
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persoonskenmerkenn van leiders weinig zinvol is, omdat dergelijke kenmerken 
niett in verband gebracht kunnen worden met kenmerken van de organisatie en 
vann de interactie tussen leiders en medewerkers. Bovendien kunnen uit dergelijk 
onderzoekk geen aanbevelingen voor leiderschapsgedrag afgeleid worden. 
Inn de tweede fase van het onderzoek ging de aandacht uit naar gedragskenmerken 
vann leiders, in het bijzonder van succesvolle leiders. Likert (1976) rapporteerde 
eenn aantal typische gedragskenmerken van effectieve managers, zoals steun geven 
aann ondergeschikten, hun vertrouwen geven in hun integriteit en bekwaamheid, 
hogee verwachtingen van hun prestatieniveaus, zorgen voor scholing, etcetera. 
Daarnaa richtte het onderzoek zich op leiderschapsstijlen. Een leiderschapsstijl kan 
gedefinieerdd worden als een cluster van gedragskenmerken die men bij een 
bepaaldd type leider tegenkomt, terwijl andere leiders kunnen worden getypeerd 
doorr een cluster van andere gedragskenmerken. Zo ontstaan management-
typologieèn. . 
Inn de managementliteratuur en ook in de schoolorganisatieliteratuur zijn meerdere 
managementtypologieënn voorhanden. Er zijn uiteraard veel verschillen, maar in 
dee meeste van deze typologieën kunnen twee dimensies onderscheiden worden: 
eenn taakgerichte dimensie, gericht op de behoeften, doelen en resultaten van de 
organisatie;; en een mensgerichte of relatiegerichte dimensie, gericht op 
behoeften,, doelen en activiteiten van de mensen in de organisatie (vgl. Karstanje, 
2000). . 
Zoo onderscheidt Halpin (1966) een structurerende leiderschapsstijl ('initiating 
structure'),, en een zorgzame leiderschapsstijl ('consideration'). Bij structurerend 
leiderschapp geeft de leider duidelijkheid en ondubbelzinnig richting aan het werk 
vann de medewerkers, door taken toe te wijzen, werkschema's te maken en 
verwachtingenn te expliciteren. De leider maakt planningen, organiseert en 
controleert.. Bij zorgzaam leiderschap daarentegen creëert de leider een omgeving 
diee bevorderlijk is voor het persoonlijk welbevinden van de medewerkers. Hij let 
opp samenwerking, teamwork, een goede verstandhouding en goed contact. 
Opp vergelijkbare wijze hebben Blake en Mouton (1971) onderscheid gemaakt 
tussenn de dimensie zorg voor productie,, en de dimensie zorg voor mensen. Eerder 
constateerdenn Halpin en Croft (1963) dat deze twee dimensies negatief correleren. 
Ookk in later ondezoek (Hoy et al, 1991) worden negatieve correlaties 
aangetroffen.. Volgens Blake en Mouton (1971) echter, kan een leider zowel een 
grotee mate van zorg voor mensen hebben als een grote mate van zorg voor de 
productie.. Hieraan werd door Hersey & Blanchard (1996) toegevoegd dat een 
openn en ondersteunende leidersstijl nog geen garantie is voor betrokken gedrag 
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vann medewerkers. Soms is een meer directieve en controlerende houding nodig 
omm effectief te zijn als leider. 
Leithwoodd et. al. (1986) onderscheiden vier schoolleidersstijlen, afgeleid uit 
diversee studies onder schoolleiders, waarin de dimensies taak- en relatiege-
richtheidd zichtbaar worden (vgl. Krüger & Verloop, 1995): 
Stijll  1. De 'administratieve' leider is gericht op een beheersmatig-

organisatorischh soepel lopende school. De nadruk ligt op de 
administratievee component. Deze schoolleiders zijn gepreoccupeerd 
mett budgetten, roosters, personeelsbeheer en dergelijke. 

Stijll  2. De op mensen gerichte leider is primair gericht op goede verhoudingen 
tussenn mensen in en rond de school. De nadruk ligt op interpersoonlijke 
relaties,, op het vestigen van een coöperatief klimaat in de school. 

Stijll  3. Hoofddoel van de schoolleider is zich te verzekeren van effectieve 
onderwijsprogramma's,, het verhogen van de competenties van het 
personeel,, en het ontwikkelen van procedures voor de uitvoering van 
takenn die leiden tot een succesvol onderwijsprogramma. Deze 
'curriculum-manager'' richt zich op doelstellingen, leermiddelen en 
evaluaties. . 

Stijll  4. De op probleemoplossing gerichte leider, die systematisch en flexibel 
aanpaktt wat het bereiken van doelen belemmert, algemener: wat 
suboptimaall  is binnen de school. Hiertoe beschikt hij over een scala aan 
stijlenn (taakgericht, relatiegericht, administratief) die gevarieerd ingezet 
worden. . 

Laterr ontwikkelden Leithwood et al. (1996) het begrip transformatief leiderschap, 
datt vaak onderscheiden wordt van transactioneel leiderschap. In transactioneel 
leiderschapp is er een interactie tussen leider en ondergeschikten, waarbij 
bijvoorbeeldd materiële beloning of macht uitgewisseld wordt tegen productiviteit 
enn loyaliteit. De twee partijen vormen tijdelijke relaties met het oog op het 
bereikenn van eigen doelen. Bij transformatief leiderschap daarentegen wordt 
gestreefdd naar een kwalitatieve verbetering van doelen en motieven bij de 
betrokkenen;; dit in tegenstelling tot transactioneel leiderschap waarbij de doelen 
enn motieven niet veranderen. 

Transformatieff  leiderschap is vooral gericht op het scheppen van een 
ondersteunende,, coöperatieve en probleemoplossende cultuur in de school. 
Daarvoorr kunnen ingrijpende veranderingen in de schoolorganisatie nodig zijn. 
Onderzoekk toont aan dat transformatief leiderschap positieve effecten heeft op het 
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beleidsvoerendd vermogen en het samen werkingsklimaat in scholen. In scholen 
mett een hoog innovatief vermogen zou de teambetrokkenheid groot zijn, zouden 
lerarenn sterk bij vernieuwingen betrokken zijn, en zou de schoolleiding een 
stimulerendee en ondersteunende rol vervullen (Verbiest, 2000). 
Binnenn het taakgerichte versus relatiegerichte leiderschapsconcept, ontwikkeld in 
dee Ohio State Leadership Studies in de jaren zestig, koppelden Halpin & Croft 
(1963)) leiderschapsstijl aan de begrippen cultuur en klimaat. Cultuur omvat 
gemeenschappelijkee aannames en ideologieën, terwijl klimaat is gedefinieerd als 
dee gedeelde percepties van gedrag. Wat betreft dit onderscheid tussen cultuur en 
klimaatt stellen Hoy, Tarter en Kottkamp (1991): 'If the purpose of the analysis is 
too determine the underlying forces that motivate behaviour in organizations or to 
focuss on the language and symbolism of the organization, then a cultural 
approachh seems preferable. But if the aim is to describe the actual behaviour of 
organizationall  members, with the purpose of managing and changing, then a 
climatee approach seems more desirable'. 
Halpinn heeft indicatoren verzameld voor de meting van schoolklimaat, en heeft 
daarvann uitgaande een instrument ontwikkeld: 'Organizational Climate 
Descriptionn Questionnaire for elementary schools' (OCDQ-RE), waarmee de 
leiderschapsstijll  van de schoolleider onderzocht kan worden. Dit instrument is in 
dee loop der tijd meerdere malen herzien. In dit instrument worden twee domeinen 
onderscheiden:: het domein 'schoolleider versus leerkracht', en het domein 
'leerkrachtt versus leerkracht'. Het domein schoolleider versus leerkracht kent drie 
leiderschapsstijlen:: de directieve leiderschapsstijl, de ondersteunende 
leiderschapsstijll  en de restrictieve leiderschapsstijl. 
Binnenn de traditie van het onderzoek naar schoolleidersstijl was men vrijwel niet 
gerichtt op onderzoek naar de effecten van leiderschap (Krüger, Verloop, 1995). 
Eenn uitzondering echter vormt het onderzoek van Hoy et. al. (1991), waarin met 
eenn OCDQ variant voor voortgezet onderwijs, de relatie tussen schooleidersstijl 
enn organisatie-effectiviteit werd onderzocht. Er bleek een significante relatie te 
bestaann tussen de ondersteunende leiderschapsstijl en organisatie-effectiviteit in 
termenn van commitment, gedefinieerd als de sociale integratie van het personeel 
aann de school. 
Hett schooleffectiviteitsonderzoek richt zich expliciet op de effectiviteit van 
scholen.. Schooleffectiviteit wordt in dit type onderzoek opgevat als de kwantiteit 
off  kwaliteit van de output van het primaire proces. Effectiviteitscriteria op het 
niveauu van de schoolorganisatie, zoals bijvoorbeeld aanpasbaarheid aan de 
omgevingg worden daarbij als middelen of intermediaire doelen gezien (Scheerens, 
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1989).. Uit dat type onderzoek komt de onderwijskundige rol van de schoolleider 
sterkk naar voren. De onderzoeksresultaten echter wijzen vaker op een indirecte en 
niett zozeer op een directe invloed van schoolleiders op leerlingprestaties 
(Leithwoodd et.al 1986). In voorliggend onderzoek staat de relatie leiderschap en 
organisatie-effectiviteitt centraal. In § 2.6 wordt verder ingegaan op deze relatie. 

Bijj  het begrip sturing gaat het aldus om de leiderschapsstijl, het gedrag van de 
schoolleiderr in interactie met de leerkrachten in de school. De leiderschapsstijl 
vormtt een indicatie voor het organisatieklimaat, dat hierbij opgevat wordt als een 
aspectt van de organisatiecultuur (vgl. Voogt. 2000). Om het organisatieklimaat te 
metenn wordt het instrument gebruikt dat door Halpin & Croft (1963) ontwikkeld 
werdd en later bewerkt is door Hoy, Tarter & Kottkamp (1991). Het instrument is 
vertaaldd voor de Nederlandse situatie en kent twee domeinen: het 'schoolleider 
versuss leerkracht domein' en het 'leerkracht versus leerkracht domein'. Voor de 
begripsbepalingg van sturing door de schoolleider beperken wij ons hier tot één 
domein:: het schoolleider versus leerkracht domein. 
Binnenn dit domein zijn twee typen schoolleiders geselecteerd: 

1.. De ondersteunende schoolleider, die luistert naar zijn leerkrachten en 
ontvankelijkk is voor suggesties, die waardering voor het werk uit en 
constructievee kritiek levert, en persoonlijke en professionele interesse toont in 
zijnn leerkrachten. 

2.. De directieve schoolleider, die vooral gericht is op monitoren en controle van 
dee leerkrachten en de activiteiten binnen de school. 

Naastt de typologie 'directieve versus ondersteunende schoolleider' wordt, in 
navolgingg van Leithwood & Montgomery (1986) een tweede typologie gebruikt: 
dee indeling in beheersgerichte, versus leerkrachtgerichte versus, 
schoolbeleidsgerichtee schoolleider. Het PRIMA-onderzoek biedt hiertoe het 
kader. . 

2.55 Beleidsvoering 

Niett alleen de rol van de schoolleider wint aan belang als gevolg van de 
schaalvergrotingg en de autonomievergroting van scholen. In toenemende mate 
zienn we dat het beleid niet meer alléén gemaakt wordt door de schoolleider, maar 
ookk door het middenmanagement, bijvoorbeeld bouwcoördinatoren en 
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stafpersoneell  die zorg dragen voor inhoudelijke ondersteuning en ontwikkeling 
vann de professionals (zie ook Houtveen e.a., 1999). 
Naarmatee leerkrachten meer participeren in de besluitvorming, niet alleen met 
betrekkingg tot onderwijskundige, maar ook met betrekking tot beheersmatige 
kwesties,, wordt, zo kunnen we veronderstellen, het beleidsvoerend vermogen van 
dee school versterkt, hetgeen het benutten van de beleidsruimte kan bevorderen. In 
ditt verband is het onderscheid relevant tussen een beperkte en een uitgebreide 
professionelee oriëntatie (Hoyle, 1975; vgl Sleegers, 1991; vgl. Houtveen e.a. 
1999).. De beperkte professional is vooral vakinhoudelijk en didactisch 
georiënteerdd en houdt zich vooral bezig met de dagelijkse beroepsuitoefening in 
dee klas. Deze professional heeft een beperkte betrokkenheid op andere dan 
lesgevendee activiteiten, heeft weinig interesse en kennis van professionele 
literatuurr en heeft een sterk vertrouwen in de eigen onderwijservaring. De 
uitgebreidee professional daarentegen is als lid van de schoolorganisatie ook 
betrokkenn in professionele activiteiten buiten de klas, heeft aandacht voor de klas 
énn aandacht voor de school. Dit komt tot uitdrukking in een grote betrokkenheid 
bijj  vakoverstijgende activiteiten. Theorie en resultaten van onderzoek worden als 
eenn waardevolle aanvulling op eigen ervaring gezien en professionele 
samenwerkingg wordt benadrukt. De uitgebreide professional is verder van mening 
datt gezamenlijk beleid en besluitvorming op vakinhoudelijk en vakoverstijgend 
niveauu essentieel is voor goed onderwijs. 
Voorr de zelfstandige beleidsvoering door scholen is volgens Houtveen e.a. 
(1999),, Knoers (1994) en Van Wessum (1997) nodig, dat leerkrachten zich 
ontwikkelenn tot uitgebreide professionals. 
Dee invloed van de verschillende leden van de schoolorganisatie op de 
besluitvormingg is al eerder, in § 2.3.1, onder centralisatie aan de orde geweest. Nu 
gaatt het specifiek over de beleidsvoering. 

Kuyperss (1980) omschrijft beleid als 'een systeem van gekozen elementen, 
waarvann elk zich tot één of meer andere verhoudt als een doel tot een middel of 
eenn middel tot een doel'. Hij noemt daarbij drie afgeleide begrippen: 
beleidsvorming,, beleidsuitvoering en beleidsontwikkeling. Onder beleidsvorming 
wordtt verstaan de wordingsgeschiedenis van het beleid van een actor, dat tot 
standd gekomen is, dan wel in staat van wording verkeert. Beleidsvorming heeft 
betrekkingg op het proces, waardoor expliciet beleid tot stand komt. Expliciet 
beleidd heeft betrekking op nadrukkelijk genomen beslissingen in het perspectief 
vann bepaalde doeleinden (vgl. Marx, 1975; Sleegers, 1991). Met beleidsuit-
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voeringg is het proces van tenuitvoerlegging van het beleid van een actor bedoeld, 
nadatt het tot stand gekomen is. Onder beleidsontwikkeling verstaat Kuypers het 
process van het ontwerpen van een beleid ten behoeve van de actor van dat beleid, 
daaronderr begrepen het ontwerpen van enigerlei verandering in bestaand beleid. 
Marxx (1987) introduceert het begrip beleidsvoerend vermogen, gedefinieerd als 
'dee mate waarin een school in staat is om zelfstandig een eigen beleid te voeren1. 
Hett betreft kenmerken die opgevat kunnen worden als voorwaarden om eigen 
beleidd te kunnen voeren. Niet alleen de omvang van scholen, maar ook de 
organisatiestructuurr en de rol van de schoolleider (sturing) beïnvloeden de 
effectiviteitt van de beleidsvoering. Voor effectieve beleidsvoering is een zekere 
ontwikkelingg nodig van de schoolorganisatie. 

Vann Gennip (1991), die het beleid in basisscholen heeft onderzocht, introduceerde 
eenn begrip dat met 'beleidsvoerend vermogen' vergelijkbaar is, namelijk 
'veranderingscapaciteit',, gedefinieerd als 'de vermogens of vaardigheden van de 
schooll  (dat wil zeggen van de schoolleiding en het schoolteam) om het onderwijs 
binnenn de eigen schoolsituatie te veranderen in de richting van gestelde doelen'. 
Veranderingscapaciteitt is volgens Van Gennip eerder een kwaliteit van de gehele 
schooll  of het schoolteam, dan van de schoolleiding alleen. 
Sleegerss (1991), die het beleid in scholen voor voortgezet onderwijs onderzocht, 
maaktt onderscheid tussen enerzijds het beleidsvoerend vermogen van de school, 
enn anderzijds het benutten van de beleidsruimte. Met betrekking tot het begrip 
beleidsvoerendd vermogen zoekt hij aansluiting bij Marx en onderscheidt 
kenmerkenn van scholen die het beleidsvoerend vermogen indiceren. Het betreft 
kenmerkenn die betrekking hebben op de mate waarin een school behoefte heeft 
aann beleid als coördinatiemechanisme (omvang van de school, aard en 
structureringg van de leerlingbegeleiding), kenmerken die betrekking hebben op de 
matee waarin scholen zijn toegerust om beleid te voeren (schoolleiderskenmerken, 
formalisatiee van en betrokkenheid van docenten in de overlegstructuur), 
kenmerkenn die betrekking hebben op de bevoegdheidsverhoudingen in de school, 
enn kenmerken die betrekking hebben op de schoolcultuur. Hierbij wordt 
uitgegaann van de centrale veronderstelling dat scholen beter in staat zijn beleid te 
voerenn indien de activiteiten van docenten en schoolleiding meer op elkaar zijn 
afgestemd.. Deze veronderstelling impliceert dat er een relatie zou bestaan tussen 
dee organisatiestructuur van de school en het zelfstandig beleid kunnen voeren. Bij 
hett benutten van de beleidsruimte gaat het om de gepercipieerde beleidsruimte, de 
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mogelijkhedenn die scholen zien om eigen beleid te voeren, en om de mate waarin 
scholenn daadwerkelijk beleid vormen en ook uitvoeren. 
Hoogee (2000) hanteert in haar onderzoek ('Ruimte voor beleid1) het begrip 
beleidsuitvoering,, en definieert dit als 'het proces van tenuitvoerlegging van 
beleidd van een actor nadat het tot stand gekomen is (activiteiten, uitvoering en 
implementatie)'.. Zij betrekt nadrukkelijk niet het beleidsvormende proces in haar 
definitiee van beleidsuitvoering, omdat op scholen de verschillende fasen of 
aspectenn van het beleidsproces tegelijkertijd optreden, de volgorde waarin ze 
optredenn niet vaststaat en soms fasen of aspecten achterwege kunnen blijven. Het 
percipiërenn van de beleidsruimte en wettelijke mogelijkheden vat Hooge op als 
onderdeell  van de omgeving van scholen, waardoor de beleidsuitvoering 
beïnvloedd kan worden. 
Haarr onderzoek toont aan dat kenmerken van het management van 
doorslaggevendee invloed zijn op de beleidsuitvoering. De rolopvatting van de 
schoolleiderr blijkt daarbij belangrijk te zijn. Door de wijze waarop de 
schoolleiderr invulling geeft aan zijn rol van 'leading professional' beïnvloedt hij 
dee beleidsuitvoering in het operationele gebied. 

Hett begrip beleidsvoering wordt in dit onderzoek breed gedefinieerd en opgevat 
alss de mate waarin scholen beleid vormen en uitvoeren. Beide aspecten worden 
verbonden,, omdat beleidsvoering méér is dan alleen uitvoering. Beleidsvoering is 
gerelateerdd aan het begrip centralisatie. In § 2.3.1 werd gesteld dat we kunnen 
verwachtenn dat door participatie van leerkrachten in de besluitvorming 
afstemmingg gerealiseerd kan worden tussen het organisatorische/ beheersmatige 
domeinn en het operationele/onderwijskundige domein (Rice & Schneider, 1993; 
Sleegers,, 1991). Leerkrachten en schoolleiding raken meer op elkaar betrokken, 
enn dat zou weer van invloed zijn op de mate waarin scholen eigen beleid kunnen 
voeren.. Schoolleiding en docenten zouden daarmee meer gezamenlijk verant-
woordelijkk worden voor onderwijskundige en beheersmatige zaken (Sleegers, 
Bergenn & Giesbers, 1994). 
Hett PRIMA-onderzoek biedt het kader voor de definiëring van het begrip 
beleidsvoering: : 
1.. Planning en evaluatie van het onderwijsaanbod (planning en evaluatie); 
2.. De mate van inzet van de extra formatie op verschillende onderwijskundige 

terreinenn (personeelsinzet); 
3.. De mate van aandacht in teamvergaderingen voor verschillende inhoudelijke 

onderwerpenn (inhoudelijke onderwerpen teamoverleg); 
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4.. De mate waarin de schoolleider deskundigheid en professionaliteit van de 
ledenn van het schoolteam bevordert (professionalisering). 

2.66 Organisatie-effectiviteit 

Inn de onderwijskunde is het onderzoek naar effectiviteit of kwaliteit meestal 
gerichtt op de onderwijsresultaten die achteraf gemeten kunnen worden: de 
leerprestaties.. Volgens Lagerweij en Claessen (1990a) blijkt uit het beperkte 
onderzoekk dat in deze lijn gedaan is naar de invloed van schoolgrootte op 
effectiviteit,, dat er vrijwel geen samenhang is tussen schoolgrootte en 
leerlingprestaties.. Deze auteurs stellen dan ook: 'kennelijk zijn er intermediaire 
variabelen,, die op andere kwaliteitsaspecten liggen dan op het terrein van 
leerprestaties'.. Stoel (1992), die met een literatuurverkenning een overzicht 
samensteltt van onderzoek naar schaal waarin ook andere kwaliteitsmaten dan 
alleenn leerprestaties effectmaat zijn, concludeert dat de resultaten uit 
schaalgrootte-onderzoekk vaak tegenstrijdig zijn. Een verklaring hiervoor wordt 
gezochtt in problemen van methodologische aard. 

Inn schema 1.3 (§ 1.4.4) werd een indeling van effectmaten weergegeven, die in de 
diversee studies gehanteerd worden (leerling-niveau, onderwijsleerproces-niveau, 
schoolorganisatie-niveau),, als ook de richting van het effect. 
Inn dit onderzoek zijn wij gericht op effectmaten die het niveau van de 
schoolorganisatiee betreffen. 

2.6.11 Verschillende benaderingen van organisatie-effectiviteit 

Omm de effectiviteit dan wel kwaliteit van schoolorganisaties te beoordelen worden 
doorgaanss twee modellen gebruikt: het doeleindenmodel (Creemers, 1992; 
Scheerens,, 1992); en het systeemmodel (Hoy & Miskel, 1987; Hoy & Ferguson, 
1985;; en Van Wieringen (1995). 
Hett meest gebruikte model is het doeleindenmodel. In dit model wordt 
effectiviteitt opgevat als doelbereiking op het leerlingenniveau, wat gemeten wordt 
aann de hoeveelheid en kwaliteit van de leeropbrengsten, en de doelmatigheid 
waarmeee ze tot stand worden gebracht (Imants, 1996). De effectiviteit neemt in 
ditt model toe als deze doelen in meerdere mate worden bereikt. Andere doelen, 
waaronderr doelen op het niveau van de schoolorganisatie, hebben ook een plaats 
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inn dit model en worden opgevat als intermediaire doelen. Scheerens & Bosker 
(1997),, die een meta-analyse uitvoerden van effectiviteitsonderzoek volgens het 
doeleindenmodel,, concluderen dat intermediaire doelen met name gepositioneerd 
zijnn op het niveau van de klasse-organisatie, zoals een gestructureerde lesaanpak, 
instructietijd,, indeling in niveaus en minder op het niveau van de 
schoolorganisatie.. Onderzoek volgens het doeleindenmodel gaat ervan uit dat 
rationelee beslissingen gestuurd worden door specifieke doelen, die qua aantal en 
helderheidd haalbaar zijn. Als aan deze beide voorwaarden voldaan is kan 
vervolgenss de mate waarin de doelen gerealiseerd zijn bepaald worden en de 
relatiee gelegd worden met intermediaire variabelen. Hoy en Ferguson (1985) 
hebbenn er echter op gewezen dat de definitie van doelen problematisch is. Zij 
onderscheidenn drie typen doelen: officiële, operatieve en operationele. Officiële 
doelenn zijn formele uitspraken over de missie en de globale doelen van de 
organisatie.. Deze doelen zijn meestal abstract en dienen meer ter legitimering dan 
datt zij het gedrag van de belanghebbenden zouden kunnen sturen. Operatieve 
doelenn zijn de actuele intenties van de organisatie. Dergelijke doelen sturen de 
takenn en activiteiten in de school. Officiële doelen zijn dus zeker niet automatisch 
operatief.. Of ze al dan niet operatief zijn hangt af van de mate waarin ze de 
actuelee onderwijspraktijken reflecteren. Operatieve doelen blijken overigens in de 
praktijkk niet altijd duidelijk gespecificeerd te zijn. Het meest specifiek zijn 
operationelee doelen, die gedefinieerd zijn als uitkomsten van evaluatieprocedures 
enn -criteria. Operationele doelen zijn uiteindelijk noodzakelijk wanneer een 
organisatiee haar effectiviteit wil meten binnen het doeleindenmodel. 
Err zijn meer kanttekeningen te maken bij het doeleindenmodel (vgl. Hoy en 
Ferguson,, 1985). Organisaties hebben een veelheid aan doelen, waarvan vele niet 
opp elkaar afgestemd, of zelfs strijdig zijn, of te hoog dan wel te laag gesteld. 
Doelenn plegen te veranderen bij veranderingen van de omgeving of van het 
gedragg van de mensen in de organisatie, maar evaluatiedoelen zijn vaak statisch. 
Omdatt officiële doelen vaak niet operatief zijn, zijn analyses van de actuele 
operatiess complex. Deze kritiek voert naar de conclusie dat het doeleindenmodel 
nadelenn heeft wanneer het gaat om de evaluatie van organisatie-effectiviteit. 
Hett systeemmodel lijk t voordelen te bieden. Daarin gaat het om de kwaliteit van 
dee schoolorganisatie. Er wordt van uitgegaan dat de belangrijkste doelstelling van 
eenn organisatie is te overleven en te groeien. Vanuit dit perspectief wordt de 
nadrukk gelegd op de omgeving van de organisatie, de competentie om in die 
omgevingg te concurreren en hulpbronnen te verwerven. De organisatie wordt 
gezienn als een open systeem met input, processen en output. 
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Vaakk krijgt het systeemmodel als kritiek dat er veel aandacht besteed wordt aan 
dee input, de omgeving dus, en weinig aan de output; het product gaat een 
ondergeschiktee plaats innemen. Volgens andere critici (o.a. Hall, 1972) is het 
systeemmodell  met zijn sterke gerichtheid op de input in wezen een 
doeleindenmodel,, waarin in plaats van outputdoelen inputdoelen onderwerp van 
studiee zijn. 
Geconcludeerdd kan worden (zie ook Steers, 1975) dat beide modellen het beste 
gecombineerdd kunnen worden. Hoy en Ferguson (1985) hebben een poging 
daartoee gedaan. Zij stellen dat een kader voor de meting van organisatie-
effectiviteitt tenminste de volgende aspecten moet omvatten: a. de structuur van de 
organisatie;; b. een definitie van effectiviteit; c. domeinen van effectiviteit; d. 
klantgerichtheidd en e.meetbaarheid. Ze zien schoolorganisaties als open systemen, 
enn definiëren organisatie-effectiviteit als 'the extent to which any organization as 
aa social system, given certain resources and means, fullfill s its objectives without 
incapacitatingg its means and resources and without placing undue strain upon its 
members'. . 
Vanuitt systeemperspectief moeten effectiviteitscriteria worden gespecificeerd 
middelss hun posities en relaties binnen het systeem. Parsons (1960) stelt dat een 
systeem,, wil het overleven en zich ontwikkelen, vier kritische functies moet 
vervullenn (pp. 28): 'adaptation: the organization's ability (need) to control its 
environment;; latency: the motivations, cultural patterns, and degrees of employee 
loyaltyy that can be found at various positions throughout the organizational 
hierarchy;; integration: the levels of job satisfaction and amounts of social solidar-
ityy that exist within an organization; goal attainment: the organization's ability to 
definee its objectives and to mobilize resources toward desired ends'. Vanuit het 
systeemperspectieff  zijn effectiviteitscriteria en organisatiemodellen ontwikkeld. 
Dee veelheid van effectiviteitscriteria kan volgens Scott (1981) worden herleid tot 
driee basale organisatie-modellen: het rationele systeemmodel, het natuurlijke 
systeemm model, en het open systeemmodel. In het rationele systeemmodel worden 
criteriaa gebruikt die sterk gericht zijn op de hoeveelheid en kwaliteit van de 
outputt van de organisatie en de doelmatigheid waarmee input in output wordt 
omgezet.. In het natuurlijke systeemmodel worden criteria gebruikt die betrekking 
hebbenn op de mate waarin de leden van de organisatie zich inzetten voor het 
overlevenn van de organisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om satisfactie, het gevoel 
datt men de eigen werksituatie beheerst, en om interpersoonlijke vaardigheden van 
dee managers. Binnen een open systeemmodel tenslotte hebben criteria betrekking 
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opp het vermogen van de organisatie om zich aan de eisen van de omgeving aan te 
passenn en schaarse, hooggewaardeerde hulpbronnen te verkrijgen. 
Uitgaandee van deze drie basismodellen heeft Scott (1981) een nieuwe indeling 
geconstrueerdd van visies op organisaties. Deze indeling vertoont enige gelijkenis 
mett de indeling: organisch versus mechanistisch, eerder voorgesteld door Burns 
enn Stalker (1961). Scott onderscheidt twee dimensies: gesloten versus open; en 
rationeell  versus organisch. Eén en ander is verder uitgewerkt in een studie van 
Vann Muijen (1994). Wanneer de twee dimensies gecombineerd worden ontstaat 
dee volgende indeling van visies. 
1.. De gesloten rationele visie op organisaties is gebaseerd op de klassieke 
organisatieleerr van Weber, die de bureaucratische bestuursvorm beschouwt als de 
meestt efficiënte vorm van menselijke organisatie. Management omvat in deze 
visiee gezag, en processen van planning, coördinatie en beheersing. Centrale 
assumptiess zijn dat doelen eenduidig en consistent gespecificeerd zijn; dat alle 
alternatievee mogelijkheden om doelen te bereiken bekend zijn; dat alle 
consequentiess van deze alternatieven bekend zijn; en dat een rationele afweging 
vann alle consequenties mogelijk is. De blik van het management is in deze visie 
naarr binnen gericht. 
2.. De gesloten organische visie is een reactie op de 'mechanistische' gesloten 
rationelee visie. Hier wordt de 'human relations' benadering gevolgd, die de 
waardee van de informele organisatie centraal stelt. Mensen in de organisatie 
hebbenn veel contacten met elkaar buiten de formele procedures van de organisatie 
om.. Zo wordt een informele organisatie gecreëerd, met waarden en normen op 
basiss waarvan de formele organisatie kan functioneren. In deze visie wordt groot 
belangg toegekend aan sociaal-psychologische processen tussen mensen. 
3.. In de open rationele visie is een organisatie voortdurend in interactie met haar 
omgeving.. De nadruk ligt op het rationeel handelen van een organisatie die, 
rekeningg houdend met de eisen van de omgeving, haar doelstellingen tracht te 
realiseren.. Deze visie is uitgewerkt in de structurele contingentietheorie van 
Mintzbergg (1979), die stelt dat de effectiviteit van een organisatie afhankelijk is 
vann de mate van congruentie met de omgeving. 
4.. In de open organische visie zijn organisaties 'loosely coupled systems' (Weick, 
1976).. Systemen kunnen al naargelang ze meer gemeenschappelijke variabelen 
hebben,, strakker of losser met elkaar gekoppeld zijn. Volgens Weick bestaat een 
organisatiee uit plannen, recepten, regels, instructies en programma's, die door 
tweee of meer mensen gegenereerd, geïnterpreteerd en gereguleerd worden. 
Organisatieledenn worden aangestuurd door regels en communicatie. Regels zijn 
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vann toepassing op situaties die relatief onproblematisch zijn, terwijl bij 
problematischee situaties communicatie tussen de organisatieleden noodzakelijk is 
omm een gemeenschappelijke definitie van de situatie te verkrijgen en om 
vervolgenss aan oplossingen te werken. Pas achteraf worden handelingen rationeel 
gerechtvaardigd. . 

2.6.22 Concurrerende waardenmodel 

Bovengenoemdee visies zijn zeer uiteenlopend. Geconcludeerd kan worden dat er 
meerderee opvattingen van organisatie-effectiviteit zijn geweest, afhankelijk van 
dee theoretische ontwikkelingen. Vanuit deze achtergrond leek het wenselijker om 
raamwerkenn te ontwikkelen voor onderzoek naar organisatie-effectiviteit dan te 
strevenn naar één omvattende theorie (Cameron & Whetten (1983). Een eerste 
pogingg om zo'n raamwerk te ontwikkelen hebben Quinn & Rohrbaugh (1983) 
ondernomen.. Resultaat van hun poging is het zogenoemde concurrerende 
waardenmodell  (Randolph e.a., 1993, Van de Venne & Karstanje (1998); 
Karstanjee & Van de Venne, 1999; Karstanje, 1997; Karstanje & Van de Venne 
e.a.. 2000). 

Hett is een raamwerk waarbinnen effectiviteits-opvattingen, ook wel waarden van 
organisatiess genoemd, worden ingedeeld in vier groepen: human relations model, 
openn systeemmodel, intern procesmodel, en rationele doelmodel. Deze groepen 
ontstaann door drie dimensies met elkaar te combineren: de verticale dimensie 
'flexibiliteitt versus controle', de horizontale dimensie 'intern versus extern 
gericht'' en de diepte dimensie 'doel versus middel'. 
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Schemaa 2.1: twee dimensies van organisatie-effectiviteit 

flexibilitei t t 

HUMAN N 

RELATIONSS MODEL 

intern n 

INTERN N 

PROCESMODEL L 

i i k k 

OPEN N 

SYSTEEM M 

MODEL L 

w w 
extern n 

RATIONALE E 

DOELMODEL L 

I I 
controle e 

Dee verticale dimensie indiceert twee extremen. Flexibele organisaties hebben een 
hogee veranderingscapaciteit. Ze kennen geen centrale sturing, strakke 
regelsystemenn of hiërarchische controle, maar in plaats daarvan gedifferentieerde 
eenhedenn die gemakkelijk kunnen inspelen op veranderingen. Tegenover 
flexibiliteitt staan waarden die met de term controle samengevat worden: 
stabiliteit,, duidelijk omschreven doelen en procedures, gecentraliseerd met een 
strakkee leiding die controle uitoefent. 

Dee horizontale dimensie geeft de centrale focus van de organisatie weer. Bij 
internee gerichtheid wordt sterke nadruk gelegd op aspecten zoals de wijze waarop 
personeell  met elkaar omgaat en de interne organisatie. Bij externe gerichtheid 
wordtt de nadruk gelegd op de relatie tussen organisatie en omgeving; effectiviteit 
wordtt beoordeeld in termen van de wijze waarop de organisatie inspeelt op 
omgevingsinvloeden. . 
Eenn derde dimensie, de doel/middel as geeft de accentuering van gewenste 
uitkomstenn van een organisatie en laat zien of een organisatie een grotere 
betrokkenheidd heeft op doelen (productie, uiteindelijke uitkomsten) of een grotere 
betrokkenheidd op verwerven van middelen (processen). Deze derde dimensie 
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verdwijntt bij latere presentatie van het model (Faerman & Quinn, 1985). Bij 
combinatiee van de eerste twee dimensies ontstaan vier kwadranten die elk een 
verschillendd waardensysteem representeren. Quinn & Rohrbaugh (1983) spreken 
vann 'competing values'. De waarde die een externe focus combineert met controle 
iss het rationele doelmodel. Daarin zijn de centrale effectiviteitskenmerken 
productiviteitt en winstmaximalisatie. De organisatie is gericht op de omgeving 
(dee klanten), probeert de omgeving te beïnvloeden en wordt strak geleid. Mensen 
inn de organisatie zullen zich moeten aanpassen aan de regels en procedures die 
centraall  zijn vastgesteld om de beoogde doelen te realiseren. 
Hett intern-procesmodel heeft een intern gerichte focus en tevens controle als 
belangrijkee waarde. Effectiviteitscriteria zijn hier vooral stabiliteit en evenwicht. 
Aann de omgeving wordt relatief weinig aandacht gegeven. Regels en controle op 
handhavingg zijn belangrijk. 

Hett human-relations model is eveneens intern gericht, maar kent een hoge mate 
vann flexibiliteit. In dit model is een organisatie effectief als er een goede 
samenwerkingg is, een hoge mate van betrokkenheid bij het werk. Samenwerking 
wordtt niet gestuurd door regels en controle, maar ontstaat door commitment. De 
waardenn zijn cohesie en commitment. 
Hett open-systeemmodel is een combinatie van de dimensies flexibiliteit en 
omgevingsgerichtheid.. Organisaties waarin deze waarden domineren zijn gericht 
opp overleven en uitbreiden. Ze zijn flexibel en kunnen zich dus snel aanpassen 
aann de omstandigheden. 
Maslowskii  (2001) onderzocht de relatie tussen cultuurdimensies, gebaseerd op de 
vierdelingg van Quinn & Rohrbaugh, met leerlingprestaties en doorstroomcijfers in 
hett voortgezet onderwijs. Er werd géén relatie gevonden tussen elk van de 
onderscheidenn cultuurprofielen, dan wel tussen één van de cultuurprofielen en 
leerlingpresaties.. Wel is een relatie gevonden tussen de cultuurdimensies en 
doorstroomcijfers.. Zo bleek dat scholen die sterk gericht zijn op stabiliteit en 
continuïteitt (intern proces model), alsmede scholen die sterk prestatiegericht zijn 
(rationelee doelmodel), betere doorstroomcijfers behalen dan scholen die aan de 
genoemdee waarden minder belang toekennen. 

Ookk is nagegaan of er een relatie is tussen tussen de cultuurdimensies en de 
groottee van de school. Daarbij bleek dat grote scholen meer belang hechten aan 
innovatiee en verandering (open systeemmodel) dan kleine scholen. Voor de 
overigee drie cultuurdimensies werd een dergelijke relatie niet vastgesteld. 
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2.6.33 ABCD-continuïteitsmodel 

Hoee kunnen we schoolorganisaties plaatsen binnen de organisatie-opvattingen die 
inn het voorgaande besproken zijn? Marx (1975) is in Nederland één van de eer-
stenn geweest die scholen benaderde als een organisatie. Hij maakt onderscheid 
tussenn de manier waarop scholen hun onderwijsaanbod organiseren, de organisa-
tiee van het primaire proces; en de manier waarop het schoolse functioneren geor-
ganiseerdd wordt, de organisatie van het secundaire proces. Aanvankelijk ontwik-
keldee Marx (1975) vijf schoolorganisatiemodellen, die hij later, in 1987, 
terugbrachtt tot drie modellen: de segmentale, de coöperatief gereguleerde en de 
lerendee organisatie. Deze modellen vatten ontwikkelingen samen die scholen in 
dee tijd doorlopen hebben (vgl. Voogt, 2000). De Marx-modellen werden oor-
spronkelijkk ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs, maar zijn bruikbaar voor 
basisscholen,, omdat ook basisscholen in toenemende mate een ontwikkeling laten 
zienn naar een meer complexe organisaties, vergelijkbaar met die van scholen voor 
voortgezett onderwijs, (vgl. Houtveen, e.a.). 

Inn de segmentale organisatie voert de directie in overleg met het bevoegd gezag 
beleidd over materiële en immateriële voorzieningen, en zorgt voor het naleven 
vann voorschriften. De leerkrachten zijn relatief autonoom. Er is geen sterke orga-
nisatiestructuur,, en er is weinig samenwerking. De voorschriften komen van de 
overheidd of het bevoegde gezag. De positionering van de overheid als 'autoriteit' 
wijstt op een bureaucratisch referentiekader. De kwaliteitsnormen beperken zich 
tott van overheidswege geformuleerde eisen. Een segmentale school is organisato-
rischrisch een eilandenstructuur waarin weinig of geen onderwijskundig beleid wordt 
gevoerd.. Vergaderingen zijn voornamelijk gericht op huishoudelijke onderwer-
pen,, en er worden geen nieuwe onderwijsdoelen nagestreefd. Het onderwijsaan-
bodd is stabiel en weinig flexibel wat betreft differentiatie en individualisering. De 
schooll  is productgericht en de kwaliteit wordt uitgedrukt in leerlingresultaten. 
Eenn verbetering is in een dergelijke school geformuleerd in betere resultaten en 
hogeree normen. 
Dee coöperatief gereguleerde schoolorganisatie wordt gekenmerkt door een hië-
rarchische,, gestructureerde samenwerking. De organisatievorm is een tussenvorm 
vann het eerder door Marx (1975) ontwikkelde lijn-staf en collegiale organisatie-
model.. Dit type school kan eigen beleid voeren, zowel op onderwijskundig gebied 
alss op het gebied van voorzieningen. Er is nauw overleg tussen alle geledingen 
diee bij de beleidsvorming en implementatie betrokken zijn. Het gevoerde beleid is 
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uitdrukkingg van de gezamenlijke cultuur. Het referentiekader van dit type school 
iss professioneel van aard. Een voortgaande professionele ontwikkeling zorgt er-
voorr dat nieuwe doelstellingen ontwikkeld worden en het onderwijs flexibiliseert. 
Dee lerende of innovatieve schoolorganisatie heeft een sterk autonoom karakter, 
kann eigen sterke kanten ontwikkelen en een eigen marktpositie veroveren door 
zichh flexibel op te stellen tegenover de behoeften van de omgeving. De lerende 
organisatiee is opgebouwd uit zelfstandige onderdelen, die elk een eigen onder-
wijskundigee en organisatorische eenheid vormen. De kwaliteit van de instelling 
wordtt opgevat in termen van flexibiliteit en marktgerichtheid. De groei van de 
instellingg is een belangrijk doel, en de professionele groei van de leden van de 
organisatiee wordt gestimuleerd, zodat kan worden ingespeeld op de marktvraag. 
Naa Marx zijn er meer auteurs geweest, die scholen als organisaties bestudeerd 
hebben.. Een van deze auteurs is Van Wieringen, die het zogenoemde ABCD-
continuïteitsmodell  ontwikkelde (1995, 2000). Aan dit model ligt de opvatting ten 
grondslagg dat een schoolorganisatie, om zich te kunnen handhaven, aan vier 
groepenn van criteria moet voldoen (zie ook Parsons, 1960). Ten eerste 
aanpassing:: een school moet gesanctioneerd kunnen worden door de relevante 
omgeving,, moet blijk geven van gevoeligheid, bereidheid tot aanpassing aan 
verwachtingenn en veranderingen in de omgeving. Ten tweede de interne 
socialisatiee van de mensen die de organisatie vormen, vooral leerlingen en 
leraren.. Binding, toewijding en betrokkenheid zijn belangrijke aspecten van deze 
functie.. De derde functie betreft integratie en coördinatie. Het vierde criterium 
betreftt de activiteiten die gericht zijn op het realiseren van de schooldoelen. In dit 
modell  kan een school tegelijkertijd op vier criteria beoordeeld worden. Volgens 
dezee kwaliteitscriteria kan een goede school antwoord geven op de verwachtingen 
diee de omgeving stelt (A); binding en betrokkenheid van de leraren aan de school 
realiseren,, hen aan de school committeren (B); coördinatie van de onderdelen van 
dee organisatie tot stand brengen (C); en tenslotte doelgericht werken, doelen 
stellenn en systematisch in de richting van deze doelen werken (D). 
Err zijn overeenkomsten tussen de organisatiemodellen van Scott (1981), de Marx-
modellenn (1975, 1987), de opvattingen van Quinn en Rohrbaugh, neergelegd in 
hett concurrerende waardenmodel (1983) en het ABCD-continuïteitsmodel van 
Vann Wieringen (1995, 2000), Boerman (1998) en Majoor (2000). 
Dee benaderingen zijn in onderstaand schema in relatie tot elkaar weergegeven. 
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Schemaa 2.3: Schematische weergave van organisatie-effectiviteitsmodellen en school -

organisatie-effectiviteitsmodellen n 

Organisatie-Organisatie-

opvattingenopvattingen en 

dimensies dimensies 

(Scott,(Scott, 1981) 

Openn systeemper-

spectief f 

(organisch// open) 

Natuurlijkk systeem 

perspectief f 

(organisch// geslo-

ten) ) 

(rationeel// geslo-

ten) ) 

Rationelee systeem-

perspectief f 

(rationeel// open) 

Schoolorganisatie-Schoolorganisatie-

opvattingen opvattingen 

(Marx,(Marx, 1975, 1987) 

Lerendee organisatie 

Lijnstafmodel/ / 

collegiaal l 

Coöperatieff  geregu-

leerdee organisatie 

Segmentalee organisa-

tie e 

Lijnstafmodel l 

Organisatieopvattin-Organisatieopvattin-

gengen en dimensies 

(Quinn(Quinn en Rohr-

baugh,baugh, 1983) 

Openn systeemmodel 

(flexibel// extern) 

Humann relations 

model l 

(flexibel// intern) 

Internn procesmodel 

(intern// controle) 

Rationelee doelmodel 

(extern// controle) 

KernbegrippenKernbegrippen ABC D-

model model 

(Van(Van Wieringen.1995; 

Boerman,Boerman, 1998; Majoor, 

2000) 2000) 

A== Adaptatie: antwoord 

gevenn op de verwachtin-

genn die de omgeving 

stelt t 

B== Binding: binding en 

betrokkenheidd van de 

lerarenn aan de school 

realiseren n 

C== Coördinatie: 

coördinatiee van de on-

derdelenn van de organi-

satiee tot stand brengen 

D== Doelgerichtheid: 

inn staat zijn doelen te 

stellenn en systematisch in 

dee richting van deze 

doelenn te werken 

(Vgl.. Van de Venne, 1999) 

Antwoordd geven op de verwachtingen die de omgeving stelt (A) impliceert een 
organisatiee die functioneert volgens het open systeemmodel, die flexibel en extern 
gerichtt is, een lerende organisatie, die het beste benaderd kan worden vanuit een 
vanuitt een open systeemperspectief (organisch/open). Binding en betrokkenheid 
realiserenn van de leraren aan de school (B) is parallel aan schoolorganisaties die 
volgenss het principe van het 'human relations model' georganiseerd zijn, flexibel 
enn intern gericht zijn. Deze opvatting is vergelijkbaar met een tussenvorm van het 
lijnstaf/collegialee organisatiemodel en het coöperatief gereguleerde 
organisatiemodell  volgens de opvatting van Marx en met het natuurlijk 
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systeemperspectieff  van Scott (organisch/ gesloten). Coördinatie tot stand 
brengenn tussen de verschillende onderdelen in de school (C) refereert sterk aan 
eenn organisatie volgens het interne proces model: intern gericht en controlerend. 
Dezee organisatievorm is in termen van Marx te typeren als een segmentale 
organisatiee en is volgens het perspectief van Scott rationeel en gesloten. Ten 
slottee kunnen we scholen die in staat zijn doelen te stellen en systematisch in de 
richtingg van deze doelen werken (D) rangschikken in de opvatting van het 
rationelee doelmodel, met een interne gerichtheid en controlerend. Deze opvatting 
vertoontt een sterke parallel met het rationele doelmodel als organisatievorm, 
waarinn controle en externe gerichtheid belangrijke criteria zijn. In termen van 
Marxx is deze organisatievorm te typeren als het lijnstaf model en in termen van 
Scottt te zien vanuit een rationeel systeemperspectief (rationeel en open). 

Eenn aantal voorbeelden van onderzoeken waarin organisatie-effectiviteit als 
centralee effectmaat gehanteerd is, is in het voorgaande reeds besproken (Hoy en 
Ferguson,, 1985; Van Muyen e.a., 1996; Hoy en Miskel, 1987; Hoy, Tarter & 
Kottkamp,, 1991; Boerman, 1998; Majoor, 2000). 
Inn het onderzoek van Hoy en Ferguson (1985), waarin organisatie-effectiviteit als 
kwaliteitsindicatorr fungeerde, is gestreefd naar een synthese tussen het 
doeleindenmodell  (effectiviteit in de zin van leerlingprestaties) en het 
systeemmodell  (effectiviteit op het niveau van de schoolorganisatie). Er werd een 
sterkee relatie gevonden tussen de kwaliteitsindicator 'aanpassing aan de 
omgeving'' i.c innoverend gedrag (aanpassingsfunctie: A) enerzijds, en 
commitmentt van leerkrachten en cohesie in het team anderzijds 
(bindingsfunctie:B).. Deze relatie was er althans in de perceptie van leerkrachten. 
Vann Muyen e.a. (1996) die het organsatie-effectiviteitsmodel van Quinn en 
Rohrbaughh hebben ingezet om de cultuurorièntatie van bedrijven te onderzoeken, 
onderkennenn vier profielen: 

1.. Profiel 'AC: een hoge score op het adaptatiedomein en het coördinatie 
domein. . 

2.. Profiel 'balans': een hoge of geniddelde score op de vier domeinen. 
3.. Profiel 'innovatie': een hoge score in het adaptatiedomein en een gemiddelde 

off  lage score op de overige domeinen 
4.. Profiel 'BD': een hoge score binnen het adaptatiedomein en het 

doelgerichtheidsdomein. . 
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Boermann (1999) heeft organisatie-effectiviteit met gebruikmaking van het 
ABCD-modell  onderzocht in relatie tot de besluitvormingsstructuur in instellingen 
voorr middelbaar beroepsonderwijs. Daarbij werd onder andere gevonden dat 
instellingenn die besluiten op een lager organisatie-niveau nemen, effectiever zijn 
dann de instellingen die besluiten nemen op een hoger niveau in de organisatie. Op 
allee vier effectiviteitsdomeinen waren de scores iets hoger. Met betrekking tot de 
vierr effectiviteitsdomeinen wordt de sterkste samenhang gevonden tussen het 
coördinatiedomeinn en het doelgerichtheidsdomein en tussen het 
coördinatiedomeinn en het adaptatiedomein. Majoor (2000), die in het 
basisonderwijss organisatie-effectiviteit bestudeerde in relatie tot processen van 
autonomiee vergroting, vond nauwelijks samenhang tussen de structuur van 
scholenn en de organisatie-effectiviteit. Er was wel een duidelijke samenhang 
tussenn de mate waarin beleidsruimte benut werd en de rolopvatting van de 
schoolleiderr als 'leading professional' aangaande operationele beleidsvoering. 
Voogtt (2000) relateert de rol van schoolleiders (sturing) aan trends in de 
organisatiee van scholen, die parallellen vertonen met de vier effectiviteits-
opvattingenn van Quinn & Rohrbaugh. Voogt maakt aannemelijk dat 
ondersteunendd leiderschap samenhangt met A (de aanpassingsfunctie) en B 
(bindingsfunctie),, en directief leiderschap met C (coördinatiefunctie) en D 
(doelgerichtheidsfunctie).. Ondersteunend leiderschap zou samenhangen met het 
typee organisatie dat naar buiten gericht is, waarin innovatie en aanpassing aan de 
omgevingg belangrijke kenmerken zijn. Daarentegen zal in een organisatie die 
meerr gericht is op het interne proces, of die sterk doelgericht is, de sturing meer 
directieff  zijn. 
Eénn van de conclusies die kunnen worden getrokken uit het onderzoek naar schaal 
is,, dat de relatie tussen schaal en organisatie-effectiviteit als kwaliteitsindicator, 
nogg weinig belicht is (zie schema 1.3 in § 1.4.4). Maslowski (2001) is in zijn 
onderzoekk naar de relatie tussen cultuurdimensies volgens het effectiviteitsmodel 
vann Quinn & Rohrbaugh en schoolprestaties en doorstroomgegvens in het 
voortgezett onderwijs, ook nagegaan of er een relatie bestaat tussen de vier 
cultuurdimensiess en schoolgrootte. Zijn bevinding is dat grote scholen meer 
belangg hechten aan innovatie en verandering dan kleine scholen. 

Organisatie-effectiviteitOrganisatie-effectiviteit wordt in dit onderzoek bepaald met behulp van het 
ABCD-continuïteitsmodel,, dat in het voorgaande besproken is. In dit model 
wordenn vier effectiviteitsdomeinen gedefinieerd. De A van adaptatie verwijst naar 
adaptatiee van de school aan de verwachtingen die de omgeving stelt, de B van 
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bindingg verwijst naar de binding en betrokkenheid van de leerkrachten aan de 
school,, de C van coördinatie verwijst naar de totstandbrenging van de coördinatie 
vann de verschillende onderdelen in de schoolorganisatie en de D van doelgericht-
heidd tenslotte verwijst naar doelen stellen en doelgericht en systematisch in de 
richtingrichting van deze doelen werken. 

2.77 Vraagstellingen en verwachtingen 

Dee probleemstelling 'beïnvloedt schaal organisatie-effectiviteit en zoja, hoe' (zie 
§§ 1.1) is belicht vanuit beleidsontwikkelingen, empirische en theoretische 
literatuur. . 

Inn schema 1.3 zijn onderzoeken naar het effect van schaalverschillen samengevat. 
Dee gebruikte effectiviteitsmaten zijn daarin ingedeeld naar drie niveaus (primair 
proces,, onderwijsleerproces en schoolorganisatie). Duidelijk werd dat het 
onderzoekk zich hoofdzakelijk richt op de resultaten van het primaire proces, de 
leerlingresultaten.. In dit hoofdstuk is vanuit de literatuur schaal gerelateerd aan 
vierr centrale begrippen, te weten structuur, sturing, beleidsvoering en organisatie-
effectiviteit.. Dit zijn begrippen waarvan verwacht wordt dat ze met schaal 
samenhangen. . 

Opp basis van de bespreking van de literatuur worden hieronder drie centrale 
vraagstellingenn over verbanden tussen schaal, structuur, sturing, beleidsvoering 
enn organisatie-effectiviteit geformuleerd. Aan deze vraagstellingen worden 
verwachtingenn gekoppeld over de richting van deze verbanden. 

1.. Welke samenhangen zijn er  tussen schaal (schaalverschillen en 
schaalverandering),, kenmerken van de organisatiestructuur  van scholen 
enn de sturing van de schoolleider? 

Vanuitt de literatuur kan met betrekking tot het eerste deelonderzoek (onderzoek 
naarr schaalgrootteverschillen) verwacht worden dat naarmate scholen groter zijn, 
dee structuur van de organisatie verder uitgewerkt is. Zo zullen grote scholen meer 
specialisatie,, configuratie, formalisatie en standaardisatie kennen. Met betrekking 
tott het structuurkenmerk centralisatie kunnen we verwachten dat naarmate 
scholenn groter zijn, mede als gevolg van meer spreiding van taken en 
verantwoordelijkhedenn in de schoolorganisatie, de invloed op de besluitvorming 

65 5 



vanuitt het laagste niveau (leerkrachtniveau) toeneemt, tenminste aangaande 
operationelee zaken. Daarentegen verwachten we dat de invloed op de 
besluitvormingg met betrekking tot de strategievorming meer gecentraliseerd zal 
zijn. . 
Ookk met betrekking tot het tweede deelonderzoek (onderzoek naar klein- en 
grootschaligheid)) is de verwachting dat met de invoering van bovenschools 
managementt de organisatiestructuur verder uitgewerkt is, zowel op bovenschools 
niveauu als op het niveau van de scholen en dat de schoolleider meer gericht zal 
zijnn op onderwijskundige aansturing. In de besluitvorming verwachten we vanuit 
dee laagste niveaus meer invloed met betrekking tot met betrekking tot 
operationelee zaken en minder invloed met betrekking tot strategische zaken. Ook 
dee spreiding van sturing over verschillende actoren in de organisatie zal met de 
invoeringg van bovenschools management toenemen. 
Dee afstemming tussen het beheersmatige/strategische domein en het 
onderwijskundige/operationelee domein zal, zo verwachten wij, in grote scholen 
enn scholen met bovenschools management problematisch zijn. 

2.. Wat is de directe invloed van schaal (schaalgrootte en 
schaalverandering),, structuur , sturing en beleidsvoering op organisatie-
effectiviteit? ? 

Dee empirische literatuur biedt weinig feitenmateriaal met betrekking tot het 
verbandd tussen schaalgrootte en organisatie-effectiviteit, omdat daar nog 
nauwelijkss onderzoek naar gedaan is. Wel zijn er aanwijzingen dat op grote 
scholenn en binnen grote bovenschoolse structuren het adaptatievermogen, ofwel 
dee gerichtheid op innovatie, onderwijsvernieuwing en contacten met instellingen 
buitenn de school, groter zal zijn. 
Watt de relatie structuur en organisatie-effectiviteit betreft verwachten wij dat 
scholenn die tenminste operationele besluiten op een relatief laag niveau in de 
organisatiee nemen, effectiever zijn dan scholen die besluiten nemen op een 
relatieff  hoger niveau. 
Watt betreft de relatie sturing en organisatie-effectiviteit kan verwacht worden dat 
ondersteunendd leiderschap zal samenhangen met het type organisatie dat naar 
buitenn gericht is, waarin innovatie en aanpassing aan de omgeving belangrijke 
kenmerkenn zijn. Daarentegen zal in een organisatie die meer gericht is op het 
internee proces, of sterk doelgericht, de sturing meer directief zijn. 
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3.. Wat is de indirecte invloed van schaal (schaalgrootte en 
schaalverandering),, structuur , sturing op organisatie-effectiviteit, via de 
beleidsvoering? ? 

Wee verwachten dat schaal, structuur en sturing de organisatie-effectiviteit 
beïnvloedenn via beleidsvoering. Met name met betrekking tot schoolgrootte 
verwachtenn we dat naarmate scholen groter zijn de organisatie-effectiviteit via de 
beleidsvoeringg positief beïnvloed wordt. 
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33 Onderzoek naar  schaalgrootte; opzet 

3.11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk wordt de opzet en uitvoering van het eerste deelonderzoek, het 
onderzoekk naar schaalgrootte besproken. In § 3.2 zijn de drie centrale 
onderzoeksvragenn uit het vorige hoofdstuk (§ 2.7) uitgewerkt in vier stappen. In § 
3.33 komen de onderzoeksopzet en dataverzameling aan de orde en in § 3.4 volgt 
eenn bespreking van het steekproefkader, de respons en de representativiteit van 
hett onderzoek. In § 3.5 volgt de operationalisatie van variabelen en in § 3.6 
tenslottee het analaysekader. 

3.22 Onderzoeksvragen en variabelen 

Dee drie centrale onderzoeksvragen worden in dit hoofdstuk voor het eerste 
deelonderzoek,, het onderzoek naar schaalgrootte, in vier stappen uitgewerkt. 

StapStap 1: Descriptieve gegevens 
1.. Hoe manifesteren schaalgrootte, structuur, sturing, beleidsvoering en organisatie-
effectiviteitt zich in basisscholen; en welke (voorlopige) verschillen zijn er met 
betrekkingg tot structuur, sturing, beleidsvoering en organisatie-effectiviteit in 
scholenn van verschillende schaalgrootte (op schools, bovenschools en bestuurlijk 
niveau)? ? 

StapStap 2: Beschrijving van correlationele samenhangen 
2.. Welke samenhang is er tussen schaalgrootte (op schoolniveau en bestuursniveau) 
enerzijds,, structuur (centralisatie, specialisatie, formalisatie, configuratie en 
standaardisatie),, sturing en beleidsvoering anderzijds? 
3.. Welke samenhangen zijn er tussen schaalgrootte (op schoolniveau), structuur, 
sturingg en beleidsvoering van de school enerzijds, en organisatie-effectiviteit 
(adaptie,, binding, coördinatie, doelgerichtheid) anderzijds? 
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StapStap 3: Verklaring van organisatie-effectiviteit (adaptatie, binding, coördinatie en 
doelgerichtheid) doelgerichtheid) 
4.. Kunnen schaalgrootte, structuur, sturing en beleidsvoering verschillen in 
organisatie-effectiviteitt op vier domeinen afzonderlijk (adaptatie, binding, 
coördinatiee en doelgerichtheid) verklaren? 

StapStap 4: Toetsing lineair structureel model 
5.. Wat is de directe invloed van schaalgrootte, structuur, sturing en 
beleidsvoeringg op organisatie-effectiviteit) en wat is de indirecte invloed, via de 
beleidsvoering? ? 

Inn schema 3.1 worden de hoofd variabelen (zie verder bijlage 1) gekoppeld aan de 
onderzoeksvragen. . 
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Schemaa 3.1: Variabelenoverzicht gekoppeld aan vragen survey-onderzoek 

vraagg 1 vraagg 1 

vraagg 2 
vraagg 1 

* * 
Groepp 1-a (onafh. Variabelen) 

Schaalgrootte Schaalgrootte 

•• Schoolomvang 

•• Bovenschools management 

•• Bestuursomvang 

Groepp 1-b (contextvariabelen) 

1.. Schoolkenmerken (denominatie) 

2.. Persoonskenmerken schoolleider 

(sekse,, functie) 

3.. Leerlingkenmerken 

(leerlinggewicht) ) 

Groepp 2 (onafh. var.) 

Structuur Structuur 

•• Centralisatie 

•• Specialisatie 

•• Configuratie 

•• Standaardisatie 

•• Formalisatie 

Sturing Sturing 

•• directief leiderschap 

•• ondersteunend 

leiderschap p 

Beleidsvoering Beleidsvoering 

t t ! ! 

Groepp 3 (afh. var.) 

Organisatie-effectiviteit Organisatie-effectiviteit 

•• Adaptatie 

•• Binding 

•• Coördinatie 

•• Doelgerichtheid 

vraagg 3 en 4 

vraagg 5 

Gr.. 1: Onafhankelijke variabe-

len n 

1.. Schaal grootte ^^~~~^» 

^ ^ 

2.2. Structuur ^^,——^ 

3.. Sturing 

1 1 

Gr.. 2: Intermediair e varia

bele e 

4.. Beleidsvoering 

Gr.3:Afhankelijkee varia-

bele e 

5.. Organisatie-effectiviteit 

^ ^ 
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Dee onafhankelijke variabelen betreffen contextvariabelen (gr. lb), schaalgrootte 
opp drie niveaus (gr. la), en structuur, sturing en beleidsvoering (gr. 2). 
Beleidsvoeringg is onafhankelijk, dan wel intermediair. De afhankelijke variabele 
iss organisatie-effectiviteit, zijnde één domein, dan wel onderscheiden naar vier 
domeinen:: adaptatie, binding, coördinatie en doelgerichtheid (gr. 3). 
VraagVraag 1 wordt descriptief beantwoord. De vier onafhankelijke variabelen 
(schaalgrootte,, structuur, sturing en beleidsvoering) en de afhankelijke variabele 
organisatie-effectiviteitt worden met de beschikbare gegevens beschreven. 
Daarnaastt worden (voorlopig) verschillen tussen grote/kleine scholen, 
bovenschools/niet-bovenschoolss en scholen van grote besturen/scholen van kleine 
besturenn beschreven. 
VraagVraag 2 en vraag 3 worden beantwoord door correlationele samenhangen te 
onderzoekenn tussen schaalgrootte, structuur, sturing, beleidsvoering en 
organisatie-effectiviteit. . 
VraagVraag 4 wordt beantwoord door met de onafhankelijke variabelen (schaalgrootte, 
structuur,, sturing en beleidsvoering) de afhankelijke variabele organisatie
effectiviteit,, op de vier domeinen afzonderlijk, te verklaren. 
VraagVraag 5 wordt beantwoord door toetsing van een lineair structureel model. 
Onderzochtt wordt of de afhankelijke factor organisatie-effectiviteit niet alleen 
directt door de onafhankelijke factoren schaalgrootte, structuur en sturing wordt 
beïnvloed,, maar tevens indirect via de intermediaire factor beleidsvoering. 

3.33 Onderzoeksopzet en dataverzameling 

Dee steekproef voor dit onderzoek is samengesteld uit de PRIMA-cohort 
steekproeff 1996. Ook een deel van het databestand uit het cohort 1996 is voor dit 
onderzoekk geselecteerd. 
Inn het schooljaar 1994 is het cohortonderzoek Primair Onderwijs (PRIMA) van 
startt gegaan. Doel daarvan is een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van het 
primairr onderwijs in Nederland. Om de twee jaren worden de leerlingen getoetst, 
enn worden gegevens verzameld over het genoten onderwijs en de achtergronden 
vann de leerlingen. Telkens wordt een nieuw cohort aan het onderzoek toegevoegd 
enn stroomt een oud cohort door naar het voortgezet onderwijs. Inmiddels is er al 
eenn tweede (1996), een derde (1998) en een vierde (2000) meting verricht. 
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Gegevenss worden verzameld bij vier leerjaargroepen. Vergelijkbare gegevens 
wordenn verzameld bij equivalente leerlingen van circa 100 scholen voor speciaal 
onderwijs.. Er worden behalve bij de leerlingen zelf ook via de leerkrachten, de 
schooldirectiess en de ouders uitgebreide gegevens verzameld (Overmaat & 
Ledoux,, 1998). 

Uitt de PRIMA-steekproef 1996 werd voor dit onderzoek een steekproef van 195 
basisscholenn geselecteerd. De PRIMA-steekproef is opgebouwd uit twee 
steekproeven:: de referentiesteekproef, zijnde representatief en de aanvullende 
steekproeff met voornamelijk achterstandsscholen. In eerste instantie is voor de 
steekproeftrekkingg voor dit onderzoek alleen de referentiesteekproef gebruikt en 
inn tweede instantie de aanvullende steekproef. Bij de selectie zijn twee criteria 
gebruikt:: respons van scholen en schoolgrootte. 
1.. Respons. Alleen die scholen zijn geselecteerd die een volledige set gegevens 

haddenn geretourneerd. Dat wil zeggen dat er een directielijst moest zijn 
ingevuldd en tenminste een leerkrachtlij st voor elk van de groepen 2, 4, 6 en 
8. . 

2.2. Stratificatie naar schoolgrootte. De steekproef is gestratificeerd naar 
schoolgrootte,, uitgedrukt in leerlingenaantal. Er is gekozen voor vier strata 
omm een evenredige spreiding over verschillende groottecategoriëen te 
verkrijgen: : 
1.. scholen met 115 leerlingen of minder; 
2.. scholen met 116 t/m 185 leerlingen; 
3.. scholen met 186 t/m 257 leerlingen; 
4.. scholen met 258 of meer leerlingen. 

Dezee spreiding is dekkend voor de populatie scholen in Nederland. Uit cijfers van 
dee Inspectie van het Onderwijs (1999) telde circa de helft van de basisscholen in 
Nederlandd 200 of minder leerlingen, terwijl de andere helft van de scholen meer 
dann 200 leerlingen telde. Gemiddeld telde een basisschool op dat moment 118 
leerlingen. . 
Uitt elk van deze vier strata zijn in twee fasen willekeurig circa 50 scholen 
geselecteerd.. De directies van de scholen is toestemming gevraagd voor een 
secundairee analyse van de PRIMA-gegevens. Bovendien is hen gevraagd mee te 
werkenn aan een telefonisch interview in het kader van een survey-onderzoek. 
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Vann de 195 scholen is voor dit onderzoek een deel van de data verkregen uit de 
directiee vragenlijst van het PRIMA-onderzoek 1996. Het resterende deel van de 
variabelenn is geoperationaliseerd in een voorgestructureerde vragenlijst. In 
telefonischee interviews is deze vragenlijst voorgelegd aan de directies van de 
scholenn uit de steekproef. 
Dee data uit deze twee bestanden, dus uit de selectie van PRIMA-data en uit het 
aanvullendee survey-onderzoek, zijn in samenhang geanalyseerd. 

3.44 Steekproefkader, respons en representativiteit 

Dee steekproef van het PRIMA-cohort 1996 vormde aldus het steekproefkader 
voorr dit onderzoek. In de eerste ronde zijn alleen de (gerespondeerde) scholen uit 
dee referentiesteekproef benaderd. Om de steekproef compleet te krijgen zijn in 
eenn tweede ronde ook de (gerespondeerde) scholen uit de aanvullende steekproef 
mett voornamelijk achterstandsscholen benaderd. In totaal zijn circa 350 scholen 
schriftelijkk benaderd. De werving is gestaakt toen we konden beschikken over een 
steekproeff van 195 basisscholen (173 scholen uit de PRIMA-referentiegroep en 
222 scholen uit de aanvullende steekproef). 

Dee verdeling van scholen over de grootte-categorieën is in onderstaande tabel 
weergegeven: : 

Tabell 3.1: Steekproef verdeeld naar schoolgrootte (n=195) 

StratificatieStratificatie naar schoolgrootte Aantal scholen 

(aantal(aantal leerlingen) (en %) 1996 

Categoriee 1: 115 of minder 49 (25.1) 

Categoriee 2: 116 tot 185 45 (23.1) 

Categoriee 3: 185 tot 257 49(25.1) 

Categoriee 4: 258 of meer 52(26.7) 

Totaall 195 (100) 
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Dee representativiteit van de gegevens uit de steekproef basisscholen naar de 
populatiee basisscholen in Nederland is getoetst op de variabele denominatie (tabel 
3.2)) en de variabele bovenschoolse directievoering (tabel 3.3). 
Dee verdeling naar denominatie tussen twee steekproeven is met elkaar 
vergeleken:: de referentiesteekproef PRIMA-onderzoek 1996 (die wij als 
representatieff kunnen beschouwen) en de steekproef voor dit onderzoek (zie tabel 
3.2). . 

Tabell 3.2: Verdeling naar denominatie (onderzoek naar schaal, PRIMA-onderzoek 1996) 

DenominatieDenominatie Steekproef onderzoek naar schaal ReferentiesteekproefPRIMA-
(n=195)(n=195) onderzoek 1996 

(n=368) (n=368) 
Openbaarr 30.7(60) 31.8 

Protestants-christelijkk 27.2 (53) 24.7 

Rooms-katholiekk 32.3 (63) 35.3 

Algemeenn bijzonder 4.6 (9) 3.0 

Overigg 5.1 (10) 5.2 

Totaall 100 100 
Bron:: Overmaat & Ledoux, 1996 

Dee protestants-christelijke scholen en de algemeen bijzondere scholen zijn in onze 
steekproef,, vergeleken met de PRTMA-steekproef, licht oververtegenwoordigd, 
terwijll de rooms-katholieke scholen licht ondervertegenwoordigd zijn. Het 
percentagee openbare scholen is in beide steekproeven nagenoeg gelijk. De 
verdelingg naar denominatie in dit onderzoek komt in grote lijnen overeen met de 
verdelingg naar denominatie in het PRIMA-onderzoek. 

Vervolgenss is de verdeling naar bovenschoolse directievoering tussen twee 
steekproevenn met elkaar vergeleken (onze steekproef en de PRIMA-
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referentiesteekproeff 1998). In de PRIMA-referentiesteekproef 1996 was de 
variabelee bovenschoolse directievoering niet opgenomen. 

Tabell 3.3: Verdeling naar bovenschoolse directievoering (onderzoek naar schaal, PRIMA -

onderzoekk 1998) 

SteekproefSteekproef onderzoek naar Referentiesteekproef 

schaalschaal (n=195) PRIMA-onderzoek 1998 

(n=355) (n=355) 

Mett bovenschoolse directie 16.4 20.0 

Zonderr bovenschoolse 67.7 80.0 

directie e 

Bovenschoolsee directie in 15.9 

ontwikkeling g 

Bron:: Ledoux e.a. (2000) 

Hett percentage scholen met een bovenschoolse directie uit de PRIMA-steekproef 
19988 en onze steekproef (zie tabel 3.3) verschilt 3.6%. Op grond van deze 
uitkomstt en de uitkomsten met betrekking tot de denominatie van de scholen, 
weergegevenn in tabel 3.2 kunnen we aannemen dat de gegevens uit de steekproef 
waaroverr gerapporteerd wordt representatief zijn voor de totale populatie 
basisscholenn in Nederland. 

3.55 Operationalisatie van variabelen en schaalconstructie 

Inn deze paragraaf volgt een beschrijving van de operationalisatie, 
schaalconstructiee en psychometrische gegevens van variabelen uit het survey 
onderzoek.. De beschrijving is geordend naar de verschillende groepen variabelen 
(ziee bijlage 1). 
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3.5.11 Schaalgrootte 

Schaalgroottee is gemeten op schoolniveau, bovenschools niveau en bestuurlijk 
niveau. . 

1.. Schoolniveau 
Uitt het PRIMA-onderzoek zijn schaalgrootte-variabelen geselecteerd op 
schoolniveau:: het leerlingenaantal en het aantal onderwijspersoneelsleden. In het 
aanvullendd survey zijn de volgende variabelen opgenomen: het leerlingenaantal 
opp drie momenten (1990, 1995 en 1998), het aantal locaties, en de subjectieve 
ervaringg van de grootte van de school. 

2.. Bovenschools niveau 
Inn het survey-onderzoek zijn vragen opgenomen over: het model van 
bovenschoolss management, het aantal scholen en aantal leerlingen per school 
binnenn een scholencluster, de afstand tussen de verschillende scholen in het 
cluster,, en de deelname aan een samenwerkingsverband in het kader van de 
Maatregell Bestuurlijke Krachtenbundeling (MBK). 

3.. Bestuurlijk niveau 
Opp bestuurlijk niveau zijn vragen opgenomen over het aantal scholen ressorterend 
onderr het bestuur, en over de rechtsvorm van het bestuur. 
Aann deze groep 1-variabelen zijn enkele contextvariabelen toegevoegd: één 
schoolkenmerkk (denominatie), drie persoonskenmerken (sekse, ervaringsjaren en 
functiee van directielid) en één leerlingkenmerk (leerlinggewicht). 

3.5.22 Structuur 

Voorr de operationalisatie van de structuur van de schoolorganisatie zijn vijf 
organisatiekenmerkenn geselecteerd, namelijk centralisatie, specialisatie, 
configuratie,, formalisatie en standaardisatie. 

Centralisatie Centralisatie 

Centralisatiee is opgevat als de wijze waarop de invloed op verschillende 
beleidsterreinenn verdeeld is tussen enerzijds het bevoegd gezag, en anderzijds de 
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leerkrachten,, oftewel de invloedsverdeling tussen het hoogste en laagste 

besluitvormingsniveauu in de school. 

Aann scholen is gevraagd op een schaal van 1 tot en met 5 aan te geven hoe de 

invloedsverdelingg is op verschillende beleidsterreinen, waarbij een 1 betekent 

'hoogstee niveau' en een 5 betekent 'laagste niveau1. Hiertoe is een instrument 

ingezett uit een onderzoek van Majoor (2000). Hierin zijn de volgende 

besluitvormingsdomeinenn onderscheiden: 

a.. de verdeling van leerkrachten over groepen; 

b.. de inhoud van het onderwijs; 

c.. de besteding van de financiële middelen van de school; 

d.. de wijze waarop les gegeven wordt; 

e.. het stellen van prioriteiten in de besteding van de financiële 

middelenn van de school; 

f.. procedures over de rapportage over leerlingen; 

g.. verwijdering van leerlingen; 

h.. aanname van personeel; 

i.. het te gebruiken leermateriaal; 

j .. beoordeling van leraren; 

k.. professionalisering van het team; 

l.. gebruik van toetsen; 

m.. besteding van het leermiddelenbudget; 

n.. schoolregels. 

Ditt instrument omvat twee subdomeinen: een domein operationele besluiten, 

waaropp het laagste niveau (leerkrachten), naar we aannemen, relatief veel invloed 

heeft,, en een domein strategische besluiten, waarop het hoogste niveau (bevoegd 

gezag)) meer invloed zal hebben. Dit instrument sluit aan bij de in hoofdstuk 2 

besprokenn multi-domein benadering van Bacharach. 

Opp grond van Bacharach e.a. (1990), Hooge (2000), de factorstructuur en de 

frequentieverdelingg van de items is besloten dat de items a, c, e, g, h, j en k tot de 

factorr strategische besluitvorming behoren en de items b, d, f, i, 1, en n tot de 

factorr operationele besluitvorming. 

Voorr beide schalen is een homogeniteitsanalyse uitgevoerd, middels berekening 

vann Cronbach's Alpha. De resultaten zijn vermeld in tabel 3.4. 
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Tabell 3.4: Homogeniteit van de schalen operationeel en strategisch 

SchaalSchaal Schaalnaam Cronbach alpha Aantal items 

Cll Operationeel .83 7 

C_22 Strategisch .94 6 

Geconcludeerdd kan worden dat beide schalen voldoende homogeen zijn. 

Uitt de factorstructuur kwam naar voren dat een viertal items binnen het 
strategischee domein, niet alleen hoog laadt op de factor strategisch (>.60), maar 
daarnaastt relatief hoog laadt op de factor operationeel (>.35). Dit is echter minder 
sterkk het geval op grote scholen (categorie 3 en 4), dan op kleine scholen 
(categoriee 1 en 2). 

Volgenss de theorie van Hanson is er nog een derde, tussendomein, het 
zogenoemdee onderhandelingsdomein. Aangenomen kan worden dat de vier items 
inn dit onderhandelingsdomein gesitueerd zijn. Het betreft de items: verdeling van 
leerkrachtenn over groepen, beoordeling van leerkrachten, professionalisering van 
hett team en besteding van het leermiddelenbudget. 
Wee kunnen op grond hiervan twee conclusies trekken. Op de eerste plaats dat op 
dee vier genoemde terreinen de afstemming tussen het operationele en strategische 
domeinn in het algemeen groter is dan op de andere terreinen. En op de tweede 
plaatss dat er op deze terreinen binnen de kleinere scholen meer afstemming is 
tussenn het operationele domein en het strategische domein, ofwel tussen het 
organisatorische/beheersmatigee domein en het operationele/onderwijskundige 
domein,, dan op de grotere scholen. Betere afstemming tussen beide domeinen zou 
vann invloed kunnen zijn op de mate waarin scholen eigen beleid voeren (Sleegers, 
1991). . 

Specialisatie Specialisatie 

Specialisatiee is geoperationaliseerd in het aantal verschillende soorten 
specialistischee functies binnen de school. 
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Configuratie Configuratie 
Mett betrekking tot de opbouw van de school zijn vragen opgenomen over de 
aanwezigheidd van een benedenbouw, middenbouw en bovenbouw in de school, 
enn van bouwcoördinatoren, over een periode van vier jaar. 

Formalisatie Formalisatie 
Mett betrekking tot de overlegprocedures zijn twee vragen opgenomen over het 
overlegg binnen de scholen, namelijk een vraag over de verschillende soorten 
overlegvormenn (bestuur/ directie-overleg, bovenschools managementoverleg, 
directie-overleg,, directie-teamoverleg, bouwoverleg), en een vraag over de mate 
waarinn deze overlegvormen geformaliseerd zijn (opstellen agenda, schriftelijke 
voorbereidingg agendapunten, jaarplanning over onderwerpen, leesbaar verslag, 
goedd gebruik van verslag). 

Standaardisatie Standaardisatie 
Uitt het PRIMA-bestand zijn variabelen geselecteerd die een indicatie vormen 
voorr de mate van standaardisatie, zoals aanwezigheid en gebruik van een 
leerlingvolgsysteemm (voor registratie en rapportage, om onderwijs voor de groep 
(leerlingen)) vast te stellen en te plannen, voor het plannen van schoolbeleid, om 
eenn vergelijking met andere scholen mogelijk te maken), afname van de Cito-
eindtoets,, en het vaststellen van minimumdoelen, tussendoelen, einddoelen en 
aanvullendee doelen. 

3.5.33 Sturing 

Sturingg is in dit onderzoek op twee manieren geoperationaliseerd. Op de eerste 
plaatss is gebruik gemaakt van een instrument waarmee de leiderschapsstijl van de 
schoolleiderr gemeten kan worden (Halpin & Croft, 1963; Hoy, Tarter & 
Kottkamp,1991).. Het instrument kent twee domeinen: een 'leerkracht versus 
leerkracht'' domein, en een 'schoolleider versus leerkracht' domein. Hier zijn we 
geïnteresseerdd in de sturing die de schoolleider geeft aan leerkrachten, en daarom 
iss alleen het domein 'schoolleider versus leerkracht' gebruikt. Het domein 
'leerkrachtt versus leerkracht' is in dit onderzoek opgevat als effectiviteit. Binnen 
éénn van de effectiviteitsdomeinen, namelijk het bindingsdomein, is een subschaal 
'samenwerkingsklimaat'' opgenomen (zie § 3.5.5) De items van deze subschaal 
betreffenn de samenwerking tussen leerkrachten onderling. Wanneer het 
'leerkrachtt versus leerkracht' domein ook als operationalisatie van sturing 
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gebruiktt zou worden, zou er contaminatie ontstaan tussen deze schaal en de 
subschaall 'samenwerkingsklimaat'. 
Binnenn het domein 'schoolleider versus leerkracht' worden twee 
leiderschapsstijlenn ingezet (Hoy e. a. 1991): 
1.. de ondersteunende leiderschapsstijl; 
2.. de directieve leiderschapsstijl. 
Dee veronderstelde factorstructuur met de factoren ondersteunend en directief 
werdd bevestigd. De homogeniteitsanalyse van de schalen geeft het volgende beeld 
(tabell 3.5): 

Tabell 3.5: Homogeniteit van de schalen leiderschapsstijl 

Schaal Schaal 

S I I 

S2 2 

Schaalnaam Schaalnaam 

Ondersteunendd schoolleiderschap 

Directieff school-leidersschap 

CronbachCronbach alpha 

.62* * 

.63 3 

AantalAantal items 

7 7 

8 8 

*Naa verwijdering van 3 items 

Geconcludeerdd kan worden dat beide schalen redelijk homogeen zijn. 

Inn de tweede plaats is sturing, overeenkomstig de indeling van Leithwood & 
Montgomeryy (1986) en in navolging van Van Gennip (1997), met data uit het 
PRIMA-onderzoekk gemeten, door aan de schoolleiders te vragen naar welke 
gebiedenn hun aandacht vooral uitgaat. Een twaalftal taken is samengevoegd tot 
driee hoofdtaakgebieden: 
1.. Beheerstaken; 
2.. Schoolbeleid, inhoudelijke coördinatie; 
3.. Overleg en contacten, waaronder overleg met leerkrachten, begeleiding van 

leerkrachten,, leerlingbesprekingen, contacten met ouders en hulpverlenende 
instanties,, zoals de onderwijsbegeleidingsdienst, en externe contacten. 

Schoolleiderss die beheerstaken als hoofdtaakgebied prioriteren zijn getypeerd als 
'beheersgericht'.. Schoolleiders die schoolbeleid en inhoudelijke coördinatie als 
hoofdtaakgebiedenn prioriteren zijn 'beleidsgericht', en schoolleiders die overleg-
enn contacten als hoofdtaak prioriteren zijn 'mensgericht' getypeerd. 
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3.5.44 Beleidsvoering 

Hett PRJMA-bestand biedt gegevens over de wijze waarop basisscholen hun 
onderwijss plannen en evalueren, over de wijze waarop het personeel wordt 
ingezett en over inhoudelijke onderwerpen die in het teamoverleg centraal staan. 
Err zijn bovendien gegevens beschikbaar over de professionalisering en 
deskundigheidsbevorderingg van leerkrachten. Met vier subvariabelen wordt in dit 
onderzoekk de beleidsvoering van scholen geoperationaliseerd, te weten: 
1.. Planning en evaluatie van het onderwijsaanbod op schoolniveau en 

groepsniveau. . 
2.. De mate van inzet van extra formatie in verschillende soorten activiteiten in de 

schooll ipersoneelsinzef). 
3.. De mate van aandacht in teamvergaderingen voor de volgende inhoudelijke 

onderwerpen: : 
•• Methoden en werkwijzen; 
•• Planmatig werken, evalueren en registeren; 
•• Omgaan met leerlingen; 
•• Afstemming en samenwerking leerkrachten; 
•• Zorgverbreding; 
•• Onderwerpen zoals de professionalisering van leerkrachten. 

4.. Met betrekking tot de professionalisering en deskundigheidsbevordering van 
leerkrachtenn zijn binnen het PRIMA-bestand de volgende data geanalyseerd: 
•• Opstelling van een professionaliserings/nascholingsplan; 
•• Vermelding van doelen van de gevolgde nascholing/ professionalisering; 
•• Evaluatie of de doelen bereikt zijn; 
•• Het houden van functioneringsgesprekken met leerkrachten 
•• Aangeven van wensen en behoeften door leerkrachten met betrekking tot 

nascholing// professionalisering. 

3.5.55 Organisatie-effectiviteitscriteria 

Zoalss eerder besproken wordt om de effectiviteit van de schoolorganisatie te meten 
hett ABCD-continuïteitsmodel ingezet (Van Wieringen, 1995, 2000; Boerman, 
1998;; Majoor; 2000). Dit model kent vier effectiviteitsdomeinen: adaptatie, 
binding,, coördinatie en doelgerichtheid. Elk domein kent twee tot drie subschalen. 
Voorr de meting is een versie gebruikt van de door Majoor (2000) ontwikkelde, 
betrouwbaarr gebleken sub-schalen. Van een aantal items is de formulering 
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bijgesteld.. Binnen het domein adaptatie is een subschaal 'contacten met 
instellingenn buiten de school' toegevoegd, en binnen het domein doelgerichtheid 
eenn subschaal 'gerichtheid op andere doelen dan primaire leerdoelen'. 
Opp een 5-puntsschaal, waarbij 1 betekent 'niet of nauwelijks het geval' en 5 'in 
sterkee mate het geval', konden schoolleiders kenbaar maken in welke mate zich 
bepaaldee effecten hebben voorgedaan. 

Dee resultaten van de homogeniteitsanalyses zijn in de volgende tabellen (3.6, 3.7, 
3.8,, 3.9) weergegeven (zie ook bijlage 1). 

Tabell 3.6: Adaptatiedomein: betrouwbaarheid van de schalen 

SchaalSchaal Schaalnaam Items Cronbach alpha Aantal 

items items 
AA Adaptatie a, b, c, d, e, f, g, h, i, .65 10 

j j 
All Onderwijsvernieuwing a, d, e, f .71 4 
A2*** Contacten met b, c, g, h,j* .51 5 

instellingenn buiten de 
school l 

** Na verwijdering van item i 

*** Deze subschaal is niet als afzonderlijke schaal in de verdere analyses opgenomen. 

Tabell 3.7: Bindingsdomein: betrouwbaarheid van de schalen 

Schaal Schaal 

B B 

BI I 

B2 2 

Schaalnaam Schaalnaam 

Binding g 

Betrokkenheid d 

Samenwerkingsklimaat t 

Items Items 

a,, b, c, d, e, f, g, h, i, 

jj k, 1, m, n, o 

a,d,e,, f, g,j, m 

b,, c, h, i, k, 1, n, o 

Cronbach Cronbach 

.92 2 

.88 8 

.87 7 

alpha alpha Aantal Aantal 

items items 

15 5 

7 7 

8 8 
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Tabell 3.8: Coördinatiedomein: betrouwbaarheid van de schalen 

Schaal Schaal 

C C 

Cl l 

C2 2 

C3 3 

Schaalnaam Schaalnaam 

Coördinatie e 

Informatiee over het 

onderwijj sleerproces 

Coördinatiee van 

informatie e 

Strategische e 

coördinatie e 

Items Items 

a,b,, c d , e , f,g, h, i, j , k, 

1,, m, n, o, p, q 

b,d,, g,j,n 

a,, c, h, i, k, m, p, q 

e,, f, 1, o, 

CronbachCronbach alpha 

.87 7 

.79 9 

.70 0 

.71 1 

AantalAantal items 

17 7 

5 5 

8 8 

4 4 

Tabell 3.9: Doelgerichtheidsdomein: betrouwbaarheid van de schalen 

Schaal Schaal 

D D 

Dl l 

D2 2 

D3 3 

Schaalnaam Schaalnaam 

Doelgerichtheid d 

Efficiëntie e 

Gerichtheidd op leren 

Gerichtheidd op 

anderee doelen dan 

leerdoelen leerdoelen 

Items Items 

a,, b, c, d, e, f, g, h, i, j , k, 

1,, m, n, o, p, q, r, s, t, u, 

v,, w 

a,, b, f, h, i ,j , k, q, r, u 

d,, e, n, v, w 

c,, g, 1, m, o, p, s, t 

Cronbach Cronbach 

.90 0 

.85 5 

.78 8 

.77 7 

alpha alpha AantalAantal items 

23 3 

10 0 

5 5 

8 8 

Binnenn het adaptatiedomein is de subschaal 'contacten met instellingen buiten de 
school'' (A2) met een Cronbach Alpha van .51 niet betrouwbaar. Omdat de 
Cronbachh Alpha van de gehele schaal (A) redelijk betrouwbaar is (.61), is in de 
verderee analyse alleen de hoofdschaal ingezet. De hoofdschalen en subschalen 
binnenn de domeinen binding, coördinatie en doelgerichtheid hebben alle een 
Cronbachh Alpha van >.71. Wij kunnen concluderen dat deze schalen betrouwbaar 
zijn. . 
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3.66 Analyse 

Voorr de analyse van de gecombineerde set van geselecteerde PRIMA-data en 
dataa uit het aanvullend survey-onderzoek zijn de volgende analysetechnieken 
ingezet: : 

1.. De gebruikte schalen zijn psychometrisch getoetst (zie § 3.5). Hiertoe zijn 
Principalee Componenten Analyses (PCA) (bepaling factorstructuur) en 
betrouwbaarheidsanalysess uitgevoerd (Cronbach alpha berekening). 
2.. Voor beantwoording van de eerste, tweede en derde onderzoeksvraag 
(descriptiee en correlationele samenhangen) zijn de volgende analysetechnieken 
ingezet:: frequentieberekening (gem/sd), kruistabel (gem./Chi 2), T-toets 
(gemVsign.. niv.) en Pearson's correlatie berekening (corr. c/sign niv). De 
significantieniveauss zijn op 5% gezet. Voor de Pearson's correlatieberekening 
zijnn in totaal 17 kern variabelen ingezet. Met betrekking tot de hoofdvariabele 
schaalschaal zijn dat: leerlingenaantal, aanal personeelsleden en bestuursgrootte. Met 
betrekkingg tot de hoofdvariabele structuur zijn vier structuurvariabelen gecon
strueerd:: centralisatie (operationele besluitvorming, strategische besluitvorming), 
specialisatie,, formalisatie en standaardisatie. De hoofdvariabele sturing kent twee 
subschalen:: ondersteunend schoolleiderschap en directief leiderschap. 
BeleidsvoeringBeleidsvoering kent vier subvariabelen: de mate van evaluatie van het 
onderwijsaanbod,, inzet extra formatie, inhoudelijk aard teamoverleg en 
deskundgheidsontwikkeling,, cq professionalisering van het team. Op de 
hoofdvariabelee organisatie-effectviteit worden vier subschalen onderscheiden: 
adaptatie,, binding, coördinatie en doelgerichtheid. In onderstaand schema 3.2 zijn 
dezee variabelen opgenomen en is het meetniveau weergegeven. 

Schemaa 3.2: Kernvariabelen en begripsdefiniëring (zie verder bijlage 1) 

ONAFHANKELIJKEE VARIABELEN 
(GR.. 1) 

SCHAALGROOTTE E 

LEERLINGENAANTALL Totaal aantal leerlingen per school (teldatum 
1998). . 
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AANTALL PERSONEELSLEDEN 

BESTUURSGROOTTE E 

Totaall aantal personeelsleden per school 

(teldatumm 1996). 

Totaall aantal scholen ressorterend onder het 

schoolbestuur r 

(teldatumm 1998). 

ONAFHANKELIJK EE (INTERMEDI -

AIRE )) VARIABELE N (GR.2) 

STRUCTUUR R 

1.1. centralisatie 

OPERATIONELEE BESLUITVORMING 

STRATEGISCHEE BESLUITVORMING 

2.2. specialisatie 

AANTALL SOORTEN SPECIALISTISCHE 

FUNCTIES S 

Verdelingg van invloed op de besluitvorming 

tussenn enerzijds het hoogste niveau (bevoegd 

gezag)) en anderzijds het laagste niveau 

(leerkrachten),, op terreinen van operationele 

besluitvorming; ; 

(l=uitsluitendd bevoegd gezag; 5= uitsluitend 

leerkrachten). . 

Verdelingg van invloed op de besluitvorming 

tussenn enerzijds het hoogste niveau (bevoegd 

gezag)) en anderzijds het laagste niveau 

(leerkrachten),, op terreinen van strategische 

besluitvorming; ; 

(l=uitsluitendd bevoegd gezag; 5= uitsluitend 

leerkrachten). . 

Totaall aantal verschillende soorten 

specialistischee functies binnen de school. 

3.3. formalisatie 

FORMALISATIE E Matee van formalisatie van overleg; 

(l=negatief;; 5=positief). 

STURING G 

Leiderschapsstijl Leiderschapsstijl 

ONDERSTEUNEND D 

SCHOOLLEIDERSCHAP P 

Ondersteunendd leiderschap; 

(l=negatief;; 5= positief)-

DIRECTIEFF SCHOOLLEIDERSCHAP Directief leiderschap; 
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(1== negatief; 5= positief). 

BELEIDSVOERIN G G 

EVALUATIEE ONDERWIJSAANBOD 

EXTRAA FORMATIE 

INHOUDELIJKK TEAMOVERLEG 

DESKUNDIGHEIDSONTWIKKELING G 

ENN PROFESSIONALISERING 

AFHANKELIJK EE VARIABELE N 

(GRR 3) 

EFFECTIVITEI T T 

ADAPTATIE E 

BINDING G 

COÖRDINATIE E 

Matee van evaluatie van het onderwijsaanbod op 

schoolniveauu en groepsniveau (l=negatief; 

5=positief). . 

Matee van gebruik van extra formatie aan 

verschillendee activiteiten in de school 

(l=negatief;; 5=positief). 

Matee waarin inhoudelijke onderwerpen besproken 

wordenn op teamvergaderingen 

(l=negatief;; 5=positief). 

Matee van aandacht voor zaken betreffende de 

deskundigheidsbevorderingg en professionalisering 

vann leerkrachten 

(1== negatief; 5=positief). 

Hoofdschaall A: mate van adaptatie aan de 

omgevingg van de school; 

Subschaall Al: onderwijsvernieuwing; 

Subschaall A2: contacten met instellingen buiten 

dee school. 

1== niet of nauwelijks het geval; 

5== in sterke mate het geval. 

Hoofdschaall B: mate van binding van het 

personeell aan de school; 

Subschaall BI: betrokkenheid. 

Subschaall B2: samenwerkingsklimaat. 

1== niet of nauwelijks het geval; 

5== in sterke mate het geval. 

Hoofdschaall C: mate van coördinatie van de 

verschillendee onderdelen binnen de school; 

Subschaall Cl: informatie over het 

onderwijj sleerproces; 
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Subschaall C2: coördinatie van informatie; 

Subschaall C3: strategische coördinatie. 

1== niet of nauwelijks het geval; 

5== in sterke mate het geval. 

DOELGERICHTHEIDD Hoofdschaal D: mate van doelgerichtheid van de 

school; ; 

Subschaall Dl: (financiële) doelgerichtheid; 

Subschaall D2: gerichtheid op cognitieve 

leerdoelen; ; 

Subschaall D3: gerichtheid op niet-cognitieve 

leerdoelenn (sociaal emotioneel/ cultureel/ 

moreel)); ; 

1== niet of nauwelijks het geval; 

5== in sterke mate het geval. 

3.. Voor beantwoording van de vierde onderzoeksvraag is een multiple 
regressieanalysee uitgevoerd om te onderzoeken of de predictoren schaalgrootte, 
structuur,, sturing en beleidsvoering, de organisatie-effectiviteit op de vier 
afzonderlijkee effectiviteitdomeinen (adaptatie, binding, coördinatie en 
doelgerichtheid)) kunnen voorspellen. Voor deze analyse is de methode 
STEPWISEE gebruikt. In totaal zijn 13 predictoren ingezet (zie schema 3.2). 
4.. De vijfde onderzoekvraag is beantwoord door alle kern variabelen in één model 
onderr te brengen, nadat enig inzicht verkregen is in de determinanten van 
effectiviteitt op de vier domeinen afzonderlijk. Hiertoe is een structureel lineaire 
analysee methode toegepast (Hayduk, 1987; Bentier, 1993; Jöreskog & Sörbom, 
1988;; Arbuckle, 1994). In dergelijke methoden worden factoranalyse en 
regressie-analysee geïntegreerd. Het meet-model, dat wil zeggen het factor 
analytischh model, wordt als het ware gesuperponeerd op het regressie-model. Het 
laatstee beschrijft de covarianties en eventueel de veronderstelde relaties tussen de 
factoren. . 
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44 Onderzoek naar  schaalgrootte; resultaten 

4.11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de resultaten uit het survey-onderzoek. 
Naa een beschrijving van de onderzochte groep worden in § 4.2 de eerste drie 
onderzoeksvragenn (descriptie en correlationele samenhangen) beantwoord, 
namelijk: : 

1.. Hoe manifesteren schaalgrootte, structuur, sturing, beleidsvoering en 
organisatie-effectiviteitt zich in basisscholen; en welke verschillen zijn er qua 
structuur,, sturing, beleidsvoering en organisatieeffectiviteit in scholen van 
verschillendee schaalgrootte (op schools, bovenschools en bestuurlijk niveau)? 

2.. Welke samenhang is er tussen schaalgrootte (op schoolniveau en 
bestuursniveau)) enerzijds en structuur (centralisatie, specialisatie, formalisatie, 
configuratiee en standaardisatie), sturing en beleidsvoering anderzijds? 

3.. Welke samenhangen zijn er tussen schaalgrootte (op schoolniveau), structuur, 
sturingg en beleidsvoering van de school enerzijds, en organisatie-effectiviteit 
(adaptie,, binding, coördinatie, doelgerichtheid) anderzijds? 

Inn § 4.3 worden de vierde en de vijfde onderzoeksvraag besproken: 
4.. Kunnen schaalgrootte, structuur, sturing en beleidsvoering verschillen in 

organisatie-effectiviteitt op vier domeinen afzonderlijk (adaptatie, binding, 
coördinatiee en doelgerichtheid) verklaren? 

5.. Wat is de directe invloed van schaalgrootte, structuur, sturing en 
beleidsvoeringg op organisatie-effectiviteit, zijnde een domein), en wat is de 
indirecteindirecte invloed, via de beleidsvoering? 

Inn de slotparagraaf (§ 4.4) wordt de samenhang tussen beide deelonderzoeken, het 
onderzoekk naar schaalgrootte en het onderzoek naar klein- en grootschaligheid, 
besproken. . 
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4.22 Descriptie en correlationele samenhangen 

Voordatt beschreven wordt hoe schaalgrootte, structuur, sturing, beleidsvoering en 
organisatie-effecteitt zich manifesteren in de onderzochte scholen, volgt hier 
allereerstt een beschrijving van de onderzochte groep. De scholen zijn hiertoe 
bevraagdd op een drietal contextkenmerken: schoolkenmerk (denominatie), 
persoonskenmerkk van de schoolleider (soort directiefunctie) en leerlingkenmerk 
(gemiddeldd leerlinggewicht en milieu waaruit de leerlingen afkomstig zijn). 

4.2.11 De onderzoeksgroep 

Schoolkenmerken Schoolkenmerken 
Inn onderstaande tabel zijn de onderzochte scholen verdeeld naar denominatie. 

Tabell 4.1: Denominatie van scholen 

DenominatieDenominatie n % 
Openbaarr 60 30.7 
Protestants-christelijkk 53 27.2 
Rooms-katholiekk 63 32.3 
Algemeenn bijzonder 9 4.6 
Overigg 10 5A 
Totaall 195 100 

Vann de 195 scholen is 30.7% openbaar, 27.2% protestants-christelijk en 32.3% 
rooms-katholiek.. Tot de groep 'overig' (totaal 5.1%) worden 
samenwerkingsscholen,, gereformeerd vrijgemaakte, Hindoestaanse scholen en 
Islam-scholenn gerekend. 

Persoonskenmerken Persoonskenmerken 
Hett merendeel van de respondenten is directeur, locatieleider of teamleider. Een 
aantall van hen combineert deze functie met managementtaken of een 
managementfunctiee op bovenschools niveau. Een klein deel van de respondenten 
betreftt adjuncten (3.6%). In tabel 4.2 is de verdeling tussen mannen en vrouwen 
weergegeven. . 
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Tabell 4.2: Verdeling naar sekse en functie 

Functie Functie 

sekse sekse 

Man n 

Vrouw w 

Totaal l 

Directeur Directeur 

(n(n en %) 

1699 (97.2) 

199 (86.3) 

188 8 

Adjunct Adjunct 

(n(n en %) 

44 (2.8) 

33 (13.7) 

7 7 

Totaal Totaal 

(n(n en %) 

173(100) ) 

222 (100) 

1955 (100) 

Hett merendeel van de directiefuncties wordt door mannen bekleed (n=173; 
88.7%),, slechts 11.3% door vrouwen (n= 22). 
Vrouwenn in directiefuncties hebben gemiddeld minder ervaringsjaren dan 
mannen.. Het gemiddeld aantal ervaringsjaren onder vrouwen is 7.3 jaar, terwijl 
hett gemiddeld aantal ervaringsjaren onder mannen 14.1 jaar is. 

Leerlingkenmerken Leerlingkenmerken 
Hett gemiddelde leerlinggewicht van de populatie leerlingen op de scholen in de 
steekproeff is 1.19. De verschillen tussen de verschillende grootte-categorieën zijn 
gering.. Op de kleinere scholen is het leerlinggewicht relatief lager dan op de 
groteree scholen. De verschillen lopen uiteen van een gemiddeld leerlinggewicht 
vann 1.15 op de zeer kleine scholen tot een gemiddeld leerlinggewicht van 1.21 op 
dee zeer grote scholen. De verschillen zijn echter niet significant (p >.05). 
Watt betreft het milieu waaruit de leerlingen afkomstig zijn zien we op ongeveer 
dee helft van de scholen (54.5%) een spreiding over verschillende milieus. Op 
circaa een derde van de scholen (31.4%) betreft het leerlingen overwegend uit de 
lageree milieus, en op circa 15% van de scholen overwegend uit middenklasse en 
hogeree milieus. De scholen met kinderen uit de lagere milieus zijn in het 
algemeenn iets groter dan de scholen met kinderen uit overwegend hogere milieus, 
maarr de verschillen zijn wederom niet significant (p >.05). 

4.2.22 Schaalgrootte 

Schaalgroottee is in dit deelonderzoek geoperationaliseerd op drie niveaus: het 
schoolniveauu (leerlingenaantal), het bovenschoolse niveau (scholen met een 
bovenschoolss management versus scholen zonder bovenschools management), en 
bestuursniveauu (aantal scholen ressorterend onder het bestuur). Het tweede 
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deelonderzoek,, het onderzoek naar klein- en grootschaligheid (zie hoofdstuk 5), 

richtt zich direct op het bovenschoolse niveau. 

Schoolniveau Schoolniveau 

Inn tabel 4.3 is de omvang van de school op twee momenten weergegeven: in 1996 

enn in 1998. In de verdere analyses is het meest recente leerlingenaantal gebruikt. 

Tabell 4.3: Schoolgrootte in 1996 en 1998, verdeeld naar groottecategorie 

StratificatieStratificatie naar schoolgrootte Aantal scholen Aantal scholen 

(aantal(aantal leerlingen) (en %) 1996 (en %) 1998 

Categoriee 1: 115 of minder 49 (25.1) 44 (22.6) 

Categoriee 2: 116 tot 185 45 (23.1) 32 (16.4) 

Categoriee 3: 185 tot 257 49 (25.1) 51 (26.2) 

Categoriee 4: 258 of meer 52 (26.7) 66 (33.8) 

Totaall 195 (100) 195(100) 

Vergelekenn met 1996 zien we dat in 1998 het leerlingenaantal per school gegroeid 

is.. Er is een toename met name in de categorie 4 scholen, vooral ten koste van de 

categoriee 2 scholen. De kleinste scholen (categorie 1) zijn het meest stabiel 

gebleven.. Geconcludeerd kan worden dat het leerlingenaantal op de onderzochte 

scholenn in twee jaar tijd is toegenomen. 

Inn tabel 4.4 is de omvang van de scholen weergegeven op drie meetmomenten: in 

1990,, 1995 en in 1998. 

Tabell 4.4: Gemiddelde omvang van scholen op 3 momenten (1990, 1995 en 1998) 

OmvangOmvang scholen 1990 1995 1998 

Aantall leerlingen 195 208 214 

** Vergelijking met landelijke cijfers. Bron: Onderwijsverslag 1998 (gemiddeld aantal 
leerlingenn in 1998/1999 is 216) 
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Dee groei is in de periode 1990-1995 sterker geweest dan in de periode 1995-
1998.. Een verklaring daarvoor kan zijn de verandering in overheidsbeleid. De 
overheidd stimuleerde eerst schaalvergroting op schoolniveau, en later 
schaalvergrotingg op bestuurlijk niveau, met de maatregel Bestuurlijke 
Krachtenbundeling. . 

BovenschoolsBovenschools niveau 
Aann de directeuren van de scholen is gevraagd of de school deel uitmaakt van een 
clusterr van scholen onder leiding van een bovenschools management. In tabel 4.5 
zijnn de uitkomsten weergegeven. 

Tabell 4.5: Bovenschools management 

AanwezigheidAanwezigheid bovenschools management 

Nee e 

Inn ontwikkeling 

Gerealiseerd d 

Totaal l 

AantalAantal scholen (en %) 

1322 (67.7) 

311 (15.9) 

322 (16.4) 

1955 (100) 

m m 

Bovenschoolsee directievoering is op 16.4% van de scholen reeds gerealiseerd, en 
opp 15.9% van de scholen in ontwikkeling. Op circa tweederde van de scholen 
(67.7%)) is er geen bovenschoolse directie en zijn er ook geen ontwikkelingen in 
diee richting. 

Ookk Van Eek, Van de Venne en Vermeulen (1998) vonden in hun onderzoek naar 
dee positie van adjuncten in het basisonderwijs dat circa tweederde van de scholen 
(nog)) niet te maken heeft met bovenschoolse directievoering. Daarentegen was er 
opp 8% van de scholen een bovenschoolse directie, terwijl in voorliggend 
onderzoekk dit percentage verdubbeld is. Dit kan op drie manieren verklaard 
worden.. De steekproef van scholen in het onderzoek van Van Eek e.a. betrof 
alleenn die basisscholen waar een adjunct deel uitmaakt van de directie. Juist in 
scholenn met een bovenschools management is de functie van adjunct vaak 
verdwenen.. Verder is de verdubbeling te verklaren uit de voortgaande 
ontwikkelingg van bovenschoolse directievoering en doordat nu een ruimere 
definitiee van bovenschoolse directievoering gebruikt is dan in het onderzoek van 
Vann Eek e.a. In voorliggend onderzoek zijn namelijk vier modellen van 
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bovenschoolss management voorgelegd, terwijl in het onderzoek van Van Eek e.a. 
uitsluitendd gevraagd is naar de aanwezigheid van een bovenschoolse directie. 
Opp 32 scholen met een bovenschools management is gevraagd naar het model 
vann bovenschools management. Daarbij is een vierdeling gemaakt, in navolging 
vann Van den Heuvel (1996). Gevraagd is aan te geven welk model de huidige 
situatiee het dichtst benadert (zie tabel 4.6). 

Tabell 4.6: Bovenschools managementmodel 

Bovenschoolss management Aantal scholen (%) 

Schoolcommissiess vanuit het bestuur 5(17.2) 

Bestuursmanager// directie bestuursbureau 3 (10.3) 
Bovenschoolss managementteam 10(35.7) 
Bovenschoolsee directeur/ directie 19 (61.3) 

Totaal** 37_ 

** Het totale aantal scholen is meer dan 32, omdat een aantal scholen meerdere modellen van 

toepassingg vindt. 

Circaa tweederde van de scholen met bovenschools management (61.3%) kent het 
modell van een bovenschoolse directie. In dit model zijn nieuwe functies 
gecreëerdd in een laag tussen bestuur en directeuren van afzonderlijke scholen. Het 
minstt (10.3%) zien we het model waarin er een bestuursmanager (directeur 
bestuursbureau)) is, of een versterkt bestuur met een professioneel bestuursbureau, 
off een bestuurssecretaris die belast is met de bovenschoolse beleidsontwikkeling 
enn coördinatie. Ook schoolcommissies zijn in de minderheid (17.2%). Een 
bovenschoolss managementteam, bestaande uit enige of alle directeuren van het 
scholencluster,, met verantwoordelijkheid voor de bovenschoolse beleidsont
wikkelingg en coördinatie, zien we bij 35.7% van de scholen. 
Geconcludeerdd kan worden dat bij een bovenschoolse managementstructuur de 
aansturingg meestal niet direct vanuit de besturen plaatsvindt (zoals in de 
constructiee van een bestuursmanager of schoolcommissies), maar vanuit een extra 
tussenlaagg dan wel vanuit een bovenschools managementteam. In dit laatste 
modell is de afstand tussen scholen en bovenschools management klein. Het gaat 
dann vaak om nevengeschikte functies (bovenschools manager in combinatie met 
dee functie van schooldirecteur). Het model van bovenschools directeur lijkt bij 
bovenschoolsee constructies duidelijk de trend te worden. Dit blijkt ook het 
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onderzoekk van Karsten, Van de Venne e.a. (2000) naar de ervaringen van 
scholenn met bovenschools management in het primair onderwijs. 
Inn tabel 4.7 is de grootte van de scholen (leerlingenaantal) vermeld, verdeeld naar 
scholenn met, en scholen zonder bovenschools management. 

Tabell 4.7: Scholen met/zonder bovenschools management, verdeeld naar schoolgrootte 
(groottecategorie) ) 

GrootteGrootte van de 

scholen scholen 

1155 of minder 

116-185 5 

185-257 7 

2588 of meer 

Totaal l 

AantalAantal scholen in bovenschools 

managementmanagement (%) 

6(19.4) ) 

5(16.1) ) 

88 (25.8) 

122 (38.7) 

311 (100) 

AantalAantal scholen zonder 

bovenschoolsbovenschools management (%) 

37(23.1) ) 

277 (16.9) 

422 (26.3) 

544 (33.8) 

1600 (100) 

Scholenn met een bovenschools management zijn in het algemeen niet veel groter 
dann scholen zonder. Grote scholen hebben iets vaker dan kleine scholen een 
bovenschoolsee structuur, maar de verschillen zijn niet significant (p >.05). Wij 
kunnenn concluderen dat de omvang van de school, uitgedrukt in 
leerlingenaantal,, geen samenhang laat zien met de instelling van een 
bovenschoolss management. 

Aann de scholen is gevraagd of zij deel uitmaken van een samenwerkingsverband 
inn het kader van de maatregel Bestuurlijke Krachtenbundeling. Op 54 scholen, 
ruimm een kwart van hett totale aantal, is dit het geval. 

Bestuursniveau Bestuursniveau 

Dee rechtsvorm van ruim tweederde van de scholen (68.4%) betreft een 
Verenigingg of Stichting (meestal de bijzondere besturen). Een kwart (23.6%) van 
dee scholen wordt bestuurd door een gemeente, terwijl 5.6% verzelfstandigd is in 
eenn commissie ex art. 82. 
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Tabell 4.8: Rechtsvorm van de besturen 

RechtsvormRechtsvorm Aantal besturen (%) 

Verenigingg 59 (29.9) 

Stichtingg 75 (38.5) 

Gemeenteraadd 46 (23.6) 

Commisiee ex art. 83 11 (56) 

Anderss 1 (1-5) 

Totaall 195 (100) 

Gevraagdd is hoevéél scholen aangestuurd worden door het bestuur. Verdeeld naar 

groottecategoriee geeft tabel 4.9 het volgende overzicht. 

Tabell 4.9: Aantal scholen ressorterend onder het bestuur op 3 momenten (1990; 1995; 1998) 

AantalAantal scholen 

ressorterend ressorterend 

onderonder bestuur 

11 school 

22 tot 3 scholen 

44 t/m 9 scholen 

100 en meer 

scholen n 

Totaal l 

1990 1990 

AantalAantal scholen 

(%) (%) 

500 (28.7) 

366 (20.7) 

54(31.0) ) 

34(19.5) ) 

174(100) ) 

1995 1995 

AantalAantal scholen 

(%) (%) 

47(26.1) ) 

444 (24.4) 

544 (30.0) 

355 (19.4) 

180(100) ) 

1998 1998 

AantalAantal scholen 

(%) (%) 

299 (15.4) 

299 (15.4) 

655 (35.3) 

699 (33.9) 

192(100) ) 

1999 1999 

LandelijkeLandelijke cijfers 

(%)* (%)* 

(50.9) ) 

(19.3) ) 

(21.0) ) 

(8.8) ) 

(100) ) 

Bron:: OCenW: CFI bestand besturen basisscholen 1999 

Uitt tabel 4.9 blijkt een krimp van de eenscholige besturen. In 1990 en 1995 

vormdee deze groep besturen nog circa een kwart van de steekproef, en in 1998 

nogg maar 15%. Ook het aandeel van de kleine besturen (2 tot 3 scholen) is 

verminderd.. Dit lijkt ten goede te komen aan de besturen met 4 t/m 9 scholen, 

maarr nog sterker aan de besturen met 10 of meer scholen. Deze laatste groep laat 

hett duidelijkst een trend naar boven zien. Het gemiddeld aantal scholen per 

bestuurr was in 1990 6.9, in 1995 6.6 en in 1998 zelfs 10.0 scholen. In de 

bestuurlijkee schaalvergroting is er dus een duidelijk opwaartse lijn. De grootste 

veranderingg is merkbaar in de periode 1995 - 1998. Het aantal eenscholige 

besturenn is dan met bijna de helft verminderd. Waarschijnlijk is dit te verklaren 
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doorr de in 1998 ingevoerde Wet op het Primair Onderwijs (WPO), toen de 
besturenn van de speciale scholen zijn samengevoegd met de besturen van de 
basisscholen. . 

Err is een discrepantie tussen de gegevens uit de hier beschreven steekproef 
(cijferss 1990, 1995, 1998) en de landelijke cijfers (Onderwijsinspectie, 1999). 
Volgenss de steekproef waren al in 1990 de eenscholige besturen laag 
vertegenwoordigdd (29%), en de neerwaartse trend wordt in 1998 aanzienlijk 
sterkerr (15%). Maar uit de landelijke cijfers blijkt dat in 1999 eenscholige 
besturenn de helft van het totaal uitmaken. Twee verklaringen zijn aannemelijk. 
Allereerstt is er in PRIMA om continuïiteitsredenen voor gekozen om scholen die 
inn het verleden zelfstandig waren, maar zijn opgenomen in een gefuseerde school 
(mett één BRINnummer), toch in PRIMA te laten meedoen als een zelfstandige 
school.. Dit betekent dat het aantal scholen, ofwel locaties onder één bestuur hoger 
zall zijn,, dan volgens de cijfers van het ministerie, waar de BRIN-nummers en niet 
dee locaties de rekeneenheid vormen. Een tweede verklaring voor deze 
discrepantiee is dat juist scholen gerespondeerd hebben die meer dan gemiddeld te 
makenn hebben met grootschaligheid, tenminste op bestuursniveau. Omdat 
schoolomvangg (schaalgrootte op schoolniveau) de belangrijkste onafhankelijke 
variabelee is in dit deelonderzoek, doet dit aan de representativiteit van de 
uitkomstenn geen afbreuk. Temeer omdat na controle op de variabelen 
denominatie,, leerlingenaantal en bovenschools management de steekproef 
representatieff blijkt te zijn voor de totale groep basisscholen in Nederland. Een 
tweedee verklaring voor deze discrepantieis dat de steekproef 

Tabell 4.10: Type scholen dat besturen beheren op drie momenten (1990; 1995; 1998) 

TypeType scholen 

ressorterendressorterend onder 

hethet bestuur 

Alleenn bao 

Baoo en so 

Bao,, so, vo 

Totaal l 

1990 1990 

AantalAantal scholen (%) 

1255 (71.8) 

122 (6.9) 

377 (21.3) 

1744 (100) 

1995 1995 

AantalAantal scholen (%) 

136(75.6) ) 

166 (8.9) 

288 (15.6) 

180(100) ) 

1998 1998 

AantalAantal scholen (%) 

1322 (68.8) 

36(18.8) ) 

24(12.5) ) 

1922 (100) 

Inn bovenstaande tabel (4.10) is een verdeling gemaakt naar het type scholen (so, 
bao,, vo). De cijfers geven aan dat sprake is van een stijging van de combinatie 
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basisscholen-specialee scholen. Tegelijkertijd is er een daling in de combinatie 
bao,, so en vo. Er zijn steeds minder gecombineerde besturen basisonderwijs en 
voortgezett onderwijs. In het proces van verzelfstandiging van het openbare 
onderwijss is veelal een splitsing aangebracht tussen besturen primair en besturen 
voortgezett onderwijs. 
Wanneerr we de scholen met bovenschoolse management vergelijken met de 
scholenn zonder, is er geen significant verschil in bestuursgrootte: gemiddeld 10.5 
respectievelijkk 9.7 scholen per bestuur. 

4.2.33 Structuur 

Inn deze paragraaf komt de organisatiestructuur van de scholen aan de orde. Zoals 
eerderr besproken gaat het daarbij om de begrippen centralisatie (invloed op de 
besluitvorming),, specialisatie, configuratie, formalisatie en standaardisatie. 

Centralisatie Centralisatie 
Aann scholen is gevraagd op een schaal van 1 tot 5 aan te geven hoe de 
invloedsverdelingg is op een aantal terreinen, tussen aan de ene kant het hoogste 
niveauu (1 = uitsluitend bevoegd gezag) en aan de andere kant het laagste niveau 
(55 = uitsluitend leerkrachten). Hiertoe is een itemlijst gebruikt uit het onderzoek 
vann Majoor (2000), met twee subschalen: operationele en strategische besluiten. 
Aangenomenn kan worden dat de invloed vanuit het laagste niveau op operationele 
besluitenn groter is dan op strategische besluiten. 
Onderstaandee tabel vermeldt de gemiddelde waarden en de standaarddeviaties op 
dee verschillende besluitvormingsterreinen. 
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Tabell 4.11: Invloedsverdeling tussen bevoegd gezag en leerkrachten (gemiddelden en 
standaarddeviatie) ) 

InvloedInvloed op besluitvorming 

(1(1 =hoogsie niveau (uitsluitend bevoegd gezag); 5=laagste niveau 

(( uitsluitend leerkrachten); 2, 3 en 4 bevinden zich ertussenin) 

OperationeleOperationele besluiten 

b.. de inhoud van het onderwijs 

d.. de wijze waarop les wordt gegeven 

f.. procedures voor de rapportage over leerlingen 

i.. het te gebruiken leermateriaal 

1.. gebruik van toetsen 

n.. schoolregels 

StrategischeStrategische besluiten 

a.. de verdeling van leerkrachten over groepen 

c.. de besteding van de financiële middelen van de school 

e.. het stellen van prioriteiten in de besteding van de 

financiëlee middelen van de school 

g.. verwijdering van leerlingen 

h.. aanname van personeel 

j .. beoordeling van leraren 

k.. professionalisering van het team 

m.. besteding van het leermiddelenbudget 

Gemiddelde Gemiddelde 

(standaarddeviatie) (standaarddeviatie) 

3.955 (.87) 

3.733 (.95) 

3.999 (.96) 

3.955 (1.02) 

4.022 (.98) 

4.055 (.99) 

3.944 (.95) 

3.066 (71) 

3.733 (1.05) 

2.866 (.92) 

3.077 (.91) 

2.32(1.10) ) 

2.399 (.86) 

2.92(1.23) ) 

3.56(1.02) ) 

3.58(1,12) ) 

Inderdaadd is er vanuit de relatief lagere niveaus in de organisatie in het algemeen 
meerr invloed op de operationele besluiten (gem. 3.95) dan op strategische 
besluitenn (gem. 3.06). Van de items op de schaal operationale besluitvorming zijn 
hett meest richting laagste niveau gepositioneerd de items: gebruik van toetsen en 
hett te gebruiken leermateriaal. Op de schaal strategische besluitvorming zien we 
datt het meest richting hoogste niveau gepositioneerd zijn de items: verwijdering 
vann leerlingen, aanname van personeel en de besteding van de financiële 
middelenn van de school. 
Mett een Pearson's correlatie berekening is de samenhang tussen schoolgrootte en 
centralisatiee onderzocht op itemniveau. Op alle items binnen de schaal 
'operationelee besluitvorming' is er een significante negatieve samenhang met 
schoolgroottee (rx.05 en rx.01). Ook op vijf items binnen de schaal strategische 
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besluitvormingg is een negatieve samenhang gevonden. Het betreft de items: de 
verdelingg van leerkrachten over groepen, het stellen van prioriteiten in de 
bestedingg van de financiële middelen van de school, beoordeling van leraren, 
professionaliseringg van het team en besteding van het leermiddelenbudget. Dit 
betekentt dat op deze terreinen de invloed vanuit het hoogste niveau in grote 
scholenn significant sterker is dan in kleine scholen (p<.05 en p<.01). 
Hett lijkt erop dat naarmate scholen groter zijn, de hogere organen in de 
organisatiee (met het bevoegde gezag als uiterste) op de operationele 
besluitvormingg duidelijk meer, en op de strategische besluitvorming iets meer 
invloedd hebben. De samenhangen zijn echter niet uitermate sterk, zoals blijkt uit 
dee correlatiecoëfficiënten, die variëren tussen -.16 en -.24. 
Watt betreft de samenhang tussen bestuursgrootte en centralisatie zien we op 
itemniveauu het volgende. Op slechts één item binnen de schaal operationele 
besluitvorming,, te weten 'het gebruik van toetsen', is er een significante 
negatievee samenhang met bestuursgrootte (p<.05). Daarentegen zijn er op vier 
itemss binnen het strategische domein negatieve samenhangen. Het betreft de 
items:: 'het stellen van prioriteiten in de besteding van de financiële middelen van 
dee schoor, 'aanname van personeel' en 'professionalisering van het team' (p<.05 
enn p<.01). Dit betekent dat wat betreft deze items de invloed op de 
besluitvormingg vanuit het hoogste niveau significant groter is naarmate er meer 
scholenn ressorteren onder het schoolbestuur. De correlatiecoëfficiënten liggen 
tussenn -.14 en -.20. 
Mett een T-toets is berekend of er qua invloed op de besluitvorming een 
significantt verschil is tussen scholen met en scholen zonder bovenschools 
management.. Er blijken op slechts twee items significante verschillen te zijn. 
Binnenn het operationele domein is dat het item 'schoolregels', en binnen het 
strategischee domein het item 'de verdeling van leerkrachten over groepen' 
(p<.05).. Wat deze items betreft heeft het hoogste niveau op scholen met 
bovenschoolss management significant meer invloed op de besluitvorming dan op 
scholenn zonder bovenschools management. 
Geconcludeerdd kan worden dat de invloed op de besluitvorming vanuit het laagste 
niveauu met als uiterste de leerkrachten, op een aantal terreinen kleiner is naarmate 
scholenn en besturen groter zijn. 

Wanneerr we de samenhang tussen schaalgrootte en centralisatie bezien op een 
aantall kemvariabelen dan zien we het volgende beeld. 
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Tabell 4.12: Correlationele samenhang tussen schaalgrootte en centralisatie (Pearson c. /sign.) 

SchaalgrootteSchaalgrootte en centralisatie Centralisatie 

OperationeelOperationeel Strategisch 

School-School- Leerlingen-aantal -.18* -.15* 
niveau niveau 

Aantall personeelsleden -.21** -.20** 
Bestuurs-Bestuurs- Aantal scholen -.15* (ns) 
niveauniveau ressorterend onder 

bestuur r 

*** correlatie is significant <.01; * correlatie is significant <.05 ; (ns) niet significant 

Opp schoolniveau blijkt er een negatieve significante samenhang te bestaan tussen 
schoolgroottee en centralisatie, zowel wat betreft de operationele als strategische 
terreinenn van besluitvorming. Dit betekent dat naarmate scholen groter zijn, de 
invloedd op de besluitvorming significant hoger in de organisatie is gepositioneerd. 
Ditt is ook het geval naarmate het scholenaantal van het bestuur groter is, hoewel 
dezee samenhang slechts opgaat voor de operationele besluitvorming. 

Specialisatie Specialisatie 
Inn het PRIMA-onderzoek geven scholen binnen een zestal mogelijkheden aan of 
err sprake is van specialisatie in functies cq taken. Om het verband met 
schaalgroottee te onderzoeken is deze vraag omgevormd tot de vraag of er wel of 
geenn formatie- cq taakuren beschikbaar zijn voor de verschillende soorten 
specialistischee functies. Verondersteld wordt dat naarmate de school groter is, er 
meerr verschillende soorten functies zijn. In tabel 4.13 zijn de resultaten 
weergegeven. . 
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Tabell 4.13: Aantal verschillende soorten specialistische functies in de school 

AantalAantal soorten functies N % 

(n-193) (n-193) 

11 24 12.4 

22 31 16.1 

33 51 26.4 

44 54 28.0 

55 29 15.0 

66 4 2.1 

Totaall 193 100 

Hett merendeel van de scholen kent drie tot vier specialistische functies. Het meest 
komenn de functies van interne begeleider (78,4%) en remedial teacher (70.6%) 
voor.. Daarna de functie van logopedist op bijna de helft van de scholen (47.4), 
gevolgdd door de functie van coördinator leerlingenzorg (40.2%). De functie van 
ambulantt begeleider zien we in circa een kwart van de scholen (25.8%). De NT2-
leerkrachtt komt als specialisme het minst voor (13.3%). 
Opp grote scholen zijn er significant meer verschillende soorten specialistische 
functiess (gem. 3.47) dan op kleine scholen (gem. 2.95). Het significantieniveau is 
<.05.. Wat het soort functie betreft zien we dat op grote scholen de functie van 
internn begeleider, ambulant begeleider en de functie van coördinator 
leerlingenzorgg significant vaker voorkomt dan op kleine scholen (sign. niv. <.05). 
Opp de onafhankelijke variabelen bestuursgrootte en bovenschoolse management
structuurr zijn geen significante verschillen gevonden. 
Geconcludeerdd kan worden dat met het groter worden van de scholen het aantal 
verschillendee soorten specialistische functies toeneemt. De functies van intern 
begeleider,, ambulant begeleider en coördinator leerlingenzorg komen significant 
vakerr voor op grote scholen. 

Inn onderstaande tabel (tabel 4.14) is de samenhang tussen schaalgrootte en 
specialisatiee als kern variabele weergegeven. 
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Tabell 4.14: Correlationele samenhang tussen schaalgrootte en specialisatie (Pearson c. /sign.) 

SchaalgrootteSchaalgrootte en 

Schoolniveau u 

Bestuurs-niveau u 

specialisatie specialisatie 

Leerlingen-aantal l 

Aantall personeelsleden 

Aantall scholen ressorterend 

bestuur r 

onder r 

Specialisatie e 

.211 ** 

.22** * 

(ns) ) 

*** correlatie is significant < .01; * correlatie is significant < .05 ; (ns) niet significant 

Ookk de cijfers in tabel 4.14 tonen een significante positieve samenhang zowel 
tussenn schoolgrootte en specialisatie, als tussen bestuursgrootte en specialisatie. 
Ditt betekent dat naarmate scholen groter zijn, en naarmate besturen meer scholen 
aansturen,, er meer specialisatie is. 

Configuratie Configuratie 
Aann de scholen uit de steekproef is de vraag voorgelegd of de school is opgedeeld 
inn bouwen, en indien dit het geval is of de bouwen geleid worden door een 
bouwcoördinator.. De resultaten zijn vermeld in tabel 4.15. 

Tabell 4.15: Aantal scholen (%) met bouwen (benedenbouw, middenbouw, bovenbouw) 

AanwezigheidAanwezigheid of afwezigheid van 

bouwen bouwen 

Ja a 

Nee e 
Totaal l 

Aantal Aantal 

ScholenScholen (%) 

1422 (72.8) 

533 (27.2) 

1955 (100) 

Mett bouwcoördinator 

Zonderr bouwcoördinator 

655 (45.8) 

777 (54.2) 

Opp circa driekwart van de scholen zijn er bouwen. Dat wil nog niet zeggen dat op 
all deze scholen een bouwcoördinator - meestal een leerkracht met extra niet-
lesgevendee taken - is aangesteld. Op iets minder dan de helft van deze scholen 
(45.8%)) is dat het geval. Meestal is één coördinator per bouw aangesteld. Op de 
zeerr grote scholen zijn er soms twee coördinatoren per bouw. Bouwen en 
bouwcoördinatorenn komen significant vaker voor op grote scholen (chi2.01). Er is 
geenn significant verband gevonden met bestuursgrootte en bovenschools 
management. . 
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Datt de ontwikkeling waarbij scholen worden opgedeeld in bouwen nog niet zo 
langg geleden ingezet is blijkt uit tabel 4.16. 

Tabell 4.16: Indeling van de school in bouwen 

Bovenbouw w 

Middenbouw w 

Benedenbouw w 

SindsSinds 1990 

AantalAantal scholen (%) 

10(5.1) ) 

4(2.1) ) 

11(5.6) ) 

SindsSinds 1995 

AantalAantal scholen (%) 

322 (16.4) 

155 (7.7) 

388 (19.5) 

SindsSinds 1998 

AantalAantal scholen (%) 

599 (30.3) 

31(15.9) ) 

655 (33.3) 

Inn 1990 waren er nog weinig bouwen; bij hoogstens 5% van de scholen uit de 
steekproef.. In 1995 waren deze aantallen meer dan verdriedubbeld, en in 1998 zet 
dezee trend verder door. Het opdelen van de school in een beneden- en bovenbouw 
komtt meer voor dan de driedeling met een middenbouw. 
Geconcludeerdd kan worden dat de opdeling van basisscholen in bouwen de laatste 
jarenn een sterke ontwikkeling doormaakt, vooral op grote scholen. 

Formalisatie Formalisatie 
Aann scholen is gevraagd welke formele overlegvormen er zijn. Tabel 4.17 geeft 
eenn overzicht. 

Tabell 4.17: Overlegvormen in de school 

FormeleFormele overlegvormen 

Bestuur/directieoverleg g 

Bovenschoolss managementoverleg 

Directie-overleg g 

Directie-teamoverleg g 

Bouwoverleg g 

Nee Nee 

N(%) N(%) 

255 (12.8) 

1477 (75.4) 

277 (13.8) 

33 (1.5) 

922 (47.2) 

Ja Ja 

N(%) N(%) 

170(87.2) ) 

1488 (24.6) 

1688 (86.2) 

1922 (98.5) 

1033 (52.8) 

Hett directie-teamoverleg komt op vrijwel alle scholen voor. Het directieoverleg 
enn het bestuur-directieoverleg volgen daarna (respectievelijk 86.2% en 87.2%). 
Bouwoverlegg vindt op circa de helft van de scholen plaats en bovenschools 
managementoverlegg op circa een kwart van de scholen. Op grote scholen komt 

104 4 



bovenschoolss managementoverleg en bouwoverleg significant vaker voor dan op 
kleinee scholen (jx.01). 

Opp scholen met een eenscholig bestuur komt het bestuur/directieoverleg 
significantt meer voor, en het bovenschools managementoverleg significant 
minderr dan op scholen van een meerscholig bestuur. Ook het directieoverleg en 
hett bouwoverleg komen op scholen van een eenscholig bestuur minder vaak voor 
(p<05).. Scholen met een bovenschools management hebben significant minder 
vaakk een directie-bestuur overleg en uiteraard significant vaker een bovenschools 
managementoverlegg (p<.01). Het lijkt erop dat op scholen met een bovenschools 
managementt het bovenschools managementoverleg de plaats heeft ingenomen 
vann het bestuur-directieoverleg. 
Omm de mate van formalisatie van de verschillende overlegvormen te bepalen is 
eenn vijftal indicatoren ingezet (zie tabel 4.18). 
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Tabell 4.18: Mate van formalisatie (percentages en standaarddeviaties) van verschillende 

vormenn van overleg 

FormalisatieFormalisatie Bestuur/directie- Directie- Directie- Bovenschools 

l=negatief;l=negatief; 5=positieJ) overleg overleg teamoverleg Management-

N=N= 162-166 N= 172-175 N=193-195 overleg 

N=43-46 N=43-46 

a.. Voor elke 

vergaderingg wordt 

eenn agenda 

opgesteld d 

b.. Punten van de 

agendaa worden 

schriftelijk k 

voorbereid d 

c.. Er wordt een 

jaarplanning g 

gemaaktt van te 

bespreken n 

onderwerpen n 

d.. Er wordt een 

leesbaarr verslag 

opgesteld d 

e.. Het verslag van de 

vergaderingg wordt 

goedd gebruikt 

binnenn de school 

Totaall gemiddelde 

4.77 (.73) 

3.9(1.18) ) 

2.6(1.32) ) 

4.66 (.88) 

3.6(1.28) ) 

3.4 4 

4.4(1.13) ) 

3.6(1.31) ) 

2.6(1.28) ) 

4.33 (1.27) 

3.6(1.25) ) 

3.7 7 

4.88 (.49) 

3.8(1.05) ) 

3.2(1.30) ) 

4.88 (.39) 

4.55 (.70) 

4.2 2 

4.55 (1.20) 

4.1(1.30) ) 

3.2(1.45) ) 

4.5(1.17) ) 

3.77 (1.37) 

4.0 0 

Inn het algemeen zijn de overlegvormen goed geformaliseerd; de scores bevinden 
zichh allemaal aan de positieve zijde. Het opstellen van een agenda en 
verslagleggingg van de vergadering komen het meest voor. Wanneer we de 
verschillendee overlegvormen vergelijken constateren we dat het bestuur-
directieoverlegg en het directieoverleg het minst geformaliseerd zijn. Het directie-
teamoverlegg is het sterkst geformaliseerd, gevolgd door het bovenschools 
managementoverleg.. De mate van formalisatie, uitgedrukt in een somscore, 
verschiltt niet significant tussen grote scholen en kleine scholen en tussen scholen 
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mett en scholen zonder bovenschools management (p>.05). Wel zien we dat 
naarmatee meer scholen onder een bestuur ressorteren, de mate van formalisatie 
significantt sterker is. 
Inn het algemeen kunnen we concluderen dat op scholen van eenscholige besturen 
hett directieoverleg, bouwoverleg en bovenschools managementoverleg significant 
minderr vaak voorkomen dan op scholen van meerscholige besturen (p<.05). 
Opp scholen met een bovenschools management komt uiteraard het bovenschools 
managementoverlegg significant vaker voor. Verder komt een gecombineerd 
bestuur-directieoverlegg significant minder vaak voor, zowel op scholen met een 
bovenschoolss management (p<.05), als op grote scholen (p<.01). 
Watt de graad van formalisatie betreft is er geen significant verschil tussen scholen 
mett en scholen zonder bovenschools management (p>.05). 

Onderstaandee tabel (tabel 4.19) geeft een beeld van de samenhang tussen schaal 
(schoolgroottee en bestuursgrootte) en de mate van formalisatie als kemvariabele. 

Tabell 4.19: Correlationele samenhang tussen schaalgrootte en formalisatie (Pearson c. /sign.) 

SchaalgrootteSchaalgrootte en structuur 

Sc/joo/niveau u 

Bestuursniveau Bestuursniveau 

Leerlingenaantal l 

Aantall personeelsleden 

Aantall scholen ressorterend 

onderr bestuur 

Formalisatie e 

(ns) ) 

(ns) ) 

.17* * 

*** correlatie is significant < .01; * correlatie is significant <.05 ; (ns) niet significant 

Uitt tabel 4.19 komt naar voren dat er één significante positieve samenhang is 
tussenn schaal en formalisatie, namelijk tussen formalisatie en bestuursgrootte. Dit 
betekentt dat naarmate het scholenaantal onder het bevoegd gezag groter is de 
formalisatiee sterker is. 

Standaardisatie Standaardisatie 
Standaardisatiee is onderzocht met een aantal PRIMA-variabelen: aanwezigheid en 
gebruikk van het leerlingvolgsysteem, afname van de CITO-eindtoets, en het 
vaststellenn van minimumdoelen, tussendoelen, einddoelen en aanvullende doelen. 
Vrijwell alle scholen (97.3%) hebben een leerlingvolgsysteem, zij het op een deel 
vann de scholen (16.1%) nog niet voor alle groepen leerlingen. Ook het gebruik 
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vann het leerlingvolgsysteem is als indicator voor standaardisatie opgevat (zie 
tabell 4.20). 

Tabell 4.20: Mate van soort gebruik van het leerlingvolgsysteem 

SoortSoort gebruik van leerlingvolgsysteem 

N=189 N=189 

a.. Voor registratie en rapportage (bijv 

aann ouders) 

b.. Om het onderwijs voor de groep 

vastt te stellen/ te plannen 

c.. Om het onderwijs voor individuele 

leerlingenn vast te stellen/ te plannen 

d.. Voor het plannen van schoolbeleid 

e.. Om een vergelijking met andere 

scholenn mogelijk te maken 

Niet Niet 

(aantal(aantal en %) 

144 (7.4) 

28(14.8) ) 

4(2.1) ) 

19(10.1) ) 

123(65.1) ) 

Enigszins Enigszins 

(aantal(aantal en %) 

855 (45.0) 

888 (46.6) 

30(15.9) ) 

100(52.9) ) 

522 (27.5) 

InIn belangrijke mate 

(aantal(aantal en %) 

1899 (47.6) 

733 (38.6) 

155(82.0) ) 

700 (37.0) 

144 (7.4) 

Hett leerlingvolgsysteem wordt het meest gebruikt om het onderwijs voor 
individuelee leerlingen vast te stellen en te plannen (82%). Het wordt ook vaak 
gebruiktt voor registratie en rapportage, om het onderwijs voor de groep vast te 
stellenn en te plannen, en voor het plannen van schoolbeleid. Gebruik van het 
leerlingvolgsysteemm om een vergelijking met andere scholen mogelijk te maken 
blijktt nog geen gemeengoed te zijn. 
Scholenn met een bovenschools management blijken significant vaker het 
leerlingvolgsysteemm te gebruiken om het onderwijs voor individuele leerlingen 
vastt te stellen en te plannen dan scholen zonder bovenschools management 
(p<.01).. De verschillen tussen grote en kleine scholen zijn niet significant. 
Scholenn van meerscholige besturen gebruiken het leerlingvolgsysteem significant 
vakerr voor het plannen van schoolbeleid dan scholen van eenscholige besturen 
(p<.05). . 
Dee CITO-eindtoets wordt op circa een kwart van de scholen niet afgenomen 
(26.9%).. Op slechts zes scholen wordt de CITO-eindtoets bij een deel van de 
leerlingenn afgenomen, en op meer dan tweederde (69.2%) van de scholen bij alle 
leerlingen.. Afname van de CITO-eindtoest laat geen significant verband zien met 
schaalgrootte.. Landelijke cijfers laten zien dat in 2001 de CITO-eindtoets op 84% 

108 8 



vann de basisscholen is afgenomen (bron: CITO, 2001). Vergeleken met onze 
cijferss in 1998 is dit bijna 15% meer. 

Aann de scholen is gevraagd of er einddoelen, minimumdoelen, tussendoelen en 
aanvullendee doelen per groep zijn vastgesteld (zie tabel 4.21). 

Tabell 4.21: Vaststellen van doelen 

VaststellenVaststellen van doelen 

Einddoelen n 

Tussendoelen n 

Minimumdoelen n 

Aanvullendee doelen 

Ja Ja 

333 (17.7) 

59(31.2) ) 

866 (45.3) 

1411 (74.2) 

Nee Nee 

1533 (82.3) 

1300 (68.8) 

104(54.7) ) 

499 (25.8) 

Totaal Totaal 

186(100) ) 

189(100) ) 

190(100) ) 

190(100) ) 

Hett meest worden aanvullende doelen en minimumdoelen vastgesteld. Significant 
verbandd met schaalgrootte is niet aangetoond. 
Geconcludeerdd kan worden dat standaardisatie, met name zoals geïndiceerd in het 
gebruikk van het leerlingvolgsysteem, om het onderwijs voor individuele 
leerlingenn vast te stellen en te plannen, significant meer voorkomt op scholen met 
eenn bovenschools management dan op scholen zonder bovenschools management 
(p<.01).. Ook bestuursgrootte is een factor: scholen van grote besturen gebruiken 
hett leerlingvolgsysteem significant vaker voor het plannen van schoolbeleid 
(p<.05).. Afname van de CITO-eindtoets en het vaststellen van doelen laten geen 
significantee samenhangen zien met schoolgrootte. 

4.2.44 Sturing 

Dezee paragraaf beschrijft de resultaten met betrekking tot de sturing van de 
schoolleider,, geïndiceerd in de leiderschapsstijl en de taakgerichtheid van de 
schoolleider.. Niet alleen de samenhang met schaalgrootte, maar ook de 
samenhangg met organisatie-effectiviteit wordt besproken. 
Vann het instrument van Halpin & Croft (1966), later bewerkt door Hoy e.a. 
(1991),, werden voor dit onderzoek de schalen gebruikt die twee typen 
schoolleiderss indiceren: de ondersteunende en de directieve schoolleider. 
Inn tabel 4.22 zijn de desciptieve gegevens (gemiddelden en standaarddeviaties) 
weergegevenn op de verschillende items, geclusterd naar soort leiderschapsstijl. 
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Tabell 4.22: Sturing, geïndiceerd in leiderschapsstijlen (1= in het geheel niet het geval, 5= in 

zeerr sterke mate het geval, de cijfers 2,3 en 4 bevinden zich ertussenin) 

Sturing:Sturing: leiderschapsstijlen gem, (s.d.) n=193 

Ondersteunendd schoolleiderschap 4.27 (0.41) 

a.. ik geef opbouwende kritiek 4.02 (.72) 

b.. ik beargumenteer mijn kritiek naar leerkrachten toe 4.49 (.66) 

c.. ik luister en accepteer suggesties van leerkrachten 4.57 (.65) 

d.. ik heb oog voor het persoonlijk welbevinden van de leerkrachten 4.43 (.67) 

e.. ik behandel leerkrachten als gelijken 4.40 (.85) 

f.. ik deel complimenten uit aan de leerkrachten 4.02 (.82) 

g.. ik ben makkelijk van begrip 4.00 (.76) 

Directieff  schoolleiderschap 3.19(0.58) 

a.. ik geef zeer gedisciplineerd leiding 3.08(1.02) 

b.. ik controleer elke ochtend de aanwezigheid van de leerkrachten 3.92 (1.43) 

c.. ik plan de taken van de leerkrachten 3.21 (1.31) 

d.. ik corrigeer de fouten van leerkrachten 3.74 (.82) 

e.. ik houd de activiteiten in de klas nauwgezet in de gaten 3.15 (.92) 

f.. ik controleer het lesplan van leerkrachten 2.63 (.98) 

g.. ik volg nauwgezet alles wat leerkrachten doen 2.58 (.91) 

Inn het algemeen scoort ondersteunend schoolleidersgedrag (gem. 4.27) hoger dan 
directieff schoolleidersgedrag (gem. 3.21). 
Wanneerr we op de afzonderlijke items de verschillen tussen scholen met en 
scholenn zonder bovenschools management bezien, constateren we het volgende. 
Opp scholen met bovenschools management wordt op 'oog voor het persoonlijk 
welbevindenn van leerkrachten' significant hoger gescoord. Ook op het item 'ik 
behandell mijn leerkrachten als gelijken' scoren scholen in een bovenschools 
managementt significant hoger. Dit zijn allebei items op de schaal ondersteunend 
leiderschap. . 
Opp de schaal 'directief leiderschap' is er met betrekking tot slechts één item : 'ik 
geeff zeer gedisciplineerd leiding' sprake van een significante samenhang met 
schaalgrootte.. Grote scholen en scholen van grote besturen scoren significant 
hogerr op gedisciplineerdheid dan kleine scholen en scholen van kleine besturen. 
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Eenn tweede aspect van leiderschap is de taakgerichtheid van de schoolleider. 
Onderzochtt is hoe de schoolleider de tijd verdeelt tussen de verschillende 
hoofdtaakgebieden.. Om daar een indicatie van te verkrijgen is in het PRIMA-
onderzoekk gevraagd een prioritering aan te geven. Tabel 4.23 laat de scores zien 
opp de eerste driee prioriteringsgebieden. 

Tabell 4.23: Prioritering tijdsbesteding 

PrioriteringPrioritering tijdsbesteding Taken %(N) 
Eerstee plaats Beheerstaken 84.1(164) 
Tweedee plaats Overleg met leerkrachten 75.9 (148) 
Derdee plaats Schoolbeleid 65,6 (128) 

Beheerstakenn nemen in de tijdsbesteding van de schoolleiders de belangrijkste 
plaatss in (84.1%). Overleg met leerkrachten komt op de tweede plaats (75.9%), en 
schoolbeleidd op de derde plaats (65.6%). Er is geen significante samenhang 
gevondenn met schaalgrootte (schoolgrootte, bovenschools management en 
bestuursgrootte). . 
Inn het algemeen kunnen we concluderen dat in basisscholen de leiderschapsstijl 
eerderr ondersteunend dan directief is. Het verschil tussen de twee stijlen is echter 
niett significant, integendeel de samenhang is groot (Pearson c. .29). Schoolleiders 
verenigenn blijkbaar beide stijlen in één en dezelfde persoon. 
Verderr blijkt er op itemniveau geen sterke samenhang te zijn tussen 
leiderschapsstijll en schaalgrootte. Op slechts enkele items zijn er significante 
samenhangenn met schaalgrootte, wijzend in de richting van meer ondersteuning 
enn meer discipline op grote scholen, scholen met een bovenschools management 
enn scholen van grote besturen. 
Watt betreft de tijdsbesteding en de daaraan gerelateerde typologie van 
schoolleiderss zien we dat in basisscholen schoolleiders vooral een beheersgerichte 
taakopvattingg hebben, gevolgd door een mensgerichte en een beleidsgerichte 
taakopvatting.. Er is geen significant verband gevonden met schaalgrootte, noch 
mett bovenschools management. 
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Tabell 4.24: Correlationele samenhang tussen schaalgrootte en sturing (Pearson c. /sign.) 

SchaalgrootteSchaalgrootte en 

School-niveau u 

Bestuurs-niveau u 

sturing sturing 

Leerlingenaantal l 

Aantall personeelsleden 

Aantall scholen 

ressorterendd onder bestuur 

Ondersteunend d 

leiderschap p 

(ns) ) 

(ns) ) 

(ns) ) 

Directief f 

leiderschap p 

(ns) ) 

(ns) ) 

(ns) ) 

*** correlatie is significant < .01; * correlatie is significant < .05; (ns) niet significant 

Dee sturing c.q. leiderschapsstijl van de schoolleider is als kern variabele gemeten 
mett de schaal ondersteunend schoolleiderschap en de schaal directief 
schoolleiderschap.. Uit tabel 4.24 komt naar voren dat er in het geheel geen 
significantee samenhang is tussen sturing en schaalgrootte, noch wat 
schoolgrootte,, noch wat bestuursgrootte betreft. 

4.2.55 Beleidsvoering 

Omm beleidsvoering te indiceren zijn de volgende variabelen uit het PRJMA-
onderzoekk ingezet: 
1.. mate van evaluatie en planning van het onderwijsaanbod; 
2.. personeelsinzet; 
3.. inhoudelijke aard van het teamoverleg; 
4.. deskundigheidsbevordering cq professionalisering van leerkrachten. 

EvaluatieEvaluatie en planning 
Err is gevraagd naar de mate van evaluatie van het onderwijsaanbod, naar de 
diepgangg van de evaluatie en naar de mate van detaillering in gebruik van 
planningsinstrumenten.. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de evaluatie op 
groepsniveauu en de evaluatie op schoolniveau. De resultaten zijn in tabel 4.25a, 
4.25bb en 4.25c in de vorm van percentages weergegeven. 
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Tabell 4.25a: Evaluatie onderwijsaanbod (%) (n=180) 

EvaluatieEvaluatie onderwijsaanbod 

a.. Nee, het onderwijsaanbod wordt alleen 

geëvalueerdd als daar aanleiding toe is 

b.. Ja, dat gebeurt ieder jaar 

c.. Ja, dat gebeurt meerdere malen per jaar 

A A 

Tabell 4.25b: Diepgang evaluatie onderwijsaanbod (%) (n= 

DiepgangDiepgang evaluatie onderwijsaanbod A, A, 

schoolniveau schoolniveau 

57.8 8 

33.9 9 

8.3 3 

=168) ) 

schoolniveau schoolniveau 

B. B. 

B: B: 

groepsniveau groepsniveau 

60.1 1 

24.7 7 

15.2 2 

groepsniveau groepsniveau 

a.. Het onderwijsaanbod wordt globaal geëvalueerd 50.6 54.2 

b.. Het onderwijsaanbod wordt globaal geëvalueerd 46.4 41.0 
enn op onderdelen grondig geëvalueerd 

c.. Het onderwijsaanbod wordt in zijn geheel 3.0 4.8 
grondigg doorgelicht 

Tabell 4.25c: Gebruik planningsinstrumenten bij de evaluatie van het onderwijsaanbod (%) 
(n=166) ) 

GebruikGebruik planningsinstrumenten A: schoolniveau B: 

groepsniveau groepsniveau 
a.. Nee 31.9 473 

b.. Ja, globaal 45.8 30.2 

c.. Ja, globaal en op onderdelen gedetailleerd 21.7 21.9 
d.. Ja, in zijn geheel tamelijk gedetailleerd 0.6 0.6 

Hett grootste deel van de scholen evalueert het onderwijsaanbod op schoolniveau 

enn op groepsniveau alleen als daar aanleiding toe is (respectievelijk 57% en 60%). 

Opp schoolniveau gebeurt dit in circa een derde van de scholen elk jaar en op 

groepsniveauu in een kwart van de scholen elk jaar. 

Watt betreft de diepgang van de evaluatie zijn de verschillen tussen het 

schoolniveauu en het groepsniveau minder groot. Op nog minder dan de helft van 

dee scholen wordt het aanbod, zowel op schoolniveau als op groepsniveau slechts 
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globaall geëvalueerd. De andere helft van de scholen evalueert het onderwijs
aanbod,, wederom op schoolniveau en op groepsniveau, op onderdelen grondig. 
Opp circa tweederde van de scholen worden op schoolniveau planningsin
strumentenn gebruikt bij de evaluatie van het onderwijsaanbod, globaal (dan wel 
opp onderdelen gedetailleerd). Op groepsniveau worden planningsinstrumenten op 
dee helft van de scholen gebruikt. 

Personeelsinzet Personeelsinzet 
Dee beleidsvoering is ook geïndiceerd in de mate waarin extra formatie en extra 
middelenn worden ingezet voor verschillende activiteiten in de school. Er zijn geen 
significantee verbanden gevonden tussen 'inzet extra formatie' als kernvariabele 
enerzijdss en schoolgrootte (leerlingenaantal) en bovenschools management 
anderzijds.. Echter op de factor bestuursgrootte zien we dat scholen van grote 
besturenn aan de inzet van de extra formatie in activiteiten in de school meer 
aandachtt besteden dan scholen van kleine besturen. 

Eenn derde indicator voor beleidsvoering is de mate van aandacht voor 
inhoudelijkee onderwerpen op het teamoverleg. Met deze indicator als 
kernvariabale,, genoemd 'inhoud teamoverleg' zijn geen significante verbanden 
aangetroffenn met schoolgrootte, bestuursgrootte en bovenschoolse management
structuur. . 

Eenn vierde indicator voor beleidsvoering is de mate waarin de schoolleider 
deskundigheidsbevorderingg en professionalisering van leerkrachten stimuleert. De 
uitkomstenn zijn in tabel 4.26 weergegeven. 
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Tabell 4.26: Deskundigheidbevordering en professionalisering 

Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering 

l=neel=nee 1 2 3 4 
2=ja,2=ja, gem. eens per 5 jaar 

3=ja,3=ja, gem, eens per 2 jaar 

4=ja,4=ja, gem, eens per jaar of vaker 

a.. Op onze school wordt een nascholings/ 

professionaliseringsplann voor 

leerkrachtenn opgesteld 40(20.8) 12(6.3) 37(19.3) 103(53.6) 

b.. In het nascholings/ 

professionaliseringsplann wordt 

opgenomenn wat het doel van de 65(34.2) 8(4.2) 28(14.7) 89(46.8) 

gevolgdee nascholing/ 

professionaliseringg is 

c.. In het nascholings/ 

professionaliseringsplann wordt 
opgenomenn in hoeverre het doel van de 130(67.7) 3(1.6) 14(7.3) 45(23.4) 
nascholing// professionalisering bereikt 

is. . 

d.. Op onze school worden functionerings

gesprekkenn met leerkrachten gehouden 18(9.3) 1 (.5) 40(20.7) 134(69.4) 

e.. Leerkrachten kunnen in de 

functioneringsgesprekkenn aangeven 

welkee nascholing/begeleiding zij willen 
ontvangenn 16(8.2) 1 (.5) 32(16.8) 141(74.2) 

Watt de deskundigheidsbevordering betreft scoren het hoogst het houden van 
functioneringsgesprekkenn en het daarin aangeven van welke nascholing men 
gebruikk wenst te maken. 

Inn tabel 4.27 is de samenhang tussen schaalgrootte en beleidsvoering op de vier 
kernvariabelenn vermeld. 
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Tabell 4.27: Correlationele samenhang tussen schaalgrootte en beleidsvoering (Pearson c. /sign.) 

SchaalgrootteSchaalgrootte en beleidsvoering 

School-School- Leerlingenaantal 

niveau niveau 

Aantal l 

personeelsleden n 

Bestuurs-Bestuurs- Aantal scholen 

niveauniveau ressorterend onder 

bestuur r 

Deskundig-Deskundig-

heidsbevor-heidsbevor-

dering dering 

(ns) ) 

(ns) ) 

(ns) ) 

Evaluatie Evaluatie 

onderwijs-onderwijs-

aanbod aanbod 

(ns) ) 

(ns) ) 

(ns) ) 

Beleidsvoering Beleidsvoering 

InzetInzet extra 

formatie formatie 

(ns) ) 

.27** * 

.16* * 

Inhoud Inhoud 

teamoverleg teamoverleg 

(ns) ) 

(ns) ) 

(ns) ) 

*** correlatie is significant < .01; * correlatie is significant < .05; (ns) niet significant 

Err is geen significante samenhang aangetroffen tussen schaalgrootte en drie 
aspectenn van beleidsvoering: deskundigheidsbevordering cq professionalisering, 
evaluatiee onderwijsaanbod en inhoud van het teamoverleg. Wel zien we een 
significantee samenhang tussen schaalgrootte en de vierde indicator van 
beleidsvoering:: 'de mate van inzet van extra formatie'. Er wordt meer aandacht 
besteedd aan de inzet van extra formatie voor verschillende activiteiten in de 
schooll naarmate scholen groter zijn, en naarmate de besturen van de scholen 
groterr zijn. 

Geconcludeerdd kan worden dat alle structuurvariabelen (centralisatie, specialisatie 
enn formalisatie) samenhangen met schaalgrootte. Naarmate scholen en besturen 
groterr zijn is de besluitvorming meer centralistisch. Er is meer specialisatie 
naarmatee scholen groter zijn, en meer formalisatie naarmate het bestuur van de 
schooll groter is. 
Watt betreft de sturing van de schoolleider kan geconcludeerd worden dat er geen 
samenhangg is tussen schoolgrootte of bestuursgroote en leiderschapsstijl. 
Tussenn schaalgrootte en beleidsvoering is er op één gebied van beleidsvoering 
eenn significante samenhang, zowel met schoolgrootte als bestuursgrootte, 
namelijkk wat betreft de aandacht voor de inzet van extra formatie voor 
verschillendee activiteiten in de school. 
Inn het algemeen is er weinig samenhang tussen schaalgrootte en beleidsvoering. 
Ditt betekent dat beleidsvoering op grote scholen, op scholen met bovenschools 
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managementt en op scholen van grote besturen niet sterker ontwikkeld is dan op 
kleinee scholen, scholen zonder bovenschools management en op scholen van 
kleinee besturen. Slechts op een tweetal items zijn significante verschillen 
gevonden. . 

Inn bijlage 3 is in een schema de samenhang weergegeven tussen de intermediaire 
(gr.2)) variabelen onderling: structuur (centralisatie, specialisatie, formalisatie), 
sturingg en beleidsvoering. 

4.2.66 Organisatie-effectiviteit 

Dee effectiviteit van de schoolorganisatie is onderzocht met een instrument dat 
vierr domeinen omvat, corresponderend met vier criteriagroepen waaraan een 
schoolorganisatiee moet voldoen wil zij kunnen voortbestaan. Het adaptatiedomein 
betreftt het vermogen van de school om haar omgeving te begrijpen en zich eraan 
aann te passen c.q. erop af te stemmen. Het bindingsdomein betreft de mate waarin 
dee school de personeelsleden succesvol aan zich kan binden. Het 
coördinatiedomeinn betreft de mate van coördinatie van de verschillende 
onderdelenn binnen de schoolorganisatie. Het doelgerichtheidsdomein tenslotte 
verwijstt naar de mate waarin de school in staat is te plannen, doelen te stellen 
(mett name voor het primaire proces), en doelgericht te opereren. 

Inn deze paragraaf worden de scores van de scholen op de effectiviteitsdomeinen 
besprokenn en daarna de samenhangen met de overige variabelen uit het 
onderzoeksmodel.. In bijlage 2 zijn de gemiddelde scores en de standaarddeviaties 
opp de items afzonderlijk gerapporteerd. 
Inn onderstaande tabel zijn per schaal en subschaal de gemiddelde scores en 
standaarddeviatiess opgenomen. 
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Tabell 4.28: Gemiddelde scores (en standaarddeviaties) op de effectiviteitsschalen en 
subschalen n 

EffectiviteitschalenEffectiviteitschalen en subschalen (n=195) 

A.. ADAPTATI E 

A1A1 .Onderwijsvernieuwing 

All Contacten met instellingen in de buurt van de school 

B.. BINDING 

BII Betrokkenheid 

B22 Samen werkingsklimaat 

C.. COÖRDINATI E 

Cll Info over het onderwijsleerproces 

C22 Coördinatie van info 

C33 Strategische info 

D.. DOELGERICHTHEI D 

Dll Financiële efficiëntie 

D22 Cognitieve doelgerichtheid 

D33 Gerichtheid op andere doelen 

GemiddeldenGemiddelden (s.d.) 

2.677 (.53) 

3.277 (.76) 

.* * 

4.111 (.54) 

4.355 (.53) 

3.900 (.62) 

3.966 (.45) 

4.211 (.54) 

3.844 (.58) 

3.755 (.74) 

4.099 (.45) 

3.988 (.58) 

4.077 (.53) 

4.244 (.45) 

** Gemiddelde en standaardeviatie niet vermeld (subschaal is niet homogeen). 

Dee doelgerichtheid van de scholen en de binding tussen personeelsleden 
onderlingg is relatief hoog. Beide effectiviteitsdomeinen scoren het hoogst (gem. 
4.111 en gem. 4.09). De coördinatie tussen de verschillende onderdelen in de 
schooll komt op de tweede plaats (gem. 3.96), en de mate waarin de school met 
haarr omgeving omgaat scoort opvallend laag (gem. 2.67). 
Wanneerr we binnen de hoofddomeinen de verschillende subschalen bezien blijkt 
mett betrekking tot het adaptatiedomein dat de gerichtheid van de school op 
onderwijsvernieuwingg zich aan de positieve zijde bevindt. Wat de binding tussen 
personeelsledenn onderling aangaat zien we dat de betrokkenheid van 
personeelsledenn bij zaken die de school betreffen, en het samenwerkingsklimaat 
beidee redelijk goed zijn. Wat betreft de coördinatie tussen de verschillende 
onderdelenn in de school zien we dat informatie over het onderwijsleerproces het 
hoogstt scoort binnen het coördinatiedomein, gevolgd door coördinatie van 
informatiee en strategische coördinatie. 
Wanneerr we de samenhang tussen de effectiviteitsdomeinen onderling bekijken is 
dee samenhang tussen de domeinen groot (tabel 4.29). 
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Tabell 4.29: Correlaties en significante samenhangen tussen de effectiviteitsdomeinen (Pearson 
c.. /sign.) 

EffectiviteitEffectiviteit Adaptatie Binding Coördinatie Doelgerichtheid 

Adaptatie e 

Bindingg .322** 

Coördinatiee .435 ** .578 ** 

Doelgerichtheidd .342 ** .571 ** ,703 ** 

*** correlatie is significant < .01; * correlatie is significant < .05; (ns) niet significant 

Dee onderlinge samenhangen zijn alle significant. De sterkste samenhang treffen 
wee aan tussen het coördinatie- en doelgerichtheidsdomein (Pearson c. .70), 
gevolgdd door de samenhang tussen het coördinatiedomein en het bindingsdomein, 
enn de samenhang tussen het doelgerichtheidsdomein en het bindingsdomein 
(Pearsonn c. .57). 

Dee samenhang van de vier effectiviteitsdomeinen (adaptatie, binding, coördinatie 
enn doelgerichtheid) met schaal, structuur, sturing en beleidsvoering geeft in tabel 
4.300 het volgende beeld: 
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Tabell 4.30: Samenhang tussen schaalgrootte, structuur, sturing en beleidsvoering enerzijds, en 

effectiviteitt anderzijds (Pearson c. /sign.) 

Schaalgrootte/structuur/sturing/beleiSchaalgrootte/structuur/sturing/belei Adaptatie Binding Coördinatie Doelgericht-

dsvoe-ringdsvoe-ring en organisatie- heid 

effectiviteit effectiviteit 

Schaalgrootte Schaalgrootte 

Structuur Structuur 

Structuur Structuur 

Sturing Sturing 

Beleidsvoering Beleidsvoering 

Aantall leerlingen 

(schoolniveau) ) 

Aantal l 

personeelsleden n 

(schoolniveau) ) 

Bestuursgrootte e 

(bestuursniveau) ) 

Centralisatie e 

operationeel l 

Centralisatie e 

strategisch h 

Specialisatie e 

Formalisatie e 

Ondersteunend d 

Directief f 

Deskundigheids

bevorderingg cq 

professionalisering g 

Evaluatie e 

onderwijsaanbod d 

Inzett extra 

formatie e 

Inhoud d 

teamoverleg g 

ns s 

.233 ** 

.15* * 

-.16* * 

ns s 

ns s 

ns s 

.22** * 

.26** * 

ns s 

ns s 

.411 ** 

.35** * 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

.45** * 

.25** * 

ns s 

ns s 

ns s 

16* * 

.211 ** 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

.38** * 

.35** * 

.17* * 

.18* * 

ns s 

.20** * 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

.422 ** 

.43** * 

ns s 

.27** * 

ns s 

.15* * 

*** Correlatie is significant < .01; * correlatie is significant < .05; (ns) niet significant 

Dee samenhang tussen schaalgrootte en effectiviteit is in het algemeen zwak. Het 
sterkstt is de samenhang tussen schaal, uitgedrukt in aantal personeelsleden en het 
effectiviteitsdomeinn adaptatie. Ook is een significante samenhang aangetroffen 
tussenn schoolgrootte (leerlingenaantal) en coördinatie. Op de domeinen binding 
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enn doelgerichtheid zijn er geen significante samenhangen gevonden met 
schaalgrootte. . 

Err is vrijwel geen samenhang tussen de structuurvariabelen en organisatie
effectiviteit.. Slechts één significante, negatieve samenhang is gevonden: naarmate 
hett bevoegd gezag meer invloed heeft op de operationele besluitvorming, scoren 
dee scholen hoger op het adaptatiedomein. 

Hett sterkst zijn de samenhangen tussen organisatie-effectiviteit enerzijds en 
sturingg en beleidsvoering anderzijds. Sturing hangt significant samen met alle vier 
effectiviteitsdomeinen.. De hoogste correlaties worden aangetroffen tussen 
ondersteunendd leiderschap enerzijds en binding en doelgerichtheid anderzijds 
(Pearsonn c. .45 en .42); en tussen diectief leiderschap enerzijds en coördinatie en 
doelgerichtheidd anderzijds (Pearson, c. .35, .43). 
Ookk verschillende aspecten van beleidsvoering correleren significant met 
effectiviteit:: adaptatie, coördinatie en doelgerichtheid. De sterkste samenhangen 
wordenn aangetroffen tussen adaptatie en aandacht voor inzet extra formatie voor 
verschillendee activiteiten in de school, en inhoudelijke aandacht op het 
teamoverlegg (Pearson c. .41, .41, .35). 

4.33 Verklarin g van organisatie-effectiviteit 

4.3.11 Inleiding 

Dee laatste twee onderzoeksvragen in dit deelonderzoek zijn gericht op de 
verklaringg van organisatie-effectiviteit. In § 4.3.2 wordt organisatie-effectiviteit 
verklaardd op vier domeinen afzonderlijk (adaptatie, binding, coördinatie en doel
gerichtheid).. Paragraaf 4.3.3 brengt organisatie-effectiviteitin verband met 
schaalgroottee in een samenhangend lineair stuctureel model. 

4.3.22 Verklaring 

Dee vierde onderzoeksvraag: 'Kunnen schaalgrootte, structuur, sturing en 
beleidsvoeringg organisatie-effectiviteit op vier domeinen afzonderlijk verklaren?' 
iss gericht op de samenhang tussen de onafhankelijke variabelen schaalgrootte, 
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structuur,, sturing, beleidsvoering en de afhankelijke variabelen adaptatie, binding, 
coördinatiee en doelgerichtheid. 
Inn vier multiple regressieanalyses is onderzocht of de predictoren, namelijk 
schaalgrootte,, structuur, sturing en beleidsvoering, organisatie-effectiviteit op de 
vierr domeinen kunnen voorspellen. De methode 'stepwise' is gebruikt, waardoor 
bijj het toetsen van een effect van een predictor de effecten van eerder getoetste 
predictorenn zijn uitgepartialiseerd. Het is bijna altijd zo dat de predictoren 
onderlingg correleren. Beslissingen over de volgorde van de één voor één in te 
voerenn predictoren worden bepaald door het criterium: hoogste semipartiële 
correlatie. . 
Inn onderstaande tabellen (tabel 4.31, 4.32, 4.33 en 4.34) zijn de resultaten per 
effectiviteitsdomeinn weergegeven 

Tabell 4.31: De parameters van de onafhankelijke variabelen die een significant effect hebben 

opp het effectiviteitsdomein adaptatie 

AdaptatiedomeinAdaptatiedomein ^ 

VariabelenVariabelen Bètacoëfficiënten Toegevoegde Sign 

verklaardeverklaarde variantie 

Beleidsvoering:: inhoudelijke 

aandachtt in het teamoverleg .28 17.5 ** 

Beleidsvoering:: mate van gebruik 

extraa formatie 

Sturing:: directief leiderschap 

Bestuursgrootte:: aantal scholen 

ressorterendd onder bestuur 

Schoolgrootte:: leerlingenaantal 

Totaall verklaarde variantie 39.8 

**Sign<.01;*sign<.05 5 

Vijff van de 13 predictoren verklaren tezamen 39.8% van de variantie van adaptatie. 
Dee predictoren die de meeste variantie van adaptatie verklaren betreffen twee 
indicatorenn van beleidsvoering, te weten de mate van aandacht voor inhoudelijke 
onderwerpenn binnen het teamoverleg en de aandacht voor de inzet van de extra 
formatiee aan verschillende activiteiten in de school. Ook directief schoolleiderschap 
enn schaalgrootte (bestuursgrootte en schoolgrootte) leveren een bijdrage aan de 
verklaringg van adaptatie, respectievelijk van 6.7, 3.8 en 2.6%. 
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Tabell 4.32:: De parameter van de onafhankelijke variabele die een significant effect heeft op 
hett effectiviteitsdomein binding 

Bindingsdomein Bindingsdomein 

VariabelenVariabelen Bètacoëfficiënten Toegevoegde verklaarde Sign 

variantie variantie 
Sturing:: ondersteunend ** 

leiderschapp 42 18.0 

Totaall verklaarde variantie 18.0 

*** Sign < .01 * sign < .05 

Binnenn het bindingsdomein heeft slechts één predictor voorspellende waarde. 
Naarmatee de schoolleider een sterker ondersteunende leiderschapsstijl heeft, is er 
eenn sterkere binding tussen personeelsleden. Deze predictor voorspelt 18 % van 
dee variantie van binding. 

Tabell 4.33: De parameters van de onafhankelijke variabelen die een significant effect 
hebbenn op het effectiviteitsdomein coördinatie 

Coördinatiedomein Coördinatiedomein 

Variabelen Variabelen 

Sturing:: directief leiderschap 

Sturing:: ondersteunend 

leiderschap p 

Schoolgrootte:: leerlingenaantal 

Totaall verklaarde variantie 

Bètacoëfficiënten Bètacoëfficiënten 

.32 2 

.27 7 

.20 0 

ToegevoegdeToegevoegde verklaarde Sign 

variantie variantie 

13.55 ** 
** * 

6.9 9 

4.00 * 

24.4 4 

*** Sign <.01 * sign < .05 

Dee sturing door de schoolleider, zowel de directieve als de ondersteunende 
leiderschapsstijl,, is de belangrijkste voorspeller van coördinatie: samen verklaren 
zee 20.4% van de variantie. Schoolgrootte levert met 4% nog een kleine bijdrage 
aann de verklaring van coördinatie. 
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Tabell 4.34: De parameters van de onafhankelijke variabelen die een significant effect hebben 

opp het effectiviteitsdomein doelgerichtheid als afhankelijke variabele 

Doelgerichtheidsdomein Doelgerichtheidsdomein 

VariabelenVariabelen Bètacoëfficiënten 

Sturing:: directief leiderschap .32 

Sturing:: ondersteunend leiderschap .28 

Beleidsvoering:: planning en evaluatie 

vann het onderwijsaanbod .26 

Totaall verklaarde variantie 34.7 

*** sign < .01 *sign < .05 

Dee belangrijkste voorspeller voor doelgerichtheid is wederom de sturing van de 
schoolleider.. In totaal 28.5% van de variantie van doelgerichtheid wordt hierdoor 
verklaard,, 19% door directief leiderschap en 9.5% door ondersteunend 
leiderschap.. Ook de mate van planning en evaluatie van het onderwijsaanbod 
levertt een bijdrage aan de verklaring van doelgerichtheid van nog eens 6.2%. 

Geconcludeerdd kan worden dat door schaalgrootte 2.6% van de variantie tussen 
scholenn op het adaptatiedomein verklaard kan worden en 4.0% van de variantie 
tussenn scholen op het coördinatiedomein. Sturing, uitgedrukt in de 
leiderschapsstijll van de schoolleider, levert de belangrijkste bijdrage aan 
organisatie-effectiviteit.. Sturing verklaart 6.7% van de variantie tussen scholen op 
hett adaptatiedomein, 18% op het bindingsdomein, 20.4% op het 
coördinatiedomeinn en 28.5% op het doelgerichtheidsdomein. Door beleidsvoering 
wordtt 26.7% van de variantie tussen scholen verklaard op het adaptatiedomein en 
6.2%% op het doelgerichtheidsdomein. Structuur levert in het geheel geen bijdrage 
aann organisatie-effectiviteit. 
Dee sturing van de schoolleider, uitgedrukt in een ondersteunende en directieve 
stijll van leidinggeven, kan beschouwd worden als de belangrijkste voorspeller 
vann organisatie-effectiviteit op de gebieden van binding, coördinatie en 
doelgerichtheid.. Adaptatie-effectiviteit kan maar voor een klein deel verklaard 
wordenn door deze stijlen. De schoolleidersstijlen (directiviteit en ondersteuning) 
zijnn blijkbaar belangrijke voorspellers voor doelgerichte, intern goed 
gecoördineerdee schoolorganisaties, waarin samenwerking en betrokkenheid 
belangrijkee waarden zijn. 
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43.33 Een lineair  structureel model van de relaties tussen schaalgrootte 
enn organisatie-effectiviteit 

Dee vijfde onderzoeksvraag is beantwoord door exploratief de samenhang te 
onderzoekenn tussen vijf kemvariabelen, waarbij organisatie-effectiviteit is opgevat 
alss één domein en de kernvariabelen zijn ondergebracht in één samenhangend 
model.. In het eerste hoofdstuk werd aangegeven dat niet alleen de invloed van 
schaalgroottee op organisatie-effectiviteit onderzocht zou worden, maar ook hoe 
eventuelee beïnvloeding verloopt. Ter beantwoording van de vraag naar het hoe is 
eenn lineair structureel model geconstrueerd, waarin een onderscheid is aangebracht 
tussenn directe en indirecte invloeden op organisatie-effectiviteit. De vraag is 
vervolgenss geherformuleerd: wat is de directe invloed van schaalgrootte, structuur, 
sturingg en beleidsvoering op organisatie-effectiviteit, en wat is de indirecte invloed 
vann schaalgrootte, structuur en sturing via de beleidsvoering op organisatie-
effectiviteit? ? 

Dee voorgaande analyses hebben enig licht geworpen op de determinanten van 
effectiviteit.. Om hun onderlinge samenhang te onderzoeken zijn de 
kernvariabelenn in één model ondergebracht. Structureel lineaire analyse methoden 
(Hayduk,, 1987; Bentier, 1993; Jöreskog & Sörbom, 1988; Arbuckle, 1994) 
biedenn hiertoe de mogelijkheid. In dergelijke methoden worden factor analyse en 
regressiee analyse geïntegreerd. Het meetmodel, dat wil zeggen het factor 
analytischh model, wordt als het ware over het regressie-model heen gelegd. Het 
laatstee beschrijft de covarianties en eventueel de veronderstelde causale relaties 
tussenn de factoren. 
Inn het voorliggende onderzoek hebben we te maken met vijf factoren ofwel 
latentee variabelen. Dit zijn drie onafhankelijke factoren, een intermediaire factor 
enn een afhankelijke factor. De onafhankelijke factoren zijn respectievelijk 
schaalgrootte,, sturing (leiderschapsstijl) van de schoolleider en de structuur van 
dee schoolorganisatie. De afhankelijke factor is de waargenomen effectiviteit van 
dee schoolorganisatie. Verondersteld wordt dat de afhankelijke factor niet alleen 
directt door de onafhankelijke factoren wordt beïnvloed, maar tevens indirect via 
dee intermediaire factor, in het schema aangegeven met het label 'beleidsvoering'. 
Mett deze vijf factoren kan het volgende model worden geconstrueerd (zie schema 
4.3). . 
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Inn schema 4.3 zijn de latente variabelen of factoren weergegeven als ellipsen, 
terwijll de geobserveerde variabelen door rechthoeken worden weergegeven. Een 
pijll van een ellips naar een rechthoek representeert een factorlading. De varianties 
vann de meetfouten van de geobserveerde variabelen zijn niet in het schema 
weergegeven.. Pijlen die van een ellips naar een andere ellips wijzen, 
representerenn zogenaamde structurele parameters, i.e. gestandaardiseerde 
regressiecoèfficiënten.. Deze staan voor de veronderstelde causale mechanismen 
tussenn de factoren in het model. De gekromde dubbele pijlen geven de 
covariantiess tussen de onafhankelijke latente variabelen weer. De twee korte 
pijlenn die respectievelijk naar de afhankelijke factoren, beleidsvoering en 
effectiviteitt wijzen, geven de onverklaarde varianties van deze factoren weer. 
Inn het aanvankelijk getoetste model werd uitgegaan van de volgende specificaties. 
Dee latente afhankelijke variabele is effectiviteit van de schoolorganisatie. Deze 
wordtt gemeten door de variabelen adaptatie, binding, coördinatie en 
doelbereiking.. Aanname is dat sturing, structuur en schaalgrootte zowel directe 
alss indirecte effecten op de effectiviteit van de schoolorganisatie hebben. De 
indirectee effecten zouden verlopen via de beleidsvoering op de scholen, die is 
geoperationaliseerdd door de variabelen planning en evaluatie, inzet extra 
beschikbaree formatie op de school, inhoudelijk overleg binnen het schoolteam en 
deskundigheidsontwikkelingg cq professionalisering van het team. 
Dee sturing van de schoolleider, de structuur van de schoolorganisatie en 
schaalgroottee worden beschouwd als de verklarende, latente onafhankelijke 
variabelen.. Deze latente variabelen worden door minstens twee geobserveerde 
variabelenn geïndiceerd. Aspecten van sturing zijn directiviteit en ondersteuning. 
Dee structuur van de schoolorganisatie wordt gemeten door twee domeinen van 
centralisatie:: 'operationele besluitvorming' en 'strategische besluitvorming'. 
Schaalgroottee wordt gemeten door het totaal aantal leerlingen, de omvang van het 
personeelsbestandd en het aantal scholen, dat onder eenzelfde bestuur valt als de 
schooll in kwestie. 

Lett wel: dit is dus niet het model dat in schema 4.3 is weergegeven. Toetsing van 
hett aanvankelijke model leverde een onvoldoende passing op (x2=142.27, df=82, 
p<.001,, goodness of fit=.874, root mean square error of approximation=.074). 
Omm een redelijke passing te verkrijgen, werden de zogenaamde modificatie 
indicess geïnspecteerd. Deze geven aan welke extra parameters aan het model 
kunnenn worden toegevoegd om voldoende overeenstemming tussen de 
modelspecificatiess en de geobserveerde covariantie structuur te verkrijgen. 
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Daartoee bleek het noodzakelijk om vijf extra factorladingen aan het model toe te 
voegen; ; 
1.. De variabele 'aantal personeel* heeft naast de lading op de factor 

schaalgroottee tevens een lading op de factor beleidsvoering; 
2.. De variabele 'aantal scholen onder één bestuur' heeft naast de lading op de 

factorr schaalgrootte tevens een lading op de factor structuur van de 
schoolorganisatie; ; 

3.. De variabele 'planning en evaluatie* heeft naast de lading op de factor 
beleidsvoeringg tevens een lading op de factor sturing; 

4.. De variabele 'inzet extra formatie' heeft naast de lading op de factor 
beleidsvoeringg tevens een lading op de factor sturing; 

5.. De variabele 'adaptatie' heeft naast de lading op de factor effectiviteit tevens 
eenn lading op de factor beleidsvoering. 

Ofschoonn het gewijzigde model qua goodness of fit indices een redelijke passing 
vertoontt (%2=92.17, df=77, p=.l 1, goodness of fït=.919, root mean square error of 
approximations.0388 met een 90% betrouwbaarheidsinterval tussen 0 en .065) is 
err wel een probleem. Twee meetfoutvarianties, te weten van de variabelen 
'centraall operationeel' en de omvang van het personeelsbestand, moeten op de 
waardee . 10 worden gefixeerd om het model te kunnen passen. 

Opvallendd zijn de volgende karakteristieken. Drie vooronderstelde factorladingen 
zijnn niet statistisch significant (p>.05). Ten eerste laadt de variabele 'aantal 
scholenn dat onder éénzelfde bestuur valt', niet significant op de factor 
schaalgrootte.. Deze variabele lijkt veeleer een structuurkenmerk dan een aspect 
vann schaalgrootte. Ten tweede laadt planning en evaluatie niet significant op 
beleidsvoering;; het heeft blijkbaar meer te maken met de sturing van de 
schoolleider.. Ten derde laadt adaptatie wel significant op de factor 
beleidsvoering,, maar niet significant op de factor effectiviteit. Wellicht heeft dat 
tee maken met de geringe homogeniteit van één van de ondergeschikte schalen van 
adaptatie. . 
Alss gevolg van de introductie van vijf extra factorladingen blijken twee 
geobserveerdee variabelen hybride te zijn, in de zin dat zij op twee factoren laden. 
Dee omvang van het personeelsbestand is blijkbaar niet alleen een indicatie voor 
schaalgrootte,, maar ook voor beleidsvoering. Dat is wellicht te verklaren doordat 
dee beleidsvoering op school zich sterker manifesteert naarmate er meer personeel 
opp de school is. Voorts laadt de inzet van extra formatie niet alleen op 
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beleidsvoering,, maar tevens in negatieve zin op sturing. Dat impliceert dus een 
lageree score op de geobserveerde variabele 'extra formatie' naarmate de 
factorscoree op sturing hoger is. Wanneer we dit resultaat letterlijk nemen, 
betekentt het dat schoolleiders die zeggen sterker directief en ondersteunend op te 
treden,, minder aandacht hebben voor de inzet van de extra formatie voor 
verschillendee activiteiten in de school. 

Hett valt op, dat er slechts drie structurele parameters statistisch significant zijn. 
Alleenn sturing en schaalgrootte hebben een direct effect op effectiviteit. Geen van 
dee indirecte effecten is significant. Sturing heeft wel een direct effect op 
beleidsvoering. . 

Tenslottee is het opmerkelijk dat geen van de covarianties tussen de onafhankelijke 
exogenee variabelen significant is. 

Conclusie Conclusie 

Inn een lineair structureel model zijn de sturing van de schoolleider, de structuur 
vann de schoolorganisatie en schaalgrootte beschouwd als de verklarende, latente 
onafhankelijkee variabelen. De latente afhankelijke variabele is effectiviteit van de 
schoolorganisatie. . 

Aannamee was dat sturing, structuur en schaalgrootte zowel directe als indirecte 
effectenn op de effectiviteit van de schoolorganisatie hebben. De indirecte effecten 
zoudenn verlopen via de beleidsvoering op de scholen. 
Omm een redelijke passing te verkrijgen, is het noodzakelijk gebleken om vijf extra 
factorladingenn aan het model toe te voegen. 
Geconcludeerdd kan worden dat de waargenomen effectiviteit van de schoolorga
nisatiee voornamelijk bepaald wordt door de sturing van de schoolleider (1.00) en 
inn geringere mate door schaalgrootte (.26). Hoewel sturing ook een statistisch 
significantt effect heeft op beleidsvoering (.61), heeft de laatste factor geen in
vloedd op effectiviteit. 

Enigg voorbehoud is echter geboden. In de eerste plaats is het toevoegen van extra 
parameterss aan het oorspronkelijk veronderstelde model niet op grond van theore
tischee overwegingen gebeurd. In aanmerking genomen dat er zeker ook andere 
modellenn in overeenstemming zullen zijn met de covariantie structuur van de 
verzameldee gegevens, betekent dit dat kanskapitalisatie niet kan worden uitgeslo
ten. . 

Hett gepresenteerde model dient daarom gekenmerkt te worden als exploratief 
model.. Het biedt wel aanknopingspunten voor een verfijning van de theorie over 
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schaalgroottee en organisatie-effectiviteit en met name voor een verbetering van de 
inn dit onderzoek gebruikte operationalisaties van begrippen. Bijvoorbeeld: de 
geblekenn heterogeniteit van enkele variabelen geeft aan dat er behoefte is aan 
relatieff factorzuivere indicatoren van de gebruikte begrippen. Daarnaast geeft het 
feitt dat waargenomen organisatie-effectiviteit voornamelijk wordt bepaald door 
dee gerapporteerde sturing van de schoolleider aan, dat er in de toekomst ook ge
zochtt zal moeten worden naar objectievere maatstaven. 

4.44 Verbinding met het tweede deelonderzoek 

Inn het voorgaande zijn de resultaten van het eerste deelonderzoek, het onderzoek 
naarr schaalgrootte beschreven. Schaalgrootte werd in dit deel primair 
gedefinieerdd in het leerlingenaantal en aantal personeelsleden van de school; en 
secundairr in het aantal scholen ressorterend onder het bestuur en in wel of niet 
onderdeell zijn van een bovenschoolse managementstructuur. 
Inn het tweede deelonderzoek, het onderzoek naar klein- en grootschaligheid, staat 
dee invoering van bovenschools management centraal. In hoofdstuk 5 worden de 
opzett en de resultaten besproken. 

Omm de verbinding te leggen tussen het eerste deelonderzoek en het tweede 
deelonderzoekk worden in deze paragraaf de resultaten samengevat uit het eerste 
deelonderzoek,, die betrekking hebben op de verschillen tussen scholen met en 
scholenn zonder bovenschoolse structuur, op de vier kernvariabelen, namelijk 
structuur,, sturing, beleidsvoering en organisatie-effectiviteit. De uitkomsten zijn 
inn tabel 4.35 weergegeven. 
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Tabell 4.35: Verschillen tussen scholen mét en scholen zonder bovenschoolse structuur op vier 
kernvariabelenn (T-toets/gem./ sign.) 

Kernvariabelen Kernvariabelen 

(hoge(hoge score: positief; lage score: 

negatief negatief 

**  hoge score: decentraal; lage score: 

centraal) centraal) 

Schaalgrootte e 

Aantall leerlingen 

Aantall personeelsleden 

Aantall scholen onder bestuur 

Structuur r 

Centralisatie e 

Operationelee besluitvorming (*) 

Strategischee besluitvorming (*) 

Specialisatie e 

Formalisatie e 

Sturing g 

Directieff leiderschap 

Ondersteunendd leiderschap 

Beleidsvoering g 

Planningg en evaluatie 

Inzett extra formatie 

Inhoudelijkee aard teamoverleg 

Deskundigheidsontwikkelingg cq 

professionalisering g 

Organisatie-effectiviteit t 

Adaptatie e 

Binding g 

Coördinatie e 

Doelgerichtheid d 

Bovenschools Bovenschools 

management management 

(gem.) (gem.) 

217.4 4 

23.5 5 

3.1 1 

3.76 6 

3.03 3 

3.84 4 

3.96 6 

3.16 6 

4.38 8 

1.92 2 

1.60 0 

3.16 6 

2.90 0 

2.72 2 

4.18 8 

3.98 8 

4.08 8 

Niet-bovenschools Niet-bovenschools 

management management 

(gem.) (gem.) 

214.8 8 

22.9 9 

2.8 8 

3.99 9 

3.07 7 

3.09 9 

3.78 8 

3.22 2 

4.25 5 

1.91 1 

1.51 1 

3.06 6 

3.17 7 

2.65 5 

4.09 9 

3.95 5 

4.09 9 

Sign. Sign. 

n.s. . 

n.s. . 
* * 

n.s. . 

n.s. . 
** * 

n.s. . 

n.. s. 
* * 

n.s. . 

n.s. . 

n.s. . 

* * 

n.s. . 

n.s. . 

n.s. . 

n.s s 

*Sign.. <.05 ** sign. <.01 

Mett betrekking tot schaal is er tussen scholen mét en scholen zonder boven
schoolsee directiestructuur op bestuursgrootte een significant verschil. Onder het 
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bestuurr van een school in een bovenschoolse directiestructuur ressorteren signifi
cantt meer scholen dan onder een bestuur van scholen die niet onderdeel zijn van 
eenn bovenschoolse directiestructuur (sign. <.05). Op aantal personeelsleden en 
leerlingenaantall zijn tussen beide typen scholen geen significante verschillen aan
getroffen.. Verder zien we dat scholen in een bovenschoolse directiestructuur iets 
centralistischerr zijn, met name ten aanzien van de operationele besluitvorming. 
Mett betrekking tot de strategische besluitvorming ontlopen beide typen scholen 
elkaarr weinig. Daarnaast treffen we in de scholen met een bovenschoolse directie
structuurr iets meer specialisatie en sterker geformaliseerd overleg aan. De sturing 
doorr de schoolleider is juist op scholen met een bovenschools management meer 
ondersteunendd en minder directief dan in scholen zonder bovenschools manage
ment.. De beleidsvoering lijkt in de scholen met een bovenschools management 
ietss sterker te zijn dan in de scholen zonder bovenschools management, met uit
zonderingg van het domein deskundigheidsbevordering cq professionalisering van 
leerkrachten.. Wat verder opvalt is dat scholen in een bovenschools management 
ietss effectiever lijken, tenminste op drie domeinen: adaptatie, binding en coördi
natie.. Met betrekking tot de doelgerichtheid van de schoolorganisatie ontlopen 
ookk hier weer beide type scholen elkaar nauwelijks. 
Vierr van de gevonden verschillen tussen scholen met en scholen zonder 
bovenschoolsee directievoering zijn significant, namelijk op de variabelen 
bestuursgroottee (sign. <.05), specialisatie (sign<.01), ondersteunend schoolleider
schapp (sign.<.05) en deskundigheidsontwikkeling (sign.<.05). Dit betekent dat 
scholenn in een bovenschools management significant vaker onder meerscholige 
besturenn ressorteren, significant meer specialisatie kennen en een schoolleiders
stijll die ondersteunender is dan in scholen zonder bovenschools management. 
Daarentegenn is de deskundigheidsbevordering cq professionalisering van 
leerkrachtenn op scholen in een bovenschools management significant zwakker 
dann in scholen zonder bovenschools management. 
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55 Onderzoek naar  klein- en grootschaligheid: 
opzett  en resultaten 

5.11 Inleiding 

Inn dit hoofdstuk volgen de opzet en de resultaten uit het tweede deelonderzoek, 
hett onderzoek naar combinaties van klein- en grootschaligheid. Het onderzoek 
kentt twee componenten: een landelijke enquête en gevalsstudies. In § 5.2 en § 5.3 
wordtt de opzet van beide studies besproken. 
Voordatt in § 5.5 wordt overgegaan tot de resultaten wordt in § 5.4 uiteengezet 
hoee het onderzoek naar schaalgrootte en het onderzoek naar klein- en 
grootschaligheidgrootschaligheid zich tot elkaar verhouden. 

Hett onderzoek naar klein- en grootschaligheid bestaat, zoals gezegd, uit twee 
componenten.. Allereerst een kwantitatieve component, namelijk een landelijke 
enquêtee met als doel een representatieve beschrijving te geven van de 
organisatiestructuurr van bovenschools management en de rol van het 
managementt daarin. Hiermee worden bovenschoolse structuren en de rol van het 
managementt van nagenoeg alle bovenschoolse managementverbanden die in 
Nederlandd in ontwikkeling of in uitvoering zijn getypeerd. Deze beschrijving 
plaatstt vier praktijkvoorbeelden die in de tweede kwalitatieve component, de 
gevalsstudiess zijn onderzocht in een breed perspectief. 

5.22 Landelijk e enquête bovenschools management 

Inn 1999 is in het kader van het Kortlopend Onderwijsonderzoek in opdracht van de 
Landelijkee Pedagogische Centra een studie uitgevoerd naar het functioneren van 
bovenschoolss management in het primair onderwijs (Karsten, Van de Venne, 
Vermeulen,, Voorthuis & Wiekeraad (2000). De stand van zaken en de ervaringen 
mett betrekking tot bovenschools management zijn onderzocht, waarbij vier 
onderzoeksvragenn centraal stonden: 
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1.. In welke mate is er sprake van bovenschools management? 
2.. Welke organisatiemodellen worden gehanteerd? 
3.. Wat zijn de ervaringen van de verschillende actoren? 
4.. Welke scholingsbehoeften hebben bovenschoolse schoolleiders? 
Dee vragen zijn beantwoord middels een deskundigenbevraging, een zestal 
praktijkstudies,, een landelijke enquête en een panelstudie. 
a.. In de deskundigenbevraging zijn vier deskundigen uit de onderwijspraktijk en 

hett beleidsveld van bovenschools management geïnterviewd. 
b.. In de praktijkstudies zijn gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiger van 

hett bestuur, een lid van de bovenschoolse directie en enkele schooldirecteuren. 
Hett doel van deze praktijkstudies was meer theoretische modellen van 
bovenschoolss management aan de praktijk te toetsen en informatie te 
verzamelenn voor het ontwikkelen van vragenlijsten voor een landelijke enquête. 

c.. In een landelijke enquête is vervolgens de totale populatie besturen, 
bovenschoolsee managers en schoolleiders, met bovenschools management in 
uitvoering,, dan wel in ontwikkeling, bevraagd. De respons op de enquête onder 
besturenn en bovenschoolse managers bedroeg 33% en onder schoolleiders 40%. 

d.. Tenslotte zijn de resultaten van de enquête voorgelegd aan een panel met 
deskundigenn met als doel de onderzoeksgegevens te valideren. 

Inn onderstaand schema is een geselecteerd aantal variabelen uit de landelijke 
enquêtee opgenomen die relevant zijn voor het onderzoek naar klein- en 
grootschaligheid.. Het betreft variabelen die de structuur van bovenschools 
managementt typeren. Met deze variabelen is in de gevalsstudies een verdiepend en 
inn de enquête bovenschools een verbredend perspectief beoogd, (vgl. schema 5.3. in 
§§ 5.3.3: variabelenoverzicht gevalsstudies). 

Schemaa 5.1: Variabelenkeuze landelijke enquête bovenschools management 

OnafhankelijkeOnafhankelijke variabelen 

(bovenschools(bovenschools niveau) 

BovenschoolseBovenschoolse managementstructuur 

1.. Typering bovenschools bestuur en management 

2.. Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 

3.. Communicatie- en overlegstructuur 
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5.33 Gevalsstudies 

53.11 Doel gevalsstudies 

Hett doel van de gevalsstudies is te onderzoeken hoe het proces van invoering van 
eenn bovenschools management, in combinaties van klein- en grootschaligheid, 
organisatie-effectiviteitt beïnvloedt. Vanuit de literatuur kunnen we veronderstellen 
datt invoering van bovenschools management structuurveranderingen op bestuurs-
enn bovenschools niveau tot gevolg heeft. Zullen deze structuurveranderingen ook 
vann invloed zijn op de structuur, sturing en beleidsvoering in de school en 
uiteindelijkk op de organisatie-effectiviteit van de scholen? 
Gegevenss zijn verzameld op twee niveaus: het bovenschools niveau en het 
schoolniveau.. Het derde niveau, van het bestuur, is vanuit de optiek van de eerste 
tweee niveaus in het onderzoek betrokken. 

Swanbomm (2000) maakt in zijn definitie van gevalsstudies een onderscheid tussen 
'intensieff en 'extensief onderzoek. Gevalsstudies, waarbij slechts één voorbeeld 
off hoogstens enkele voorbeelden van een sociaal verschijnsel intensief bestudeerd 
worden,, gelden als 'intensief onderzoek, in tegenstelling tot survey-onderzoek 
datt het kenmerk 'extensief verdient. Bij 'intensief onderzoek wordt de 
ontstaangeschiedeniss beschreven, de verdere veranderingen en de gehele 
complexee structuur van een verschijnsel, door aan een groot aantal variabelen 
tegelijkk aandacht te besteden. Het gaat volgens Swanborn om de bestudering van 
éénn of enkele voorbeelden uit de verzameling die het domein van de 
probleemstellingg vormen, bestudeerd bij de 'dragers', zonder dat de onderzoeker 
intervenieert,, over een bepaalde periode. De onderzoeker maakt gebruik van 
diversee databronnen, gericht op een gedetailleerde beschrijving en toetst deze 
beschrijvingg aan de verklaringen van de onderzochten zelf. 
Hutjess & Van Buuren (1992) hanteren een definitie die sterk overeenkomt met de 
definitiee van Swanborn, namelijk 'een intensieve bestudering van een verschijnsel 
binnenn zijn natuurlijke situatie, zodanig dat de verwevenheid van factoren 
behoudenn blijft'. Zoals Swanborn, Hutjes & Van Buuren de term 'intensief 
hanteren,, gebruiken Miles en Huberman (1994) de term 'kwalitatief om 
gevalsstudiess te typeren. In de definitie van Miles en Huberman ligt het accent op 
dee dataverzamelings- en analysemethoden van kwalitatief onderzoek. Zij 
definiërenn kwalitatief onderzoek als het codificeren of categoriseren van data; het 
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aanbrengenn van interpretatieve en reflectieve opmerkingen; het doorlopen van de 
dataa op zoek naar overeenkomsten, verbanden, patronen, thema's, verschillen en 
volgordes;; het identificeren van patronen, processen, verschillen en overeen
komsten;; stap voor stap uitwerken van generalisaties die de bevindingen op grond 
vann de data dekken en; generalisaties confronteren met 'a formalised body of 
knowledge'. . 

5.3.22 Selectie van gevallen 

Err zijn verschillende criteria om een beredeneerde selectie van gevallen te maken. 
Hett verdient de voorkeur de gevallen te selecteren op grond van een variatie van 
onafhankelijkee variabelen. De onafhankelijke variabelen staan voor 'oorzaken' in 
ruimee zin: contextuele kenmerken, achtergrondvariabelen of condities (Swanborn, 
2000). . 
Inn dit onderzoek is geselecteerd op de onafhankelijke variabele schaal, 
gedefinieerdd als de aanwezigheid van bovenschools management. Binnen deze 
variabelee is variatie gezocht in grootte van een bovenschools management. Schaal 
iss in de gevalsstudies voor de selectie van de gevallen aldus tweeledig 
gedefinieerd.. Op de eerste plaats is schaal gedefinieerd als een schaalvergro-
tingsvorm:: aanwezigheid van bovenschools management. Binnen deze 
schaalvergrotingsvormm is schaal wederom gedefinieerd in grootte van het 
bovenschoolss verband. 
Dee gehanteerde selectiecriteria zijn: 
1.. De aanwezigheid van een bovenschoolse managementstructuur; 
2.. Grote en kleine managementstructuren. 
Mett deze criteria zijn twee groepen gevormd: grote bovenschoolse structuren (>6 
scholen)) en kleine bovenschoolse structuren (<6 scholen). Van elke groep zijn 
tweee gevallen onderzocht, in totaal vier gevallen. 
Dee selectie van gevallen is in onderstaand schema (5.2) weergegeven. 

Schemaa 5.2: Selectie gevallen 

GrootGroot bovenschools verband(> 6 scholen) Klein bovenschools verband (< 6 scholen) 

Gevalsstudiee 1 Gevalsstudie 3 

Gevalsstudiee 2 Gevalsstudie 4 
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5.333 Vraagstelling, operationalisatie, dataverzameling en analyse 

Mett de gevalsstudies wordt de invloed onderzocht van een 
schaalveranderingsproces,, de invoering van een bovenschools management, op de 
organisatie-effectiviteitt van scholen. Er zijn twee onderzoeksvragen 
geformuleerd. . 

Vraagstelling Vraagstelling 

1.. Welke invloed heeft het proces van invoering van een bovenschoolse structuur 
(mett welke structuurveranderingen op bovenschools- en bestuursniveau) op de 
internee structuur (centralisatie, specialisatie, formalisatie, configuratie en 
standaardisatie),, de sturing en de beleidsvoering in de school? 

2.. Welke invloed hebben de veranderingen in structuur, sturing en 
beleidsvoeringg in de school, als gevolg van het proces van invoering van een 
bovenschoolss management, op de effectiviteit van de schoolorganisatie 
(adaptatie,, binding, coördinatie en doelgerichtheid)? 

Ookk voor de gevalsstudies zijn de hoofdvariabelen in bijlage 1 leidraad. Hieraan is 
éénn hoofdvariabele toegevoegd, namelijk de managementstructuur op bovenschools 
niveauu (vgl. schema 5.1 variabelenkeuze survey bovenschools management). 
Inn onderstaand schema (5.3) is het variabelenoverzicht gekoppeld aan de 
onderzoeksvragen. . 
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Schemaa 5.3: Variabelenoverzicht gekoppeld aan onderzoeksvragen gevalsstudies 

VraagVraag 1 

1 1 
Gr.. 1 Gr. 2 

Onafhankelijk ee variabelen Intermediair e variabelen 

(bovenschoolss niveau) (schoolniveau) 

BovenschoolsBovenschools management Structuur, sturing, beleidsvoering 

Gr.. 3 

Afhankelijk e e 

variabelen n 

(schoolniveau) ) 

A.B.C.D A.B.C.D 

1.. Typering bovenschools 

bestuurr en management 

2.. Taak- en verantwoorde

lijkheidsverdeling g 

3.. Communicatie-en 

overlegstructuur r 

1.. Structuur (centralisatie, 

specialisatie,, configuratie, 

formalisatiee en standaardisatie) 

2.. Sturing (leiderschapsstijl) 

3.. Beleidsvoering 

a.. Adaptatie 

b.. Binding 

c.. Coördinatie 

d.. Doelgerichtheid 

VraagVraag 2 

Dee groep- 1 variabelen zijn in de gevalsstudies kenmerken van de bovenschoolse 
managementstructuur,, waarbij de invoering van een bovenschoolse structuur 
opgevatt wordt als een vorm van schaalverandering cq schaalvergroting. 
Dee groep-2 en de groep i-variabelen betreffen evenals in het eerste 
deelonderzoekk de structuur, sturing en beleidsvoering (groep 2-variabelen), 
adaptatie,, binding, coördinatie en doelgerichtheid (groep 3-variabelen). 

VraagVraag 1 wordt beantwoord door de bovenschoolse managementstructuur te 
typerenn en vervolgens te onderzoeken welke invloed de invoering hiervan heeft 
opp de structuur, sturing en beleidsvoering van de school cq scholen die vallen 
onderr de bovenschoolse managementstructuur. 
VraagVraag 2 wordt beantwoord door te onderzoeken welke invloed de veranderingen 
inn de structuur, sturing en beleidsvoering (groep 2 variabelen), als gevolg van de 
invoeringg van een bovenschoolse structuur hebben (groep 1 variabelen) op de 
organisatie-effectiviteitt (groep 3 variabelen). 
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Operationalisatie Operationalisatie 
Dee hoofdvariabelen en daaruit afgeleide subvariabelen vormen de leidraad voor 
dee gevalsstudies. 
Dee aandachtsgebiedenn zijn: 
1.. Bovenschoolse managementstructuur 

•• Typering bovenschools management 
•• Verantwoordelijkheids- en taakverdeling 
•• Overleg- en communicatiestructuur 

2.. Veranderingen als gevolg van de invoering van een bovenschoolse structuur 
opp de organisatiestructuur, sturing en beleidsvoering in de scholen. 

3.. Invloed van veranderingen als gevolg van de invoering bovenschools 
management,, en als gevolg van veranderingen in structuur, sturing en 
beleidsvoering,, op de organisatie-effectiviteit van scholen. 

Data-verzameling Data-verzameling 
Dataa zijn verzameld middels interviews met vertegenwoordigers op twee niveaus in 
dee organisatie. Op het bovenschools niveau is gesproken met een 
eerstverantwoordelijke.. Dit kon zijn: de voorzitter van de bovenschoolse directie, 
dee voorzitter van het managementteam, de bovenschoolse directeur of de algemeen 
directeur.. Op schoolniveau zijn twee of drie gesprekken gevoerd met 
vertegenwoordigerss op een van de scholen binnen het bovenschoolse cluster. Eén 
gesprekk is gevoerd met de schoolleider van de desbetreffende school en een tweede 
en/off een derde gesprek is gevoerd met een bouwcoördinator, intern begeleider of 
eenn lid van de Medezeggenschapsraad (MR). 
Dee interviews zijn toegespitst op de veranderingen die het gevolg zijn van de 
invoeringg van een bovenschoolse managementstructuur. De veranderingen hebben 
betrekkingg op de interne structuur, de sturing en beleidsvoering in de school. 
Vervolgenss is onderzocht of eventuele veranderingen van invloed zijn geweest op 
dee effectiviteit van de schoolorganisatie. Ook veranderingen die het gevolg zijn van 
factorenn die niet direct te maken hebben met de invoering van een bovenschoolse 
structuurr worden beschreven. 
Opp het niveau van het bovenschoolse management hebben de uitspraken 
betrekkingg op het geheel aan scholen in de bovenschoolse structuur, terwijl op het 
niveauu van de individuele school de blik voornamelijk op de eigen school gericht 
is. . 
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Data-analyse Data-analyse 
Dee gevallen zijn allereerst in een zogenoemde 'within-site-analysis' apart 
geanalyseerdd en beschreven (zie bijlage 4). De gevallen werden geordend volgens 
dee structuur van bovenstaand schema 5.1, naar de methode van Miles en 
Hubermannn (1994). In een 'between-site-analysis' zijn de gevallen volgens deze 
zelfdee ordening met elkaar vergeleken. De grote bovenschoolse 
managementstructurenn zijn vergeleken met de kleine managementstructuren. De 
uitkomstenn zijn daarbij in een breder perspectief geplaatst door de uitkomsten te 
relaterenn aan een onderzoek naar bovenschools management van Karsten, Van de 
Venne,, Vermeulen, Voorthuis & Wiekeraad (2000). 

5.44 Relatie tussen eerste en tweede deelonderzoek 

Volgenss Swanborn (2000), Hutjes & Van Buuren (1992) en Miles & Hubermann 
(1994)) zijn er combinatiemogelijkheden denkbaar tussen een kwalitatieve en een 
kwantitatievee studie. Ook in dit onderzoek is sprake van een combinatie. 
Hieronderr bespreken we de combinatie tussen het eerste kwantitatieve 
deelonderzoekk (survey-onderzoek) en de kwalitatieve component van het tweede 
deelonderzoekk (gevalsstudies). 
Beidee studies hebben overeenkomsten met elkaar, maar verschillen ook op een 
aantall aspecten. De punten van overeenkomst zijn variabelenkeuze en 
veronderstellingenn over relaties tussen variabelen: 
1.. Vijf hoofdvariabelen, te weten schaal, structuur, sturing, beleidsvoering en 

organisatie-effectiviteitt worden in beide deelonderzoeken onderzocht In de 
operationaliseringg en interpretatie van deze variabelen zijn echter verschillen 
(ziee verder hieronder). 

2.. Drie vraagstellingen over samenhangen tussen deze variabelen gelden voor 
beidee deelonderzoeken. 

Beidee deelonderzoeken verschillen van elkaar op drie aspecten: object van 
onderzoekk en opvatting van schaal (1), niveau van onderzoek en 
onderzoeksbenaderingg (2) en interpretatie-ruimte. 
1.. In het survey onderzoek wordt onderzocht hoe schaalgrootte de organisatie

effectiviteitt beïnvloedt. Schaalgrootte wordt dan opgevat als een toestand. In 
dee gevalsstudies wordt onderzocht hoe schaalverandering de organisatie-
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effectiviteitt beïnvloedt, waarbij het gaat om een proces in de tijd, het proces 
vann schaalverandering. 

2.. In het survey onderzoek wordt schaalgrootte primair gedefinieerd op het 
niveauniveau van de school (aantal leerlingen, aantal personeelsleden), terwijl in de 
gevalsstudiess schaalverandering gedefinieerd wordt op bovenschools niveau. 
Inn het survey onderzoek is de onderzoeksbenadering kwantitatief, en in de 
gevalsstudiess kwalitatief. De te onderzoeken begrippen zijn in het survey 
onderzoekk in getalsmatige termen geoperationaliseerd en in de gevalsstudies 
inn begripsinhoudelijke termen. 

3.. Qua interpretatie zijn in de gevalsstudies de begrippen structuur, sturing, 
beleidsvoeringg en organisatie-effectiviteit ruimer geïnterpreteerd dan in het 
survey-onderzoek.. In de gevalsstudies wordt namelijk getracht het eigene van 
schaalvergrotingg middels de vorming van klein- en grootschaligheid helder te 
krijgen.. Het proces van schaalverandering staat centraal. Daarom werd aan de 
geïnterviewdenn meer ruimte gegeven in interpretatie van de begrippen. 
Concreett heeft deze aanpak erin geresulteerd dat het begrip 'binding* ook is 
opgevatt in de betekenis van welbevinden van personeel in de nieuw ontstane 
situatie.. Doelgerichtheid is in verband gebracht met kwaliteitszorg en sturing 
mett onderwijskundige aansturing. Beleidsvoering is in verband gebracht met 
dee participatie van leerkrachten in de organisatie van het primaire proces. 
Standaardisatiee is niet alleen op het niveau van het primaire proces onderzocht 
(leerlingvolgsystemen,, gestandaardiseerde toetsen etc), maar ook op het 
niveauu van de organisatie (beleidskaders). De begrippen centralisatie (invloed 
opp de besluitvorming), specialisatie, formalisatie, configuratie en coördinatie 
zijnn niet wezenlijk anders geïnterpreteerd dan in het survey-onderzoek. 

Dee consequentie was bovendien dat het structuurbegrip niet alleen onderzocht 
iss op schoolniveau, maar ook op bovenschools niveau. De structuur op 
bovenschoolss niveau is drieledig geoperationaliseerd: de bovenschoolse 
managementstructuur,, de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling en de 
communicatie-- en overlegstructuur. 
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5.55 Resultaten gevalsstudies en enquête bovenschools 
management t 

Dezee paragraaf beschrijft de resultaten uit het tweede deelonderzoek. In § 5.4.1 
wordtt de bovenschoolse managementstructuur besproken met gegevens uit de 
gevalsstudiess en gegevens uit de landelijke enquête. In de twee daaropvolgende 
paragrafenn (§ 5.4.2 en § 5.4.3) staat de relatie van de bovenschoolse 
managementstructuurr met variabelen op schoolniveau centraal (structuur, sturing, 
beleidsvoeringg en organisatie-effectiviteit). Hiertoe zijn alléén resultaten uit de 
gevalsstudiess ingezet. 

5.5.11 Bovenschools management 

GeografischeGeografische ligging, denominatie, start en grootte 
Uitt de gevalsstudies komt naar voren dat de twee grote bovenschoolse 
managementverbandenn gesitueerd zijn in een grote en een middelgrote gemeente. 
Voorr het bovenschoolse verband in de grote gemeente is alleen de gemeente zelf 
hett voedingsgebied, terwijl voor het bovenschoolse verband in de middelgrote 
gemeentee niet alleen de gemeente zelf, maar ook de omliggende gemeenten het 
voedingsgebiedd vormen. 
Dee kleine bovenschoolsee structuren zijn gesitueerd in niet-stedelijke gebieden met 
alléénn kleine dorpsscholen. De dorpen in de regio vormen het voedingsgebied. 
Dee denominatie van één van de twee grote bovenschoolse managementstructuren 
(gl)(gl) is openbaar (in totaal 30 scholen, gestart in 1997)); van het andere (g2) 
rooms-katholiekk (in totaal 20 scholen, gestart in 1998). De denominatie van de 
tweee kleine bovenschoolse managementstructuren is openbaar, waarvan een 
bovenschoolss management met in totaal vijf scholen (zes locaties) gestart is in 
19988 (g3) en het andere verband met in totaal drie scholen in 1994 (g4). 
Watt de openbare bovenschoolse verbanden betreft zien we in alle drie de gevallen 
eenn loskoppeling van het bevoegd gezag van het gemeentebestuur, waarmee een 
betrokkenn en slagvaardiger bestuur beoogd werd. In het bijzondere verband werd 
beoogdd het bestuur meer op afstand te plaatsen. 

Middelss de landelijke enquête is onderzocht binnen hoeveel scholen (en besturen) 
bovenschoolss management in het primair onderwijs gerealiseerd is, dan wel in 
ontwikkelingg is (zie tabel 5.1). 
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Tabell 5.1: Stand van bovenschools management primair onderwijs (1999) 

StandStand bovenschools management 

GerealiseerdGerealiseerd In ontwikkeling Totaal 
Bestuurr 95 120 215 
Scholenn 859 1117 1976 

Bron:: gekoppelde bestanden van Van Eek, Van de Grift, Louwes, van Kessel, Majoor, Senders, 
Vann de Venne en Vermeulen 

Hett primair onderwijs telde in 1999 in totaal 7124 scholen (OCenW). De cijfers 
inn tabel 5.1 laten zien dat in dat jaar op 859 scholen bovenschoolse directievoe
ringring gerealiseerd is. Dat is 12% van het totale aantal scholen op dat moment. Op 
11177 scholen was bovenschoolse directievoering in ontwikkeling. Dit betekent 
datt nog eens 15% van het totale aantal scholen op weg is naar bovenschoolse 
directievoering. . 

Wanneerr we het aantal scholen met bovenschools management, ressorterend on
derr één bestuur bezien, dan ontstaat het volgende beeld (tabel 5.2). 

Tabell 5.2: Aantal besturen met bovenschools management naar grootte en denominatie (incl. 
specialee scholen voor basisonderwijs) in 1999 (n=215) 

AantalAantal scholen per bestuur 

// 2-5 6-10 11-20 21-40 >40 To-

taal taal 
Denominatie Denominatie 

Openbaar r 

Rooms-katholiek k 

Protestants-christelijk k 

Overigg bijzonder 

Totaal l 

13% % 
4% % 

7% % 

9% % 
8% % 

29% % 
14% % 

26% % 

45% % 

25% % 

28% % 

35% % 

39% % 

18% % 

33% % 

26% % 

38% % 

26% % 

18% % 
29% % 

5% % 
9% % 

2% % 
9% % 

5% % 

--

2% % 
--

--

1% % 

88 8 
61 1 

55 5 
11 1 

215 5 

Bron:: gekoppelde bestanden van Van Eek, Van de Venne, Van der Grift, Van Kessel, Majoor, 
Vermeulenn en Louwes. 

Overr het algemeen heeft de meerderheid van de besturen met bovenschools ma

nagementt tussen de zes en 20 scholen onder beheer. Er zijn weinig besturen met 

bovenschoolss management die meer dan twintig scholen onder hun hoede hebben. 
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Opvallendd is dat bijna een tiende van de besturen met bovenschools management 
slechtss één school beheert. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat één school uit 
meerderee locaties bestaat, waarbij het bestuur meer dan de traditionele bevoegd
hedenn bij de schooldirecteur heeft neergelegd. Een andere verklaring is dat het 
bovenschoolss management de vorm heeft van een managementteam, waarbij 
sprakee is van taakdifferentiatie onder de schooldirecteuren. 
Bijj meer dan een kwart van de besturen is de afgelopen vijfjaar de bestuursvorm 
gewijzigd:: een derde (33,3%) van de openbare besturen en een kwart (25%) van 
dee bijzondere besturen. 
Hett startjaar van de bovenschoolse directies is in één geval in 1966 geweest. Dit 
betroff een bovenschools verband met een algemeen directeur. Van 1988 tot en 
mett 1995 zijn er jaarlijks gemiddeld twee bovenschoolse directies van start ge
gaan.. In 1998 gingen de meeste bovenschoolse directies van start (40%). 

AanleidingAanleiding tot de invoering van bovenschools management 
Dee gevalsstudies tonen aan dat de directe aanleiding tot de invoering van een 
bovenschoolss management binnen het grote openbare verband de loskoppeling 
wass van het schoolbestuur van het gemeentelijk bestuur (verzelfstandiging). Het 
openbaree bestuur beoogde met de verzelfstandiging de schaalvergroting en de 
autonomievergrotingg van de scholen slagvaardiger aan te kunnen pakken dan het 
gemeentebestuurr tot dan toe deed (g/). 
Dee directe aanleiding binnen het grote katholieke verband was het 
dysfunctionerenn van het zittende bestuur. Het nieuwe bestuur diende in plaats van 
executief,, op termijn toezichthoudend te gaan opereren (g2). 
Dee directe aanleiding tot het instellen van een bovenschools management binnen 
éénn van de openbare kleine structuren was scholing van een van de schoolleider 
(schoolleidersopleiding).. Dit leidde ertoe dat andere schoolleiders in de 
omgeving,, niet alleen vanwege de deskundigheid van de betreffende schoolleider, 
maarr ook vanwege eigen tijdgebrek, steeds meer een beroep op deze schoolleider 
dedenn om schoolbeleid te formuleren (g3). 
Binnenn het tweede kleine bovenschoolse verband was de directe aanleiding tot het 
instellenn van een bovenschools management de instelling van een 
bestuurscommissiee ex artikel 82. Op één van de drie scholen bestond deze 
bestuursvormm al ruim 20 jaar. De twee andere scholen zijn tegelijkertijd met de 
vormingg van een bovenschoolse structuur in deze bestuurscommissie ingevoegd. 
Eenn belangrijke overweging om een bovenschools management te vormen binnen 
ditt verband was dat de schoolleiders uit tijdgebrek niet toekwamen aan 
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onderwijskundigee aansturing van de leerkrachten. Anderzijds groeide het besef 
datt de scholen te klein waren (en nog verder zouden krimpen) om als zelfstandige 
scholenn te kunnen blijven overleven (g4). 
Inn de grote bovenschoolse verbanden is ontevredenheid over het functioneren 
(competentie)) en over het type bestuur (bestuursopvatting) aanleiding geweest tot 
invoeringg van een tussenlaag, terwijl in de kleine verbanden problemen op het 
laagstee niveau, zoals tijdgebrek om het primaire proces onderwijskundig aan te 
sturen,, en daarmee samenhangend de kleine schaal van de afzonderlijke scholen, 
directee aanleiding waren om krachten te bundelen. 

Uitt de landelijke enquête blijkt een belangrijke reden om voor een bovenschools 
managementt te kiezen de wens te zijn tot verdere professionalisering van bestuur 
enn management. Besturen met bovenschools management voelen zich vooral 
competentt in financieel-economisch opzicht, gevolgd door organisatiekundige en 
personelee competenties. Besturen voelen zich veel minder competent in commer
cieell en juridisch opzicht. 

Wanneerr we de motieven om tot bovenschoolse directievoering te besluiten be
zien,, dan valt op dat personeels- en locatiemotieven domineren. Daarnaast zijn 
financiële-- en beheersmotieven ook belangrijk. Op de derde plaats komen onder
wijskundigee motieven, zoals de differentiatie van het onderwijsaanbod. Andere 
factorenn die aanleiding zijn geweest om bovenschools management in te stellen 
zijnn onder andere toenemende complexiteit, dynamiek en schaalvergroting. 

Organisatiemodel Organisatiemodel 

Hett openbare verband in gl wordt bestuurd door een bestuurscommissie ex 
artikell 82. De tweede laag in de organisatie wordt gevormd door het 
bovenschoolss management, bestaande uit drie managers die ieder een eigen 
scholenclusterr aansturen. Daarnaast heeft elke manager de verantwoordelijkheid 
voorr twee portefeuilles. Op termijn is het streven de voorzitter van het 
directieteamm tot algemeen directeur te benoemen, zonder 
clusterverantwoordelijkheid.. De derde laag wordt gevormd door de schooldirec
teuren,, die integraal management voeren. 
Inn het katholieke verband (g2) bestaat de eerste laag in de organisatie uit een 
stichtingsbestuurr (toezichthoudend). Het bovenschools management bestaat uit 
eenn algemeen directeur en directiesecretaris, vijf clusterdirecteuren en een 
directeurr speciaal basisonderwijs. In de scholen voeren de schoolleiders integraal 
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managementt met twee accenten: onderwijskundig management en begeleiding 
vann leerkrachten. 
Binnenn g3 bestaat het bevoegd gezag uit de afdelingen onderwijs van drie 
gemeentebesturen.. Het plan bestaat om deze afdelingen samen te voegen tot één 
gemeentelijkee afdeling onderwijs voor de drie gemeenten tezamen en 
langzamerhandd naar één bestuur toe te groeien. De tweede laag bestaat uit één 
bovenschoolss clusterdirecteur en de derde laag bestaat uit locatieleiders. 
Inn g4 is een bestuurscommissie ex artikel 82 gevormd. Het bovenschools 
managementt bestaat uit een bovenschools directeur, die tevens waarnemend 
locatieleiderr is van een van de scholen. In dezelfde regio zijn nog drie andere 
bovenschoolsee verbanden, waarmee samengewerkt wordt. De derde laag wordt 
gevormdd door de locatieleiders. 
Mett de invoering van bovenschools management is in alle gevallen een extra 
tussenlaagg van bovenschools management gecreëerd, of met een bovenschoolse 
directeurr (in de kleine verbanden), of met een team van bovenschoolse 
directeurenn onder leiding van een voorzitter of algemeen directeur (in de grote 
verbanden). . 

Inn de landelijke enquête is uitgegaan van vier ideaaltypische modellen van 
bovenschoolss management (zie ook § 1.3.2): 
1.. Het managementteam; 
2.. Het clustermodel; 
3.. De beheersdirecteur; 
4.. De algemeen directeur. 
Hett managementteam is gebaseerd op taakdifferentiatie van de directeuren, waar
bijj de verhoudingen niet-hiërarchisch zijn. De directeuren in het managementteam 
werkenn collegiaal aan bovenschoolse taken en zijn samen integraal verantwoorde
lijk. . 
Inn het clustermodel wordt een aantal scholen samengebracht in één of meer clus
ters.. Voor elke cluster is één clusterdirecteur integraal verantwoordelijk. Op de 
locatiess is een locatieleider belast met uitvoerende, organisatorische en beheersta
ken.. De locatieleider is hiërarchisch ondergeschikt aan de clusterdirecteur. 
Inn het model met een beheersdirecteur zijn de verhoudingen ook hiërarchisch, 
maarr dan is de locatie- of teamleider vooral onderwijskundig leider en bovendien 
verantwoordelijkk voor uitvoerende taken in het personeelsbeleid. Boven de team-
off locatieleider staat een beheersdirecteur die alleen zeggenschap heeft over fi-
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nanciëlee en materiële zaken en bovenschools personeelsbeleid. De beheers-
directeurr is dus niet integraal, maar partieel verantwoordelijk. 
Dee verhoudingen zijn ook hiërarchisch in het model met een algemeen directeur. 
Dee schooldirecteur staat onder verantwoordelijkheid van de algemeen directeur 
enn legt meestal achteraf verantwoording af. Beiden zijn op hun eigen niveau ver
antwoordelijkk voor alle beleidsterreinen. 
Aann de besturen is gevraagd welke van de hiervoor beschreven modellen het bes
tee overeenkomen met de huidige bovenschoolse directiestructuur. Het model met 
eenn algemeen directeur is het dominante model. 

Tabell 5.3: Verdeling modellen bovenschools management 

n n 

% % 

Manage-Manage-

mentteam mentteam 

9 9 

13.6 6 

Clitstermodel Clitstermodel 

12 2 

18.2 2 

Beheersdirecteur Beheersdirecteur 

7 7 

10.6 6 

Algemeen Algemeen 

directeur directeur 

38 8 

57.6 6 

Totaal Totaal 

66 6 

100 0 

Naastt het feit dat het model met een algemeen directeur het meeste voorkomt, kan 
ookk geconstateerd worden dat dit model de meeste scholen, locaties, leerlingen en 
lerarenn in beheer heeft. Hieruit kunnen we concluderen dat het model van alge
meenn directeur het meest voorkomt binnen de relatief grote bovenschoolse mana-
gementverbanden. . 

Taak-Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 
Uitt de gevalsstudies blijkt dat in gl schooldirecteuren integraal management 
voerenn en daardoor in hun taakuitvoering relatief autonoom zijn. Zij hebben de 
financiëlee verantwoordelijkheid over de materiële bekostiging. Op 
personeelsgebiedd is de werving en selectie schoolgebonden, maar wordt sterk 
ondersteundd door het bovenschools management. Het bovenschools management 
heeftt verder een belangrijke taak in het professionaliseren van leerkrachten en het 
bevorderenn van de kwaliteitszorg en in de vertaalslag van het gemeentelijke 
lokalee onderwijsbeleid. 
Inn g2 zijn de bevoegdheden gemandateerd aan het bovenschools management. De 
beleidsterreinenn van het bovenschools management zijn met name 
personeelsbeleid,, financieel beheer en ondernemerschap. Onderwijsinhoudelijk 
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beleidd is de kerntaak van de schooldirecteuren (initiëren en implementeren van 
onderwijsvernieuwingenn en begeleiding van leerkrachten). 
Inn g3 is de clusterdirecteur verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering 
vann het personeelsbeleid, de ARB O-zorg, kwaliteitszorg, ICT, huisvesting en 
financiën.. De locatieleiders hebben de verantwoordelijkheid over het 
onderwijskundigee proces in de scholen. De bovenschoolse leider stuurt en coacht 
hierin. . 
Binnenn g4 heeft de bovenschoolse directeur, tevens locatieleider en waarnemend 
locatieleider,, de verantwoording over het personeelsbeleid, de financiën en het 
opzettenn en uitvoeren van onderwijskundig beleid. De primaire taak van de 
locatieleiderss is het primaire proces in de scholen. Op dit terrein zien we echter 
eenn sterke gedeelde verantwoordelijkheid tussen de bovenschoolse directeur en de 
schoolleiderss (aanschaf methodes, opstellen beleidsplannen, schoolplan, etc). Het 
bevoegdd gezag is van mening dat het beleid op de drie scholen meer 
gestroomlijndd moet worden. 
Inn de grote bovenschoolse verbanden worden meer taken en verantwoorde
lijkhedenn op het niveau van de schoolleiders gepositioneerd dan in de kleine 
bovenschoolsee verbanden. De bovenschoolse directeur is in de kleine boven
schoolsee verbanden een meer directe aanstuurder van het primaire proces en is 
sterkerr hierbij betrokken. De kortere lijnen in deze verbanden zijn hierop van 
invloed. . 

Afhankelijkk van de bestuursopvatting wordt de verdeling van taken en verant
woordelijkhedenn tussen bestuur, bovenschools management en schoolleiding 
geregeld.. In de landelijke enquête bovenschools wordt wat betreft bestuursopvat
tingg een algemeen onderscheid gemaakt naar executief, beleidsvormend en toe
zichthoudendd (Van Agten & Van Seeters, 1996; Van den Heuvel, 1997). Een 
executieff bestuur is nauw bij de uitvoering van het dagelijks werk betrokken; het 
bestuurr bepaalt het beleid op hoofdlijnen en beslist over de dagelijkse gang van 
zaken.. Een beleidsvormend bestuur ziet het als zijn voornaamste taak om samen 
mett de directie het beleid op hoofdlijnen uit te zetten. Beslissingen over de dage
lijksee gang van zaken behoren niet tot het takenpakket van een beleidsvormend 
bestuur.. Een toezichthoudend bestuur beperkt zich tot het nemen van beslissingen 
overr het algemeen beleid en toetst, meestal achteraf, de directieactiviteiten. 
Uitt de landelijke enquête büjkt dat de meeste besturen een toezichthoudende of een 
beleidsvormendee taakopvatting hebben. Taken die vooral naar het bovenschoolse 
niveauu zijn gedelegeerd, betreffen financieel beheer en werving. De taakafbakening 
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tussenn bestuur en directie is meestal geformaliseerd in een directiestatuut. In een 
beperktt aantal gevallen is de afbakening niet formeel vastgelegd. 

Inn de landelijke enquête is op een aantal onderwerpen verder gevraagd naar de ver
houdingenn tussen bevoegd gezag, bovenschools management en locatiedirecteuren. 
Hieruitt blijkt dat de werving van leerlingen, taken en bevoegdheden van de leraren
vergadering,, gebruik van toetsen en het klein onderhoud vooral op locatieniveau 
gepositioneerdd zijn. Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken 
gebeurtt veel op locatieniveau, maar tendeert ook naar bovenschools niveau. Finan
cieell beheer is meestal over de diverse niveaus verdeeld. Een kwart van de instel
lingenn geeft aan dat het uitsluitend aan het bevoegd gezag is toegekend. Dat komt 
overeenn met de eerdere gegevens dat er bij de helft van de instellingen sprake is van 
voorall een toezichthoudende rolopvatting van de besturen. 

Overr de taakverdeling tussen bovenschools management en locatieleiding zien we 
hett volgende beeld. Onderwijskundige taken worden vooral op het locatieniveau 
uitgevoerd;; hetzelfde geldt voor medezeggenschap en oudercontacten. De taken 
mett betrekking tot beheer en financiën zijn vooral bovenschools gesitueerd. Over 
dee taken die met personeelsbeleid te maken hebben, strategisch management, 
organisatiee en dergelijke zijn de meningen tussen locatiedirecteuren en boven
schoolss management soms wat verdeeld. Bij die taken zien we dat de locatiedirec
teurenn ze meer op het locatieniveau zien en de bovenschoolse manager meer op 
hett bovenschoolse niveau. De verschillen in opvatting kunnen voortkomen uit een 
verschill in perspectief. Het bovenschoolse niveau ziet natuurlijk vooral de eigen 
bovenschoolsee taken, en locatiedirecteuren zien vooral de eigen taken op het loca
tieniveau. . 

Verderr blijkt dat met de invoering van bovenschools management verschuivingen 
optredenn in de verdeling van taken en bevoegdheden tussen het bevoegd gezag en 
dee scholen. Uit het onderzoek blijkt dat lang niet altijd duidelijke afspraken zijn 
gemaaktt over de nieuwe taak - en verantwoordelijkheidsverdeling. Met name 
schooldirecteurenn zijn hierbij vaak onvoldoende betrokken. Een gevolg is ondui
delijkheidd over wie welke taken moet doen en wie waarvoor verantwoordelijk is. 

Communicatie-Communicatie- en overlegstructuur 

Dee gevalsstudies laten zien dat in gl de overlegvoering volgens vastgestelde 
kaderss verloopt. Hiermee wordt de onderlinge communicatie gestroomlijnd. Het 
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bovenschoolss management is een belangrijk knooppunt in het doorsluizen van de 
informatiee van scholen naar het bestuur en omgekeerd. 
Inn g2 is de overlegvoering en communicatie gecentreerd rondom de beleids
cyclus.. Het bovenschools management stelt een vierjarig beleidsplan en jaarlijkse 
activiteitenplannenn op. Beleidsvoornemens worden in conceptnotities door het 
bovenschoolss management uitgewerkt. Dergelijke beleidsnotities worden 
voortdurendd door het bovenschools management in de scholen ter bespreking 
voorgelegd.. Wanneer voor het voorgenomen beleid voldoende draagvlak 
gecreëerdd is, gaan de beleidsvoornemens via de oudersenaat terug naar de 
algemeenn directeur en het bestuur, waarna de beleidsvoornemens voorlopig 
vastgesteldd worden. Daarna is er een toetsing door de Gezamenlijke Medezeggen-
schapss Raad (GMR), die meestal al eerder op de hoogte is van de voorgenomen 
besluiten. . 
Inn g3 is de communicatie- en overlegstructuur, vergeleken met de situatie voor de 
invoeringg van het bovenschools management, niet wezenlijk veranderd. Voordien 
bestondd er al een bovenschoolse overlegstructuur. De bovenschoolse directeur is 
vann mening dat de overlegvoering nog verder vorm moet krijgen. Niet duidelijk is 
welkee punten in het overleg tussen bovenschools directeur en locatieleiders 
besprokenn moeten worden. 
Inn g4 worden de hoofdtaakgebieden van het bovenschools management behalve 
mett de locatieleiders ook in groter verband met de vier bovenschoolse directeuren 
inn de regio besproken. Dit laatste overleg is informeel en bestaat uit het 
uitwisselenn van ervaringen en elkaar informeren. Opvallend in dit kleine 
bovenschoolsee verband is dat de lijnen tussen bovenschools directeur en 
locatieleiderss kort zijn en men elkaar goed kent. Tevens hebben mensen door de 
kleinschaligheidd dubbelfuncties. De bovenschools directeur is tevens locatie
leider,, waarnemend locatieleider en secretaris in regioverband. Bij conflicten 
zoudenn deze dubbelfuncties problemen kunnen opleveren. 
Dee overleg- en communicatiestructuur is in de grote verbanden sterk 
geformaliseerdd in vastgestelde kaders. In de kleine verbanden wordt een meer 
informelee overlegvoering geconstateerd, die minder volgens een vooraf bepaalde 
structuurr verloopt. In de kleine verbanden zien we een meer geleidelijke overgang 
vann een niet-bovenschoolse naar een wei-bovenschoolse situatie. De neiging 
bestaatt de kaders pas achteraf vast te leggen. 

Uitt de landelijke enquête blijkt dat met name de locatiedirecteuren vooral méér 
overlegg ervaren- terwijl naar hun mening de meerwaarde van bovenschools 
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managementt zou moeten zijn dat het overleg zou moeten afnemen - en het 
nadeligee gevolg van hoge bovenschoolse kosten. Geconcludeerd wordt dan ook 
datt onduidelijkheid met betrekking tot de taak- en verantwoordelijkheids
verdelingg een negatief effect kan hebben op het slagen van bovenschools 
management.. Aanbevolen wordt schooldirecteuren zowel bij de invoering van 
bovenschoolss management vroegtijdig bij de discussie hierover te betrekken, als 
ookk bij de verdere ontwikkeling te blijven betrekken, met name als het gaat om 
afsprakenn over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling in de bovenschoolse 
structuur. . 

Beheerstakenn en taken op het terrein van het personeelsbeleid worden het meest 
doorr het bovenschoolse management uitgevoerd en taken op het terrein van het 
onderwijskundigg management overwegend door de schoolleiders. Verder blijkt 
datt veel taken, die weliswaar formeel aan het bevoegd gezag behoren, maar al 
enigee tijd in de praktijk door de schooldirecteur worden gedaan, nog steeds door 
dee schooldirecteuren worden uitgevoerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de werving 
vann leerlingen, het gebruik van toetsen en klein onderhoud. Een uitzondering 
vormtt het financieel beheer dat in slechts acht procent van de gevallen door de 
school-- of locatiedirecteur wordt gedaan, maar in een kwart van de gevallen bij 
hett bevoegd gezag is gebleven en in bijna een derde van de gevallen bij de boven
schoolsee directie ligt. 
Opp basis van deze resultaten kan worden geconcludeerd dat de verwachte 
taakverlichtingg voor schooldirecteuren op een aantal terreinen nog lang niet 
overall gerealiseerd is. De indruk bestaat dat hierdoor voor veel schooldirecteuren 
dee meerwaarde van bovenschools management nog niet duidelijk is. 

5.5.22 Relatie bovenschools management en structuur , sturing en 
beleidsvoering g 

Structuur r 

Centralisatie Centralisatie 
Dee verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de Üjnen waarlangs de 
besluitvormingg tot stand komt, zijn als gevolg van de invoering van een 
bovenschoolss management meer of minder geformaliseerd. De lijnen waarlangs de 
besluitvormingg tot stand komt zijn helderder geworden, meer gestroomlijnd. Dit is 
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sterkerr het geval binnen de grote verbanden dan binnen de kleine verbanden. Dat op 
hett bovenschoolse niveau het overleg geformaliseerd is betekent nog niet dat het 
overlegg op het niveau van de scholen ook verder geformaliseerd is. Binnen de 
kleinee verbanden is de formalisatie van overleg in de scholen niet versterkt en 
binnenn de grote verabnden maar nauwelijks. 
Medee omdat er meer helderheid is over de lijnen van de besluitvorming, is een 
tendenss dat de invloed van onderop op de besluitvorming toeneemt. Met name wat 
betreftt de besluitvorming ten aanzien van operationele zaken, die direct de school 
betreffenn en tot de directe verantwoordelijkheid van de scholen behoren, lijkt de 
invloedd van leerkrachten toe te nemen. Dit lijkt echter sterker het geval te zijn op de 
scholenn binnen de grote bovenschoolse structuren dan op de scholen binnen de 
kleinee bovenschoolse structuren. Een verklaring voor de toename van invloed op de 
besluitvormingg van onderop is dat binnen de scholen leerkrachten in toenemende 
matee extra taken hebben in de vormgeving van schoolbeleid en in de coördinatie 
vann de uitvoering. Taken die vroeger tot het domein van de schoolleider behoorden 
wordenn nu meer gezamenlijk in de organisatie gedragen en uitgevoerd. Met name 
opp de grote scholen, met een middenmanagement, is dit het geval. 
Voorall binnen de grotere structuren üjkt echter de invloed van onderop aangaande 
strategischee beslissingen eerder kleiner dan groter te zijn geworden. Dat geldt zowel 
voorr de grote als de kleine bovenschoolse structuren. Invoering van een 
bovenschoolsee managementlaag heeft als consequentie dat een aantal 
gemandateerdee besluiten vanuit het bestuur, die vóór de invoering van de 
bovenschoolsee structuur tot de bevoegdheid van de schooldirecteuren behoorden, 
verschovenn zijn naar het bovenschoolse niveau. Duidelijke voorbeelden daarvan 
zijnn het personeelbeleid en het financieel beleid. 

ConfiguratieConfiguratie en specialisatie 
Dee invloed van de scholen/ leerkrachten op de onderwijskundige besluitvorming 
mett betrekking tot operationele taken is vooral toegenomen op die scholen waar een 
nieuwee middenmanagementlaag is ontstaan. Invoering van een midden-
managementlaagg betekent verandering in de configuratie, dan wel in de opbouw 
vann de scholen. Hierop heeft de invoering van de bovenschoolse structuur weinig 
invloedd gehad. Invoering van een middenmanagementlaag in de vorm van 
bouwcoördinatiee heeft, zoals reeds eerder aangegeven, voornamelijk te maken met 
dee grootte van de scholen. Vooral grote scholen zijn hiertoe overgegaan, ook al 
vóórr de invoering van bovenschools management. 
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Well heeft de bovenschoolse structuur tot een uitbreiding van functies geleid; de 
functiee van intern begeleider en zorgcoördinator zijn daar voorbeelden van. Met 
dezee functies trachten scholen de organisatie en de aansturing van het primaire 
process te versterken. 
Veranderingg in de opbouw van de school door de vorming van een extra 
managementlaagg hangt samen met een toename in specialisatie in de vorm van 
functie-- en taakdifferentiatie. Leerkrachten krijgen in toenemende mate, naast hun 
lesgevendee taken, extra staftaken of lijntaken toebedeeld. Ook hierin is de 
schoolgroottee een bepalende factor. Toename van functiedifferentiatie op het niveau 
vann het middenmanagement ontlast de schooldirecteuren en schept meer 
mogelijkhedenn om leerkrachten te laten participeren in het totale schoolgebeuren, 
niett alleen in de uitvoer van klassenoverstijgende taken, maar ook in het 
beïnvloedenn van schoolbeleid. Scholen lijken dan beter in staat te zijn gezamenlijk 
dee eigen beleidsruimte te benutten. 

Binnenn de kleine scholen in de kleine bovenschoolse verbanden is er op het niveau 
vann het middenmanagement (leerkrachtniveau) weinig ontwikkeling. In de 
organogrammenn van deze verbanden wordt het niveau van de locatieleiders als het 
middenmanagementniveauu getypeerd. 

Formalisatie Formalisatie 
Err is méér overleg, vergeleken met de situatie vóór de invoering van een 
bovenschoolss management, omdat meerdere partijen deel uitmaken van een grotere 
organisatie.. Het overleg op bovenschools niveau is ook sterker geformaliseerd dan 
menn meestal in de scholen gewend was. In de scholen zelf is het overleg niet 
wezenlijkk verder geformaliseerd. Er lijkt als gevolg van de invoering van een 
bovenschoolss management juist ook een tegengestelde beweging te ontstaan met 
informeleree overleggen tussen directeuren onderling. 
Inn het algemeen is de formalisatie van overleg in de kleine bovenschoolse 
structurenn minder sterk dan in de grote bovenschoolse structuren. 

Standaardisatie Standaardisatie 
Invoeringg van een bovenschoolse managementstructuur heeft ertoe geleid dat zaken 
centralerr aangestuurd worden. De centrale aansturing noopt tot standaardisering van 
proceduress en werkwijzen. Bijvoorbeeld op het terrein van personeel, financiën en 
beheer,, maar ook op het terrein van onderwijsbeleid. 
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Opp personeelsterrein komt een toenemende standaardisatie tot uitdrukking in het 
gebruikk van protocollen voor functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken. 
Opp het terrein van beheer en financiën zien we in toenemende mate management
informatiesystemenn tot ontwikkeling komen. Niet alleen de invoering van een 
bovenschoolsee managementstructuur speelt een rol in de toenemende 
standaardisatie,, ook het landelijk beleid heeft hier invloed op. Gedoeld wordt op het 
landelijkee beleid om de kwaliteit van scholen achteraf te controleren. Scholen gaan 
err steeds meer toe over gestandaardiseerde toetsen in te voeren om de opbrengsten 
achteraff te bepalen en in bredere zin ontstaan vormen van kwaliteitszorgsystemen. 
Dee toename in standaardisatie is sterker binnen de grote bovenschoolse structuren 
dann binnen de kleine bovenschoolse structuren. 

Sturingg en beleidsvoering 

Inn alle bovenschoolse structuren werd met de invoering van een bovenschools 
managementt beoogd het takenpakket van de schoolleider te herzien. De 
schoolleiderr zou zich sterk moeten profileren als onderwijskundig leider en een deel 
vann de beheerstaken, waar in de praktijk de meeste tijd aan besteed wordt, moeten 
delegerenn naar het middenmanagement. Een ander deel van de beheerstaken, met 
namee op het terrein van personeelsbeleid en financiën, zou tot de 
verantwoordelijkheidd van het bovenschools management moeten gaan behoren. 
Inn de aansturing van het primaire proces door de schoolleider staan het initiëren en 
implementerenn van onderwijsvernieuwingen en de begeleiding en coaching van 
leerkrachtenn centraal. Een versterking van het onderwijskundig management en het 
aansturenn van leerkrachten zou de beleidsvoering van scholen kunnen versterken. 
Schoolleiderss binnen de grote bovenschoolse verbanden met relatief grote scholen 
lijkenn niet alleen beheerstaken, maar ook onderwijskundige taken beter te kunnen 
delegerenn naar het niveau van het middenmanagement, dan locatieleiders in de 
kleinee bovenschoolse structuren. Met de invoering van het bovenschools 
managementt zijn binnen één van de grote bovenschoolse verbanden kernteams 
gevormd.. Hiermee worden de deskundigheden van de professionals gebundeld. 
Tochh is men op bovenschools niveau van mening dat de omslag van een 
beheersmatigg leider naar een onderwijskundig leider nog groeiend is. De effecten 
zullenn pas op termijn zichtbaar worden. De bovenschoolse directies sturen in ieder 
gevall sterk aan op scholing van schoolleiders en opleidingstrajecten voor 
toekomstigee managers ('kweekvijverproject'). 
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Dee aansturing van het onderwijskundig beleid gebeurt op hoofdlijnen 
bovenschools.. Voorbeelden zijn: coaching van locatieleiders, standaarden 
ontwikkelenn voor de ontwikkeling van schoolplannen, schoolgidsen en WSNS 
beleidd ontwikkelen. Deze bovenschoolse onderwijskundige aansturing zien we 
zowell binnen de grote als de kleine verbanden. 
Daarentegenn valt op dat het bovenschools management, zeker in de opbouwfase, 
eenn hoge prioriteit toekent aan financiën, beheer en personeelsbeleid. Naar de 
meningg van de schoolleiders is de aansturing van het onderwijsproces door het 
bovenschoolss management met name in de grote verbanden nog niet optimaal. De 
ervaringg is dat schoolleiders met betrekking tot onderwijszaken toch sterk het 
voortouww moeten blijven nemen. Binnen de kleine verbanden bestaat het probleem 
datt de taakverdeling tussen bovenschools directeur en locatieleider nog weinig 
uitgekristalliseerdd is. 
Verderr kan geconcludeerd worden dat schooldirecteuren die in hun 
onderwijskundigg management meer aandacht zouden moeten besteden aan 
professionaliseringg van leerkrachten via coaching -waarmee de beleidsvoering 
versterktt kan worden- nog onvoldoende aangestuurd worden door het 
bovenschoolsee niveau. De grote scholen hebben hiermee meer ervaring opgedaan 
enn hebben bovendien meer tijd beschikbaar dan de kleine scholen. Het lijkt erop dat 
dezee reeds in gang gezette processen, onafhankelijk van de invoering van de 
bovenschoolsee structuur, vrij autonoom vervolgd worden. En daar waar nog weinig 
aanzett is, lijkt dit door het bovenschools niveau nog onvoldoende versterkt te 
worden.. In de kleine bovenschoolse structuren lijkt er meer bovenschoolse 
aansturingg te zijn en meer zicht op het onderwijskundig management en de 
beleidsvoeringg in de scholen dan binnen de grotere bovenschoolse structuren. De 
afstandd tussen het bovenschoolse niveau en het schoolniveau is binnen de kleinere 
verbandenn veelal ook kleiner dan binnen de grotere verbanden. 
Dee effecten van de beoogde verschuiving in taken en verantwoordelijkheden zijn 
nogg niet in alle verbanden duideüjk zichtbaar. Ook bestaat er nog onduidelijkheid, 
voorall vanuit het perspectief van de schoolleider, welke taken bovenschools en 
welkee taken op schoolniveau gepositioneerd zijn. Behalve afstemmingsproblemen 
wordtt ook geconstateerd dat de tijd die verstreken is sinds de invoering van een 
bovenschoolsee structuur nog te kort is om veranderingen waar te nemen. Bovendien 
lijktt verandering in leiderschap, dat sterk afhankelijk is van de ontvankelijkheid van 
mensenn om eigen gedrag bij te sturen, een langere weg beschoren dan men zou 
vermoeden.. Met name binnen de kleine bovenschoolse structuren, waarbinnen 
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kleinee scholen en locatieleiders met relatief minder ambulante tijd functioneren, 
wordtt nog weinig verandering ervaren. 

5.5.33 Relatie bovenschools management, structuur , sturing, beleidsvoering 
enn organisatie-effectiviteit 

Adaptatie Adaptatie 
Watt betreft de adaptatie -aanpassing aan de omgeving van de school- is er 
duidelijkk verandering merkbaar in de zin dat er verder gekeken wordt dan de 
murenn van de eigen school. Scholen communiceren intensiever met de scholen 
diee ook deel uitmaken van de bovenschoolse managementstructuur. Scholen 
hebbenn het gevoel van elkaar te kunnen leren. Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien 
vann de invoering van onderwijskundige veranderingen in de school, zoals de 
invoerr van nieuwe methodes, maar ook qua onderwijsorganisatie, door de 
vormingg van een middenmanagementlaag en optimalisering van de 
overlegstructuur.. Het bestuur van de openbare scholen binnen één van de grote 
verbandenn heeft ook meer en meer het gevoel binnen de bovenschoolse structuur 
eenn sterkere partij te vormen op gemeenteniveau, waar lokale onderwij sgelden 
verdeeldd worden. In het algemeen is er een sterkere gerichtheid op de omgeving 
vann de school, tenminste op het niveau van de scholen. Deze is sterker binnen de 
grotee bovenschoolse verbanden dan binnen de kleine. De regio waarin de 
verbandenn gesitueerd zijn lijkt hier een rol in te spelen. De dorpse structuur, 
cultuurr en traditie lijkt minder flexibel te zijn dan een stedelijke omgeving. Met 
betrekkingg tot onderwijsvernieuwing als aspect van adaptatie is dit veel minder 
hett geval. Juist ook binnen deze kleine verbanden is de invoering van 
bovenschoolss management de motor geweest tot onderwijsvernieuwing, in de 
vormm van invoering van nieuwe methodes. 

Binding Binding 
Binnenn het bindingsdomein zien we vooral een toename in binding tussen de 
scholenn onderling. Dit is een gevolg van met name veranderingen die 
bovenschoolss tot stand zijn gekomen wat betreft de personeelsbeleidsvoering. 
Mobiliteitsbeleid,, extra aandacht voor jubilarissen, personeelsblad etc. versterken 
dee gemeenschappelijkheid en het gevoel bij elkaar te horen. Ook binnen de kleine 
bovenschoolsee verbanden wordt het toegenomen contact tussen leerkrachten van 
dee verschillende scholen als positief ervaren. Het isolement, dat het werken op 
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eenn kleine school meebrengt wordt hiermee doorbroken. Een sterkere binding 
binnenn de scholen, als gevolg van de invoering van een bovenschoolse structuur 
enn de veranderingen in structuur, sturing en beleidsvoering in de scholen, wordt 
zowell binnen de grote als binnen de kleine verbanden minder sterk ervaren. 

Coördinatie Coördinatie 

Scholen,, ongeacht grootte van het bovenschoolse verband, signaleren weinig tot 
geenn effect binnen het coördinatiedomein. Eventuele veranderingen door de 
invoeringg van een bovenschoolse managementstructuur hebben blijkbaar nog geen 
merkbaarr effect. De verwachtingen hierover zijn wel positief, alleen al door het feit 
datt de lijnen waarlangs gecommuniceerd wordt geformaliseerd zijn en helderder 
zijnn geworden voor de betrokkenen. Wel ervaren de scholen in het algemeen meer 
afstemmingg tussen de scholen binnen het bovenschoolse verband. 

Doelgerichtheid Doelgerichtheid 

Binnenn drie van de vier verbanden lijkt de invloed van de bovenschoolse 
structuurr het sterkst te zijn op het terrein van de doelgerichtheid van de scholen. 
Scholenn zijn doelgerichter gaan werken op het niveau van het primaire proces 
(ontwikkelingg van kwaliteitsinstrumenten voor het primaire proces, invoer 
leerlingvolgsysteem,, ontwikkeling schoolplan). De onderwijskundige aansturing 
vann de schoolleider en de aansturing door professionele leerkrachten wordt hierin 
alss een beïnvloedende factor aangemerkt. Ook een zorgvuldige werving en 
selectiee van nieuw te benoemen personeel is debet aan meer doelgerichtheid van 
hett primaire proces. 

Tenslottee lijkt de nadruk van overheidswege op kwaliteitszorg en de controle 
hieropp in belangrijke mate bij te dragen tot een sterkere doelgerichtheid van 
scholenn op het primaire proces. 
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66 Reflectie en discussie 

6.11 Inleiding 

Binnenn het beleids-, empirisch en theoretisch kader, zoals besproken in hoofdstuk 
11 en 2, werd een antwoord gezocht op de vraag naar de invloed van schaal op de 
organisatie-effectiviteitt van basisscholen. Er werden drie onderzoeksvragen ge
formuleerdd over relaties tussen vijf centrale begrippen: schaal, structuur, sturing, 
beleidsvoeringg en organisatie-effectiviteit. Over de richting van de verbanden 
tussenn de begrippen werden verwachtingen geformuleerd. 
Dezee paragraaf geeft een overzicht van de onderzoeksvragen en verwachtingen. 

1.. Welke samenhangen zijn er  tussen schaal (schaalverschillen en 
schaalverandering),, kenmerken van de organisatiestructuur  van scholen 
enn de sturing van de schoolleider? 

Vanuitt de literatuur kan met betrekking tot het eerste deelonderzoek (onderzoek 
naarr schaalgrootteverschillen) verwacht worden dat naarmate scholen groter zijn, 
dee structuur van de organisatie verder uitgewerkt is. Zo zullen grote scholen meer 
specialisatie,, configuratie, formalisatie en standaardisatie kennen. Met betrekking 
tott het structuurkenmerk centralisatie kunnen we verwachten dat naarmate 
scholenn groter zijn, mede als gevolg van meer spreiding van taken en 
verantwoordelijkhedenn in de schoolorganisatie, de invloed op de besluitvorming 
vanuitt het laagste niveau (leerkrachtniveau) toeneemt, tenminste aangaande 
operationelee zaken. Daarentegen verwachten we dat de invloed op de 
besluitvormingg met betrekking tot de strategievorming meer gecentraliseerd zal 
zijn. . 

Ookk met betrekking tot het tweede deelonderzoek (onderzoek naar klein- en 
grootschaligheid)) is de verwachting dat met de invoering van bovenschools 
managementt de organisatiestructuur verder uitgewerkt is, zowel op bovenschools 
niveauu als op het niveau van de scholen en dat de schoolleider meer gericht zal 
zijnn op onderwijskundige aansturing. Li de besluitvorming verwachten we vanuit 
dee laagste niveaus meer invloed met betrekking tot met betrekking tot 
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operationelee zaken en minder invloed met betrekking tot strategische zaken. Ook 
dee spreiding van sturing over verschillende actoren in de organisatie zal met de 
invoeringg van bovenschools management toenemen. 
Dee afstemming tussen het beheersmatige/strategische domein en het 
onderwijskundige/operationelee domein zal, zo verwachten wij, in grote scholen 
enn scholen met bovenschools management problematisch zijn. 

2.. Wat is de directe invloed van schaal (schaalgrootte en 
schaalverandering),, structuur , sturing en beleidsvoering op organisatie-
effectiviteit? ? 

Dee empirische literatuur biedt weinig feitenmateriaal met betrekking tot het 
verbandd tussen schaalgrootte en organisatie-effectiviteit, omdat daar nog 
nauwelijkss onderzoek naar gedaan is. Wel zijn er aanwijzingen dat op grote 
scholenn en binnen grote bovenschoolse structuren het adaptatievermogen, ofwel 
dee gerichtheid op innovatie, onderwijsvernieuwing en contacten met instellingen 
buitenn de school, groter zal zijn. 
Watt de relatie structuur en organisatie-effectiviteit betreft verwachten wij dat 
scholenn die tenminste operationele besluiten op een relatief laag niveau in de 
organisatiee nemen, effectiever zijn dan scholen die besluiten nemen op een 
relatieff hoger niveau. 
Watt betreft de relatie sturing en organisatie-effectiviteit kan verwacht worden dat 
ondersteunendd leiderschap zal samenhangen met het type organisatie dat naar 
buitenn gericht is, waarin innovatie en aanpassing aan de omgeving belangrijke 
kenmerkenn zijn. Daarentegen zal in een organisatie die meer gericht is op het 
internee proces, of sterk doelgericht, de sturing meer directief zijn. 

3.. Wat is de indirecte invloed van schaal (schaalgrootte en 
schaalverandering),, structuur , sturing op organisatie-effectiviteit, via de 
beleidsvoering? ? 

Wee verwachten dat schaal, structuur en sturing de organisatie-effectiviteit 
beïnvloedenn via beleidsvoering. Met name met betrekking tot schoolgrootte 
verwachtenn we dat naarmate scholen groter zijn de organisatie-effectiviteit via de 
beleidsvoeringg positief beïnvloed wordt. 
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Inn § 6.2 worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samengevat en 
geconfronteerdd met de geformuleerde verwachtingen. Het hoofdstuk wordt 
afgeslotenn met een discussieparagraaf (§ 6.3). 

6.22 Reflectie 

6.2.11 Relatie schaal, structuur  en sturing 

EersteEerste vraag: 

WelkeWelke samenhangen zijn er tussen schaal (schaalgrootte en schaalverandering), 
kenmerkenkenmerken van de organisatiestructuur van scholen en de sturing van de 
schoolleider? schoolleider? 

l.aa Dat verandering van schaal doorgaans gepaard gaat met veranderingen in de 
structuurr van een organisatie (Mintzberg, 1979; Van Aken en Broekhuysen, 
1980)) is met de bevindingen uit het survey-onderzoek voor een deel bevestigd. 
Taak-- en functiedifferentiatie nemen toe naarmate scholen groter zijn. Er is geen 
samenhangg met de grootte van het bestuur. Naarmate scholen groter zijn komt de 
opdelingg ervan in bouwen (configuratie) eventueel onder leiding van een 
bouwcoördinatorr vaker voor. Met betrekking tot de formalisatie van de 
overlegvoeringg kan geconcludeerd worden dat scholen naarmate ze groter zijn 
niett formalistischer zijn. Scholen zijn wel sterker geformaliseerd, naarmate het 
aantall scholen dat onder een bestuur ressorteert groter is. Met betrekking tot 
standaardisatiee (met name gebruik leerlingvolgsysteem) is geen significant 
verschill aangetroffen tussen grote en kleine scholen. 

l.bb Ook uit de landelijke enquête blijkt dat schaalwijzigingen gepaard gaan met 
structuurveranderingen.. Bij meer dan een kwart van de besturen met een 
bovenschoolss management is de afgelopen vijf jaar de bestuursvorm gewijzigd. 
Bijj de invoering van een bovenschoolse structuur is het model van algemeen 
directeur,, waarbij de directeur verantwoordelijkheid draagt op alle terreinen op 
bovenschoolss niveau en de schooldirecteuren verantwoordelijk blijven op alle 
terreinenn op hun eigen niveau, het meest gehanteerde organisatiemodel. Met name 
geldtt dit voor de relatief grote bovenschoolse verbanden. Verder blijkt uit de 
landelijkee enquête dat de meeste besturen een toezichthoudende of 
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beleidsvormendee taakopvatting hebben. Taken die vooral naar het bovenschoolse 
niveauu zijn gedelegeerd, betreffen financieel beheer en personeelswerving. De 
taakafbakeningg tussen bestuur en directie is meestal geformaliseerd in een 
directiestatuut.. In een beperkt aantal gevallen is de afbakening niet formeel 
vastgelegd. . 

l.cc Vooral de bevindingen uit de gevalsstudies tonen aan dat schaalverandering 
directt samenhangt met structuurveranderingen in de organisatie (Van Aken & 
Broekhuysen,, 1980). Met de invoering van een bovenschools management is de 
gehelee organisatiestructuur op de niveaus van bestuur, bovenschools management 
enn scholen opnieuw bezien en is getracht een goede afstemming tussen de 
verschillendee onderdelen in de totale organisatie te verkrijgen. Hiertoe is in alle 
gevallenn een nieuw organisatiemodel ingevoerd; de vorming van een extra 
organisatielaagg maakt daar meestal deel van uit. Dit impliceert veranderingen in 
dee configuratie van de organisatie, in de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden,, in de communicatie en in de overlegvoering. De 
structuurveranderingenn doen zich vooral voor op bestuursniveau en bovenschools 
niveau,, maar grijpen ook in op het niveau van de scholen. 

l.dd De uitkomsten uit de gevalsstudies laten zien dat als gevolg van invoering van 
eenn bovenschools management de standaardisatie op schoolniveau, maar ook op 
bovenschoolss niveau beduidend is toegenomen. Op het terrein van 
personeelsbeleidd zien we met name een toenemend gebruik van protocollen voor 
functioneringsgesprekkenn en beoordelingsgesprekken. Op het terrein van 
onderwijskundigg beleid is er een toename in gebruik van gestandaardiseerde 
leerlingtoetsen,, invoer van kwaliteitszorgsystemen en ontwikkeling van 
schoolplannenn volgens uniforme standaarden voor het totaal van scholen binnen 
eenn bovenschools management. Verder is er een toename in specialisatie in de vorm 
vann nieuwe functies en nieuwe taken binnen bestaande functies. Toename in 
specialisatiee manifesteert zich echter sterker op het bovenschoolse niveau dan op 
hett niveau van de scholen. 

l.ee De verwachting dat besluitvorming in scholen twee domeinen kent volgens de 
theoriee van Bacharach e.a. (1990), namelijk het operationele en het strategische 
domein,, is voor een deel bevestigd. De bevindingen uit de factorstructuur leiden 
tott de conclusie dat de volgens deze theorie onderscheiden 
besluitvormingsdomeinenn als onderscheiden herkend worden. 
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Hett blijkt dat een aantal deelterreinen binnen deze domeinen zich in een 
tussenpositiee bevinden, ofwel in een onderhandelingsdomein gesitueerd zijn 
(Hanson,, 1991). Het betreft 'verdeling van leerkrachten over groepen', 
'beoordelingg van leerkrachten', 'professionalisering van het team' en 'besteding 
vann het leermiddelenbudget'. Deze deelgebieden scoren relatief hoog op beide 
factoren.. In kleine scholen is dit sterker het geval dan in grote scholen. Dit zou 
kunnenn betekenen dat op deze terreinen en met name binnen de kleine scholen, 
meerr afstemming bereikt wordt tussen het operationele en het strategische domein 
vann besluitvorming. 

l.ff Verwacht werd dat naarmate scholen groter zijn, er meer invloed op de be
sluitvormingg is vanuit het hoogste niveau op de strategische besluitvorming en 
meerr invloed juist vanuit het laagste niveau op de operationele besluitvorming. 
Dee bevindingen uit het survey onderzoek tonen aan dat naarmate scholen groter 
zijn,, de invloed op de besluitvorming vanuit het hoogste niveau inderdaad 
toeneemt.. Echter niet alleen met betrekking tot de strategische besluiten is dit, 
zoalss verwacht, het geval, maar ook met betrekking tot de operationele besluiten, 
waarvann verondersteld werd dat de invloed vanuit de lagere niveaus juist sterker 
zouu zijn. 

l.gg De gevalsstudies tonen aan dat er een relatie bestaat tussen centralisatie, 
schaalgroottee en schaalverandering (invoering van bovenschools management). In 
dee relatief grote scholen binnen de grote bovenschoolse managementstructuren is 
err vanuit de lagere niveaus meer invloed op de operationele besluitvorming dan in 
dee relatief kleine scholen binnen kleine bovenschoolse structuren. De grotere 
invloedd vanuit de lagere niveaus op het operationele domein hangt samen met het 
gegevenn dat in deze grotere scholen ook een aantal verantwoordelijkheden lager 
inn de organisatie gepositioneerd zijn. Meer en meer worden operationele taken 
gedelegeerdd naar het niveau van het middenmanagement (bouwcoördinatie, 
zorgcoördinatie,, interne begeleiding). De strategische invloed op de besluitvor
mingg daarentegen lijkt eerder afgenomen dan toegenomen te zijn, zowel binnen 
dee grote als de kleine bovenschoolse structuren. Een verklaring hiervoor is dat 
mett de invoering van bovenschools management, taken en verantwoordelijkheden 
mett betrekking tot strategieontwikkeling en beheer uit de scholen zijn verschoven 
naarr het bovenschoolse niveau (vgl Van Agten, 1999; Karsten e.a„ 2000). Hierbij 
gaann we er vanuit dat verantwoordelijkheid over taakgebieden samenhangt met 
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invloedd die erop kan worden uitgeoefend. In de nieuwe situatie concentreert de 
schoolleiderr zich in de rol van onderwijskundig leider op de aansturing van het 
primairee proces. Hiermee lijkt een scheiding te worden aangebracht tussen het 
beheersmatigg leiderschap en het onderwijskundig leiderschap. Omdat het voeren 
vann schoolbeleid, met als uiteindelijk doel de onderwijskundige doelstellingen 
vann een school te realiseren, een organisatiestructuur vergt, waarbij sprake is van 
integratiee tussen het beheersmatig en onderwijskundig management (vgl. 
Marx,1975;; Sleegers, 1991; Kruger, 1995), is het echter zeer wenselijk 
schoolleiderss integrale managementverantwoordelijkheid te geven op alle 
beleidsgebiedenn op hun eigen niveau. In het organisatiemodel met een algemeen 
directeur,, waarbij de directeur verantwoordelijkheid draagt op alle terreinen op 
bovenschoolss niveau en de schooldirecteuren verantwoordelijk blijven op alle 
terreinenn op hun eigen niveau, wordt een dergelijke integratie voorgestaan. 

l.hh In het survey-onderzoek is geen significante relatie aangetroffen tussen 
schoolgroottee of bestuursgrootte en sturing, opgevat als de leiderschapsstijl van 
dee schoolleider. Aldus kan vanuit deze bevinding geconcludeerd worden dat er 
geenn samenhang bestaat tussen schaal en sturing. 

l.ii De uitkomsten uit de gevalsstudies daarentegen laten duidelijk zien dat de 
invoeringg van een bovenschools management wel degelijk invloed heeft op het 
typee sturing van de schoolleider. Sturing werd in de gevalsstudies overigens bre
derr geïnterpreteerd (rol van onderwijskundig leider) dan in het survey-onderzoek 
(leiderschapsstijl).. In alle bovenschoolse structuren is met de invoering van een 
bovenschoolss management beoogd het takenpakket en daarmee het type sturing 
vann de schoolleider te herzien. De schoolleider profileert zich tot onderwijskundig 
leiderr en een deel van de beheerstaken worden gedelegeerd naar het niveau van 
hett middenmanagement. Een ander deel van de beheerstaken, met name op het 
terreinn van personeelsbeleid en financiën, behoort steeds meer tot de 
verantwoordelijkheidd van het bovenschools management. 
Hiermeee bevestigen de resultaten uit de gevalsstudies de verwachting dat in een 
bovenschoolss management de schoolleider in de rol van onderwijskundig leider 
primairr verantwoordelijk is voor de aansturing van het primaire proces (vgl Karsten 
e.a.,, 2000). Het initiëren en implementeren van onderwijsvernieuwingen en de 
begeleidingg en coaching van leerkrachten staan hierbij centraal. Beoogd wordt 
middelss versterking van het onderwijskundig management in de school de 
beleidsvoeringg van scholen te versterken. 
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Schoolleiderss binnen de grote bovenschoolse verbanden met relatief grote scholen 
lijkenn niet alleen beheerstaken, maar ook onderwijskundige taken beter te kunnen 
delegerenn naar het niveau van het middenmanagement, dan locatieleiders in de 
kleinee bovenschoolse structuren. Toch is men op bovenschools niveau van mening 
datt de omslag van een beheersmatig leider naar een onderwijskundig leider nog 
sterkk groeiend is. De effecten zullen pas op termijn zichtbaar worden. 

6.2.22 Directe invloed van schaal, structuur , sturing en beleidsvoering op 
organisatie-effectiviteit t 

TweedeTweede vraag: 

WatWat is de directe invloed van schaal (schaalgrootte en schaalverandering), 
structuur,structuur, sturing en beleidsvoering op organisatie-effectiviteit? 

2.aa In de nota 'Schaal en kwaliteit in het basisonderwijs' werd door de 
projectgroepp verondersteld dat schaalvergroting leidt tot kostenbesparing cq 
efficiëntie.. Met de vrijgekomen middelen zou de kwaliteit van het basisonderwijs 
mett dezelfde middelen aanzienlijk verbeterd kunnen worden. Hierin ligt de 
aannamee dat schaalvergroting leidt tot verhoging van de kwaliteit van het 
onderwijss door een meer doelmatige inzet van middelen. Claessen en Lagerweij 
(1990a)) geven in een studie waarop de projectgroep zich baseert een nadere 
aanduidingg van kwaliteit: 'een kwalitatief goede school zal in staat moeten zijn 
omm binnen de kaders van de wet en het overheidsbeleid, eigen schoolbeleid te 
realiserenn op grond van eigen doelstellingen. Daartoe wordt nodig geacht: 
voldoendee kritische massa, op de verschillende niveaus over de vereiste 
deskundighedenn beschikken, over voldoende personele ondersteuning, materiële 
enn technische deskundigheden kunnen beschikken'. 

Ookk in het empirisch onderzoek is de relatie schaal en kwaliteit onderwerp van 
studie.. In hoofdstuk 2 passeerden diverse onderzoeken de revue waarin deze 
relatiee onderzocht is. De uitkomsten van deze studies zijn vaak tegenstrijdig. 
Bovendienn wordt kwaliteit op verschillende manieren geïnterpreteerd. Over 
kwaliteitsmatenn en de overwegingen hierbij bestaat geen consensus (vgl. Ax en 
Vann Wieringen, 1991). Dit betekent dat in beleidsvoornemens, maar ook in het 
empirischh onderzoek kwaliteit cq effectiviteit een verschillende betekenis kan 
aannemen.. Het onderzoek is doorgaans gebaseerd op verschillende theoretische 
modellen.. In hoofdstuk 2 werd een onderscheid gemaakt tussen het onderzoek dat 
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gebaseerdd is op het zogenoemde doeleindenmodel, waarin de uitkomsten uit het 
primairee proces de kwaliteitsmaten vormen en het systeemmodel met een 
uitwerkingg van Quinn & Rohrbaugh (1983), waarin benadrukt wordt dat 
verschillendee waarden, soms concurrerende waarden, een rol spelen in 
organisatiess en deze tegelijkertijd kunnen optreden. Daarom is het raadzaam om 
dezee verschillende waarden in één model onder te brengen, het zogenoemde 
concurrerendee waardenmodel. Met het concurrerende waardenmodel zijn in dit 
onderzoekk verschillende waarden die een organisatie kan nastreven 
samengebrachtt in een meeromvattend model, met effectiviteitscriteria op vier 
domeinen.. Effectiviteit is in dit onderzoek opgevat als de kwaliteit van de 
schoolorganisatiee op een viertal domeinen en niet als de kwaliteit van de output 
vann het primaire proces, de leerlingresultaten. Kwaliteit kan in deze opvatting 
wordenn opgevat als voorwaardelijk aan de uitkomsten op leerlingniveau. Het 
modell is toegepast op de onderwijssituatie (Van Wieringen, 1995, 2000; Majoor, 
2000;; Boerman, 1998) en in dit onderzoek gebruikt om de relatie tussen schaal, 
organisatie-effectviteit,, structuur en beleidsvoering te onderzoeken. De 
effectiviteitsdomeinenn betreffen: adaptatie, ofwel de relatie cq aanpassing van de 
schooll aan de omgeving van de school; binding van de personeelsleden aan de 
school,, uitgedrukt in kwaliteit van samenwerking en onderlinge betrokkenheid, 
coördinatiecoördinatie tussen de verschillende onderdelen in de school, uitgedrukt in 
informatiee over het onderwijsleerproces, coördinatie van informatie en 
strategischee coördinatie; en tenslotte doelgerichtheid, uitgedrukt in financiële 
doelgerichtheidd cq efficiëntie en gerichtheid op cognitieve en niet-cognitieve 
leerlingdoelen. . 

2.bb Met de uitwerking van een lineair structureel model in het survey onderzoek 
werdenn schaalgrootte, structuur en sturing beschouwd als de verklarende latente 
onafhankelijkee variabelen. De bevindingen na toetsing van dit model laten zien 
datt van deze drie onafhankelijke variabelen, sturing op de eerste plaats en 
schaalgroottee in geringere mate een direct effect hebben op organisatie-
effectiviteit.. De relatie tussen structuur in de betekenis van invloed op de 
besluitvormingg (centralisatie) en de effectiviteit van de schoolorganisatie is met 
toetsingg van het lineaire structurele model niet aangetoond. Dit betekent dat de 
verschillenn tussen scholen op de factor organisatie-effectiviteit niet verklaard 
wordenn door het structuurkenmerk centralisatie. 
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2.cc Voorafgaand aan de toetsing van het lineair structureel model werd met 
Pearson'ss correlatieberekeningen de samenhang berekend tussen de vier 
onafhankelijkee variabelen (schaalgrootte, structuur, sturing, beleidsvoering) en de 
afhankelijkee variabele organisatie-effectiviteit, onderscheiden naar de vier 
afzonderlijkee domeinen. Aangetoond is dat de samenhang tussen schaalgrootte en 
effectiviteitt het sterkst is binnen het adaptatiedomein op de variabele 
schoolgrootte,, uitgedrukt in het aantal personeelsleden en op de variabele 
bestuursgrootte,, uitgedrukt in het aantal scholen ressorterend onder het bestuur in 
kwestie.. Schoolgrootte, uitgedrukt in aantal leerlingen laat een significante 
samenhangg zien met coördinatie. 
Dee Pearson's correlatieberekeningen die ook werden uitgevoerd om de 
samenhangg tussen sturing en effectiviteit van de schoolorganisatie te onderzoeken 
latenn zien dat op alle domeinen (adaptatie, binding, coördinatie en 
doelgerichtheid)) de samenhangen met sturing significant zijn. De sterkste 
samenhangg is aangetroffen tussen binding en de ondersteunende schoolleidersstijl 
enn tussen doelgerichtheid en de ondersteunende èn directieve schoolleidersstijl. 

2.dd In een multiple regressie-analyse is onderzocht in hoeverre organisatie
effectiviteitt (adaptatie, binding, coördinatie en doelgerichtheid) verklaard kan 
wordenn door schaalgrootte, structuur, sturing en beleidsvoering. De uitkomsten 
tonenn ook hier weer aan dat sturing, uitgedrukt in de leiderschapsstijl van de 
schoolleider,, de belangrijkste bijdrage levert aan de verklaring van organisatie-
effectiviteit,, op alle vier domeinen. Schaalgrootte levert een kleine bijdrage aan 
dee verklaring van de variantie tussen scholen op het adaptatiedomein. 
Beleidsvoering,, geïndiceerd in 'de mate van aandacht voor inhoudelijke 
onderwerpenn in het teamoverleg' en in de mate van inzet van extra formatie aan 
verschillendee soorten activiteiten in de school' heeft een belangrijk effect op het 
adaptatievermogenn van scholen. Beleidsvoering geïndiceerd in 'de mate van 
planningg en evaluatie van het onderwijsaanbod' heeft een klein effect op het 
doelgerichtheidsdomein.. Ook in deze analyse is structuur opvallend afwezig als 
voorspellerr voor organisatie-effectiviteit. Structuur werd geïndiceerd door drie 
parameters:: invloedsverdeling met betrekking tot de operationele besluitvorming, 
invloedsverdelingg met betrekking tot de strategische besluitvorming en de mate 
vann formalisatie van de overlegvoering in de school. 
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2.ee Dat scholen wellicht organisatie-effectiever zouden zijn, naarmate de 
besluitvorming,, tenminste binnen het operationele domein, verder 
gedecentraliseerdd is, zoals blijkt uit de bevindingen van Boerman (1998), is met 
ditt onderzoek niet aangetoond. Het tegenovergestelde is waar: naarmate de 
operationelee besluitvorming verder gecentraliseerd is, ofwel naarmate de invloed 
opp de operationele besluitvorming vanuit de hogere niveaus toeneemt, zijn 
scholenn adaptiever. Op de overige effectiviteitdomeinen (binding, coördinatie en 
doelgerichtheid)) worden geen significante samenhangen aangetroffen. Met 
centralisatiee als onafhankelijke variabele en organisatie-effectiviteit als 
afhankelijkee variabele, samengebracht in een lineair structureel model, wordt 
eveneenss geen significant verband aangetroffen. 

2.ff De verwachting dat grotere scholen en scholen die ressorteren onder grotere 
besturenn effectievere organisaties zouden zijn is met dit onderzoek voor een deel 
aangetoond.. Dit geldt voor een klein deel voor het adaptatiedomein. 
Reflecterendd aan de vier organisatieopvattingen uit het concurrerende 
waardenmodell van Quinn en Rohrbaugh, te weten het open systeemmodel, het 
rationelee doelmodel, het 'human relations' model en het interne procesmodel, 
kunnenn we voorzichtig concluderen dat grotere scholen meer op de omgeving 
gerichtee organisaties zijn dan kleinere scholen, in de betekenis dat er meer 
ontvankelijkheidd en bereidheid is tot onderwijsvernieuwing en dat de school meer 
betrokkenn is op ontwikkelingen in de directe omgeving van de school, hierop 
inspeeltt en meer gebruik maakt van het aanbod van instellingen in die omgeving. 
Datt grotere scholen adaptiever zijn wordt ondersteund door de bevindingen van 
Maslowskii (2001), die concludeert dat grote scholen meer belang hechten aan 
innovatiee en verandering dan kleine scholen. 

2.gg Uit het survey onderzoek kan geconcludeerd worden dat sturing, uitgedrukt in 
dee leiderschapsstijl van de schoolleider, de belangrijkste bijdrage levert aan de 
verklaringg van organisatie-effectiviteit op de domeinen binding, coördinatie en 
doelgerichtheid. . 
Voogtt (2000) relateert sturing, onderscheiden naar een directieve en 
ondersteunendee leiderschapsstijl, aan de vier organisatiemodellen cq 
effectiviteitsdomeinen.. Verondersteld wordt dat ondersteunend leiderschap vooral 
samenhangtt met adaptatie (A) en binding (B), terwijl directief leiderschap vooral 
mett coördinatie (C) en doelgerichtheid (D) zou samenhangen. Dit betekent dat 
ondersteunendd leiderschap zal samenhangen met het type organisatie dat naar 
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buitenn gericht is, waarin innovatie en aanpassing aan de omgeving belangrijke 
kenmerkenn zijn. Daarentegen zal in een organisatie die meer gericht is op het 
internee proces, of sterk doelgericht is, de sturing meer directief zijn. 
Dee resultaten uit het survey-onderzoek bevestigen deze veronderstellingen voor 
eenn deel. Onderscheiden naar de vier effectiviteitsdomeinen afzonderlijk en 
onderscheidenn naar ondersteunend en directief leiderschap kunnen we met de 
bevindingenn uit het survey-onderzoek aantonen dat ondersteunende sturing 
inderdaadd een significant effect heeft op het effectiviteitsdomein binding (B), 
echterr niet op het adaptatiedomein (A). Daarentegen heeft directieve sturing juist 
wéll een significant effect op adaptatie. Wat de tweede veronderstelling betreft 
kunnenn we concluderen dat directieve sturing, maar ook ondersteunende sturing 
eenn significant effect heeft op coördinatie en doelgerichtheid. 

2.hh De Stimuleringsbijdrage Bestuurlijke Krachtenbundeling voor het primair 
onderwijs,, die in het schooljaar 1997/1998 ingevoerd werd kan beschouwd 
wordenn als een stap in de autonomievergroting van de scholen. Schaalvergroting 
werdd daarbij genoemd als één van de voorwaarden voor deregulering en 
autonomievergroting.. De overheid beoogde met deze regeling via bestuurlijke 
krachtenbundelingg het beleidsvoerend vermogen van de scholen te versterken. De 
scholenn moesten meer verantwoordelijkheid nemen in met name personeelsbeleid 
enn onderwijskundig beleid. 
Dee regeling werd in veel gevallen ingezet voor de vorming van een bovenschools 
managementt (Karsten, Van de Venne e.a., 2000; Beerends en Gemmeke, 1999). 
Eenn daarmee samenhangende ontwikkeling was dat het aantal scholen 
ressorterendd onder een en hetzelfde bestuur toenam en het aantal eenscholige 
besturenn verminderde. 
Viaa een schaalvergrotende maatregel werd getracht de eigen beleidsvoering van 
scholenn te versterken. In dit verband is de bevinding uit het survey onderzoek 
relevantt dat beleidsvoering de organisatie-effectiviteit beïnvloedt op het 
adaptatiedomein,, en voor een klein deel op het doelgerichtheidsdomein. Relevant 
iss ook dat bij toetsing van het lineair structurele model blijkt dat de rol van de 
schoolleiderr sterk bepalend is voor de beleidsvoering van scholen Ook de 
bevindingenn van Hooge (1998) en Majoor (2000) wijzen in deze richting. Zo 
concludeertt Majoor dat de wijze waarop de schoolleider invulling geeft aan zijn 
roll van ieading professional' de beleidsvorming in het bijzonder op het 
operationelee gebied beïnvloedt. 
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Tegelijkertijd,, zo werd al eerder aangegeven, is er een duidelijke tendens dat de 
aansturingg in toenemende mate verdeeld wordt over meerdere mensen in de school. 
Dee gevalsstudies laten zien dat in de school een delegatie van taken en 
verantwoordelijkhedenn plaats vindt naar het middenmanagement. In dit verband is 
hett onderscheid relevant tussen een beperkte en een uitgebreide professionele 
oriëntatiee (Hoyle, 1975; vgl. Sleegers, 1991; vgl. Houtveen e.a. 1999). Daarbij 
wordtt het belang benadrukt van het creëeren van een lerende schoolorganisatie door 
middell van de transformatie van leraren tot lerende leraren; er wordt dan gesproken 
vann transformatief leiderschap (Leithwood, 1992). Transformatief leiderschap zou 
eenn belangrijk middel zijn om een spreiding van taken en bevoegdheden te 
bewerkstelligen. . 

2.ii Uit de gevalsstudies blijkt dat de onderzochte scholen na de invoering van een 
bovenschoolsee managementstructuur, niet alleen adaptiever zijn, maar ook doelge
richterr opereren dan voorheen. De omgeving van de eigen school is letterlijk groter 
geworden,, omdat de scholen deel zijn van een grotere groep scholen. Daardoor is 
dee communicatie tussen de scholen intensiever geworden. Scholen hebben het 
gevoell van elkaar te kunnen leren. Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van 
onderwijskundigee veranderingen, zoals het gebruik van nieuwe methodes, maar ook 
tenn aanzien van onderwijsorganisatie, zoals de vorming van middenmanagement en 
optimaliseringg van de overlegstructuur. Ook heeft de invoering van een 
bovenschoolss management ertoe geleid dat de positie van het bestuur versterkt is in 
hett onderwijspolitieke krachtenveld op gemeenteniveau. 
Dee scholen in de gevalsstudies zijn, vergeleken met de situatie vóór de invoering 
vann de bovenschoolse structuur, doelgerichter gaan werken, met name op het 
niveauu van het primaire proces (ontwikkeling kwaliteitsinstrument primaire proces, 
invoerr leerlingvolgsysteem, ontwikkeling schoolplan). 
Menn heeft niet de ervaring dat de binding binnen de scholen, zowel binnen de 
grotee als binnen de kleine verbanden, is versterkt als gevolg van de invoering van 
eenn bovenschoolse structuur. Daartegenover staat dat er wel meer saamhorigheid 
iss ontstaan tussen de scholen in het bovenschoolse verband. 
Watt de coördinatie tussen de verschillende onderdelen in de school betreft 
signalerenn scholen, ongeacht grootte van het bovenschoolse verband, weinig tot 
geenn effect. Eventuele veranderingen als gevolg van de invoering van een 
bovenschoolsee managementstructuur hebben, gezien de korte tijd die verstreken 
iss sinds de start, blijkbaar nog geen effect gehad. De verwachtingen hierover zijn 
well positief gestemd. Het feit dat de invoering van een bovenschoolse structuur 
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ertoee geleid heeft dat de lijnen waarlangs gecommuniceerd wordt verder 
geformaliseerdd zijn en daarmee helderder zijn geworden, wordt door de 
betrokkenenn als een voorwaarde gezien voor verbetering van de coördinatie 
binnenn de school. Tussen de scholen onderling ervaren betrokkenen wel 
afstemming. . 

2.jj Dat scholen na de invoering van een bovenschoolse structuur doelgerichter en 
adaptieverr opereren kan deels verklaard worden door de structuurveranderingen 
opp bestuurlijk, bovenschools en schoolniveau. Ook al zijn deze 
structuurveranderingenn in een aantal gevallen nog niet goed uitgekristalliseerd, 
scholenn krijgen meer aandacht voor elkaar en geven aan hierdoor van elkaar te 
leren.. Er is vaker een sterkere gerichtheid van scholen op onderwijskundige 
processen,, wat samenhangt met een toegenomen aandacht van de overheid voor 
kwaliteitszorg. . 
Scholenn in een bovenschoolse managementstructuur zijn dan dan in 
overeenstemmingg met het open systeemmodel meer flexibele organisaties met een 
hogee veranderingscapaciteit, met gedifferentieerde eenheden die gemakkelijk 
kunnenn inspelen op veranderingen in de omgeving. Anderzijds treffen we in 
overeenstemmingg met het rationele doelmodel sterkere centralisatie aan, 
tenminstee aangaande strategische besluitvorming en meer hiërarchische controle. 
Hett open systeemmodel en het rationele doelmodel moeten dan om de 
werkelijkheidd te benaderen, gecombineerd worden in een meer omvattend model, 
zoalss inderdaad nagestreefd wordt in het ABCD-model. 

6.2.33 Indirecte invloed van schaal, structuur  en sturing op organisatie-
effectiviteit,, via beleidsvoering 

DerdeDerde vraag: 
WatWat is de indirecte invloed van schaal (schaalgrootte en schaalverandering), 
structuur,structuur, sturing op organisatie-effectiviteit, via de beleidsvoering? 

3.aa Naarmate scholen groter zijn kunnen we verwachten dat via de beleidsvoering 
dee organisatie-effectiviteit van scholen postief beïnvloed wordt. In het 
overheidsbeleidd werd schaalvergroting van instellingen beschouwd als 
voorwaardee voor een goed gebruik van de autonomie (Onderwijsraad, 2000). Ook 
Lagerweijj & Claessen (1990b) stelden dat voor voldoende beleidsvoerend 
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vermogenn ofwel veranderingscapaciteit een zekere schoolomvang nodig is. In een 
kleinee organisatie zou onvoldoende capaciteit aanwezig zijn, om adequaat alle 
terreinenn waarop men zelf beleid moet voeren, te kunnen bestrijken. 
Verwachtt werd dat schaalgrootte, structuur en sturing indirect effect zouden heb
benn op de effectiviteit van schoolorganisaties. De indirecte effecten zouden verlo
penn via de beleidsvoering. In het survey onderzoek is beleidsvoering geoperatio
naliseerdd in 'mate van planning en evaluatie van het onderwijsaanbod', mate van 
'inzett van extra formatie aan verschillende activiteiten in de school', 'inhoudelij
kee aard van het teamoverleg' en 'deskundigheidsbevordering van leerkrachten'. 
Toetsingg in een lineair structureel model toonde echter aan, dat weliswaar sturing 
eenn significant effect heeft op de effectiviteit van de schoolorganisatie, maar dat 
géénn van de indirecte effecten significant is. Er is aldus geen indirecte invloed 
aangetroffenn van schaalgrootte, structuur en sturing via beleidsvoering op organi
satie-effectiviteit.. Wel laadt de factor beleidsvoering op één van de effectiviteit
domeinen,, namelijk op adaptatie. Ook een multiple regressie-analyse heeft aange
toondd dat beleidsvoering een predictor is voor adaptatie; hiermee wordt ruim drie 
kwartt van de variantie tussen scholen verklaard. 

3.bb De gevalsstudies laten zien dat door de invoering van een bovenschoolse 
structuur,, het onderwijskundige proces een meer directe verantwoordelijkheid van 
schoolleiderss is geworden. Deze taak wordt met name in de scholen van de grote 
bovenschoolsee verbanden breed aangestuurd. Aan kernteams, bestaande uit pro
fessionals,, worden taken gedelegeerd. Hiermee is een bredere betrokkenheid in de 
taakuitvoeringg bereikt, waarmee het beleidsvoerend vermogen en de doelgericht
heidd vergroot zijn. 

6.33 Discussie 

Inn het eerste hoofdstuk (§ 1.1) werd gerefereerd aan de maatschappelijke discus
siee over schaalvergroting, namelijk dat sommigen vrezen dat door schaalvergro
ting,, in het bijzonder fusies van scholen, de effectiviteit van schoolorganisaties 
wellichtt zou afnemen. Zouden scholen ook te groot kunnen worden, zodat ze niet 
meerr flexibel op de omgeving kunnen reageren, leraren niet meer echt betrokken 
zijnn bij de school, de coördinatie problematischer wordt en belangrijke doelen uit 
hett zicht verdwijnen? Anderen veronderstelden of hoopten dat met schaalvergro
tingg de effectiviteit juist zou toenemen. 
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Watt betreft de vorming van combinaties van klein- en grootschaligheid is met de 
bestuderingg van vier gevallen, voorzichtig aangetoond dat scholen in een derge
lijkee combinatie effectiever lijken te zijn, wat betreft de relatie van de school met 
haarr omgeving en wat betreft doelgerichtheid (efficiëntie en gerichtheid op leer-
ling-doelenn (zowel cognitief als niet-cognitief), vergeleken met de situatie vóór de 
invoeringg ervan. Het is echter nog maar de vraag of hiermee ook de binding tus
senn de personeelsleden (samenwerkingsgerichtheid en betrokkenheid bij de 
school)) en de coördinatie van de verschillende onderdelen in de school aan effec
tiviteitt wint. Op deze domeinen is (nog) vrijwel geen effect gevonden. 
Enigee voorzichtigheid in het trekken van conclusies is hier op zijn plaats omdat in 
dee gevalsstudies slechts vier gevallen bestudeerd zijn. 

Stimulerendee maatregelen voor verdergaande schaalvergroting zullen met de no
digee voorzichtigheid beoordeeld moeten worden. Met dit onderzoek is namelijk 
nogg niet aangetoond dat grotere scholen effectiever zouden zijn op het niveau van 
leerlingen.. Ofwel leiden grotere scholen tot betere leerlingprestaties of tot een 
hogerr welbevinden van leerlingen, dan kleinere scholen? 
Watt betreft leerlingprestaties werd aan de hand van een literatuuroverzicht van 
dergelijkk onderzoek (§ 1.4) aangetoond dat de uitkomsten vaak tegenstrijdig zijn. 
Meierr (1996) toonde aan dat voor het welbevinden van leerlingen, maar ook van 
lerarenn en ouders kleinere scholen en locaties onmiskenbare voordelen hebben, 
namelijkk dat leerlingen, leraren en ouders elkaar kennen, eenvoud, een geïndivi
dualiseerdee niet gestandaardiseerde benadering van kinderen, veiligheid, geen 
anonimiteitt en directere ouderparticipatie. 
Omm de nadelen van grote scholen en grote locaties, zoals door Meier (1996) aan
getoond,, tegen te gaan en de voordelen van grootschaligheid, te weten effectieve
ree schoolorganisaties, te kunnen benutten, zou het overheidsbeleid boven-
instellingsschaall in de vorm van bestuurlijke schaalvergroting en bovenschools 
managementt verder kunnen stimuleren en tegelijkertijd de verdere vergroting van 
instellingsschaall moeten tegengaan. 

Inn het algemeen lijkt de rol van de schoolleider, zowel met de gegevens uit het 
onderzoekk naar schaalgrootte als met de bevindingen uit het onderzoek naar bo
venschoolss management van cruciale betekenis te zijn in organisatie-effectieve 
scholen.. In bovenschoolse structuren wint de rol van 'leading professional' aan 
betekenis.. Hiermee dreigt echter de rol van 'chief executive' losgeweekt te wor-
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den.. Het is de vraag of met deze loskoppeling de beleidsvoering van scholen ge
baatt is. 
Niett alleen om rolspanningen en coördinatieproblemen tussen de grootschalige 
organisatiee en de kleinschalige organisatie tegen te gaan, maar ook om de auto-
nomiteitt en eigen identiteit van afzonderlijke scholen en locaties te bevorderen, is 
hett wenselijk in dergelijke constructies schoolleiders integrale verantwoordelijk
heidd te geven op alle beleidsterreinen op zijn of haar niveau. Dit vraagt vervol
genss sterke aandacht voor een zorgvuldige afstemming tussen het bovenschoolse 
managementt in de grootschalige centrale organisatie en het management in de 
scholenn daarbinnen als kleinschalige organisaties. Hiermee kunnen afzonderlijke 
scholenn en locaties mogelijkheden en ruimte geboden worden eigen beleid te 
voeren. . 

Bovenschoolsee ontwikkelingen cq veranderingen in bestaande bestuurs- en 
managementstructurenn maken onderzoek naar effecten van deze veranderingen op 
hett niveau van de schoolorganisatie, maar ook op het niveau van het 
onderwijsleerprocess en het niveau van leerlingen noodzakelijk. Het lijkt dan 
wenselijkk dergelijk effectiviteitsonderzoek, zoals geconceptualiseerd in dit 
onderzoek,, te verbreden met effectiviteitscriteria die verwijzen naar de 
opbrengstenn uit het primaire proces op het niveau van leerlingen en de condities 
inn het onderwijsleerproces. In dergelijk effectviteitsonderzoek zal gestreefd 
moetenn worden naar een verbinding tussen het systeemtheoretische perspectief en 
hett perspectief vanuit het doeleindenmodel. 
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Samenvatting g 

Dee schaal van scholen leidt vaak tot felle maatschappelijke discussies. Eén van de 
puntenn van discussie is of door schaalvergroting, en dan in het bijzonder fusie van 
scholen,, de effectiviteit van de schoolorganisatie zal toenemen, of zoals 
sommigenn vrezen, juist zal afnemen. Kunnen scholen ook té groot worden, zodat 
zee niet meer flexibel op de omgeving kunnen reageren, leraren niet meer echt 
betrokkenn zijn bij de school, de onderlinge coördinatie steeds problematischer 
wordtt en belangrijke doelen uit het zicht verdwijnen? 
Inn het wetenschappelijke onderzoek naar schaalgrootte worden verschillende 
effectiviteitscriteriaa gehanteerd. Het meest gebruikte criterium is doelgerichtheid 
vann het primaire proces, uitgedrukt in toetsresultaten op leerlingniveau. In dit 
onderzoekk wordt een ander criterium gehanteerd, namelijk effectiviteit van de 
schoolorganisatie.. Organisatie-effectiviteit heeft niet alleen betrekking op 
doelgerichtheid,, maar ook op de binding tussen personeelsleden, de coördinatie 
vann de organisatie-onderdelen en de interactie tussen organisatie en omgeving. 
Inn dit onderzoek stonden twee vragen centraal. Ten eerste: welke invloed hebben 
schaalverschillenn en schaalverandering (de invoering van bovenschools 
management,, zijnde een combinatie van klein- en grootschaligheid) op 
organisatie-effectiviteit?? Ten tweede: hóe gaat eventuele beïnvloeding in zijn 
werk?? Zo is onderzocht of de invloed zou kunnen samenhangen met kenmerken 
vann de organisatiestructuur, met de leiderschapsstijl van de schoolleider en met de 
beleidsvoeringg in de scholen. 
Hett onderzoek betreft het basisonderwijs en omvat twee deelonderzoeken: 

1.. In het eerste deelonderzoek is de invloed onderzocht van schaalverschillen op 
organisatie-effectiviteit.. Het is een combinatie van een survey-onderzoek, met de 
referentiesteekproeff van het PRIMA-cohort 1996 als steekproefkader, en een 
secundairee analyse op data uit het PRIMA-onderzoek. 
2.. In het tweede deelonderzoek is de invloed onderzocht van schaalverandering, 
middelss gevalsstudies en een landelijke enquête. Gegevens zijn verzameld op de 
niveauss van schooldirectie en bovenschools management. 
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Inn hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de achtergrond van de vraag naar de invloed 
vann schaal op organisatie-effectiviteit. Beleidsontwikkelingen ingezet door de 
landelijkee overheid worden besproken, met name het beleid gericht op schaalver
groting,, deregulering en autonomievergroting van scholen. Ook de gevolgen van 
ditt beleid komen aan de orde. 
Sindss midden jaren 80 heeft de overheid schaalvergroting in het basisonderwijs 
gestimuleerd.. Aanvankelijk ging het daarbij vooral om scholenfusies, en later 
verschooff de aandacht naar schaalvergroting op de niveaus van bovenschools 
managementt en bestuur. De overheid streefde eveneens sinds de jaren 80 naar 
dereguleringg en vergroting van de autonomie van de scholen. Schaalvergroting 
vann besturen en instellingen werd beschouwd als voorwaarde voor een goed 
gebruikk van autonomie. Het idee was dat een kleine organisatie onvoldoende 
capaciteitt heeft om adequaat alle terreinen te kunnen bestrijken waarop zelf beleid 
gevoerdd zou moeten worden. 
Vervolgenss wordt een overzicht gegeven van empirisch onderzoek naar schaal. 
Hett onderzoek naar schaalverandering heeft zich geconcentreerd op de gevolgen 
vann fusieoperaties; er is nog weinig onderzoek gedaan naar combinaties van 
grootschaligg en kleinschalig organiseren. Het onderzoek naar de effecten van 
schaalverschillenn heeft vaak weinig eenduidige resultaten opgeleverd. Een moge
lijkee verklaring daarvoor vormen verschillen in de onderzoeksmethodologie. Een 
tweedee verklaring is dat onderzoekers effectiviteit cq kwaliteit zeer verschillend 
opvattenn en daardoor ook zeer verschillende effectiviteitsmaten hanteren. Zo is er 
veell onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het primaire proces, uitgedrukt in 
cognitievee leerlingprestaties. In dergelijk onderzoek is schaalgrootte meestal geen 
onafhankelijkee hoofd variabele, maar controle variabele. Schaalgrootte is wél 
hoofdvariabelee in onderzoek dat schaalgrootte relateert aan effectiviteitsmaten 
zoalss schooluitval, vandalisme, probleemgedrag en affectieve en sociale vaardig
hedenn van leerlingen. Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar effectiviteit 
opp het niveau van het onderwijsleerproces of op het niveau van de schoolorgani
satie. . 

Inn hoofdstuk 2 wordt de theoretische achtergrond van het onderzoek besproken, 
waarbijj wordt uitgegaan van onderwijskundige en organisatietheoretische litera
tuur.. De kernbegrippen schaal, structuur, sturing, beleidsvoering en organisatie
effectiviteitt komen aan de orde, zowel afzonderlijk als in hun onderlinge relaties. 
SchaalSchaal heeft aspecten van een toestand en van een proces. De toestandsaspecten 
wordenn in het eerste deelonderzoek bestudeerd in kwantitatieve termen (omvang 
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opp schoolniveau, bovenschools niveau en bestuursniveau). De procesaspecten 
wordenn in het tweede deelonderzoek kwalitatief bestudeerd. 
StructuurStructuur wordt geanalyseerd met behulp van een vereenvoudigde versie van het 
modell van Veen (1980). Dit model kent vijf structuurdimensies, namelijk 
centralisatie,, specialisatie, configuratie, formalisatie en standaardisatie. 
Watt betreft sturing richt dit onderzoek zich op het aspect van leiderschapsstijl, 
zoalss geïndiceerd door het gedrag van de schoolleider in interactie met de 
leerkrachten.. De leiderschapsstijl heeft ook betrekking op het organisatieklimaat, 
datt opgevat wordt als aspect van de organisatiecultuur (vgl. Voogt. 2000). 
Hett begrip beleidsvoering wordt in dit onderzoek breed gedefinieerd, als de wijze 
waaropp scholen beleid vormen en uitvoeren. Benadrukt wordt dat beleidsvorming 
enn uitvoering nauw met elkaar zijn verbonden (Sleegers, 1991; Hooge 1998). 
Organisatie-effectiviteitOrganisatie-effectiviteit wordt in dit onderzoek geanalyseerd met behulp van een 
organisatietheoretischh model, het ABCD-continuïteitsmodel (Van Wieringen, 
1995,, 2000), dat gebaseerd is op het concurrerende waardenmodel van Quinn & 
Rohrbaughh (1983). Het ABCD-model kent vier effectiviteitsdomeinen. Adaptatie 
verwijstt naar de aanpassing van de school aan de verwachtingen die de omgeving 
stelt;; binding verwijst naar de betrokkenheid van de leerkrachten bij de school; 
coördinatiee verwijst naar de onderlinge afstemming van de verschillende organi
satie-onderdelen;; en doelgerichtheid tenslotte verwijst naar het stellen van doelen 
enn het systematisch in de richting van deze doelen werken. 
Opp basis van het beleidskader en de theoretische literatuur worden drie centrale 
vragenvragen geformuleerd over relaties tussen schaal, structuur, sturing, beleidsvoering 
enn organisatie-effectiviteit. 

1.. Welke relaties zijn er tussen schaal (schaalverschillen en schaalverandering), 
structuurkenmerkenn en de sturing door de schoolleider? 
2.. Wat is de directe invloed van schaal, structuur, sturing en beleidsvoering op 
organisatie-effectiviteit? ? 
3.. Wat is de indirecte invloed van schaal, structuur en sturing op organisatie
effectiviteit,, via de beleidsvoering? 

177 7 



Inn hoofdstuk 3 wordt de opzet en uitvoering besproken van het eerste 
deelonderzoek,, het onderzoek naar schaalverschillen. 
Alss eerste stap naar de beantwoording van de onderzoeksvragen worden de 
kernbegrippenn uitgewerkt in meetbare variabelen. Met behulp van deze variabelen 
wordenn vervolgens de onderzoeksvragen uitgewerkt. 
Hett onderzoek maakt gebruik van een steekproef die is getrokken uit de 
referentiesteekproeff van het PRÏMA-cohort 1996 (173 scholen), met nog 22 
scholenn uit de aanvullende PRIMA-steekproef (in totaal 195 scholen). 
Selectiecriteriaa bij de steekproeftrekking zijn evenwichtige respons en school
grootte.. Om een evenredige spreiding te verkrijgen over verschillende 
groottecategorieenn zijn vier strata gedetineerd. 
Uitt elk van deze strata zijn in twee fasen willekeurig 195 scholen geselecteerd. 
Voorr deze scholen is ten behoeve van dit onderzoek een deel van de data 
verkregenn uit de directievragenlijst van het PRIMA-onderzoek 1996. Het 
resterendee deel van de variabelen is geoperationaliseerd in een gestructureerde 
vragenlijst.. In telefonische interviews is deze vragenlijst voorgelegd aan de 
schooldirecties.. De data uit deze twee bestanden, dus de selectie van PRIMA-data 
enn het aanvullende survey-onderzoek, zijn in samenhang geanalyseerd. 
Off de steekproef representatief is voor de populatie basisscholen, is onderzocht 
middelss een vergelijking op de variabele denominatie en de variabele boven
schoolsee directievoering. Deze vergelijking maakt aannemelijk dat de gegevens 
uitt onze steekproef inderdaad representatief zijn voor de totale populatie basis
scholenn in Nederland. 
Verderr worden in dit hoofdstuk de variabelen geoperationaliseerd middels scha
len,, die psychometrisch getoetst worden. Voor de analyse van de data zijn de 
volgendee technieken toegepast. 
1.. Voor de psychometrische toetsing van schalen: Principale Componenten Ana
lysess om de factorstructuur en Cronbach's alpha om de betrouwbaarheid te bepa
len. . 
2.. Om de significantie te meten van verschillen en relaties: kruistabel, T-toets en 
Pearson'ss correlatie. De significantieniveaus zijn op 5% gezet. 
3.. Om te onderzoeken in welke mate schaal, structuur en sturing de organisatie-
effectiviteitt kunnen voorspellen: multiple regressieanalyse, methode STEPWISE. 
4.. Om organisatie-effectiviteit als totaaldomein te verklaren: een structureel line
airee analyse methode, die inzicht geeft in de covarianties en de veronderstelde 
relatiess tussen de factoren. 
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Inn hoofdstuk 4 volgen de resultaten uit het eerste deelonderzoek. Eerst wordt 
eenn algemene beschrijving gegeven en een overzicht van correlaties. 
Watt betreft de relatie tussen schaal en structuur: de opdeling van basisscholen in 
bouwenn (structuurvariabele configuratie) is vooral op grote scholen sterk 
toegenomen.. Standaardisatie van leerprocessen (het gebruik van het 
leerlingvolgsysteemm om het onderwijs voor individuele leerlingen vast te stellen 
enn te plannen) komt significant vaker voor op scholen met een bovenschools 
managementt . Naarmate het bestuur groter is wordt het leerlingvolgsysteem 
significantt vaker gebruikt voor het plannen van schoolbeleid. Ook centralisatie, 
specialisatiee en formalisatie correleren significant met schaalgrootte. De 
besluitvormingg is centralistischer naarmate de school of het bestuur groter zijn. Er 
iss meer specialisatie als scholen groter zijn en er een bovenschools management 
is,, en er is meer formalisatie naarmate het bestuur groter is. 
Dee wijze van sturing door de schoolleider (directieve dan wel ondersteunende 
leiderschapsstijl)) blijkt niet te correleren met schoolgrootte of bestuursgrootte. 
Schaall correleert wel significant met enkele aspecten van beleidsvoering: de pro
fessionaliseringg van leerkrachten is op scholen zonder bovenschools management 
sterkerr ontwikkeld, en de inzet van extra formatie is groter bij grotere scholen en 
besturen. . 

Schaall correleert met organisatie-effectiviteit in de domeinen van adaptatie en 
coördinatie. . 
Err is vrijwel geen correlatie tussen structuur en organisatie-effectiviteit. De enige 
bevindingg is dat naarmate het bevoegd gezag meer invloed heeft op de 
operationelee besluitvorming, de scholen hoger scoren op adaptatie. 
Sturingg correleert met alle vier effectiviteitsdomeinen. De hoogste correlaties 
wordenn aangetroffen tussen ondersteunend leiderschap enerzijds en binding en 
doelgerichtheidd anderzijds; en tussen diectief leiderschap enerzijds en coördinatie 
enn doelgerichtheid anderzijds. 

Ookk beleidsvoering correleert met effectiviteit, in de domeinen adaptatie, 
coördinatiee en doelgerichtheid. Het hoogst is de correlatie tussen inzet extra 
formatiee en adaptatie. 
Vervolgenss wordt onderzocht in welke mate organisatie-effectiviteit voorspeld 
kann worden. De sturing door de schoolleider blijkt de belangrijkste voorspeller 
vann organisatie-effectiviteit, in de domeinen van binding, coördinatie en 
doelgerichtheid. . 
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Tenslottee wordt in dit hoofdstuk een lineair structureel model geconstrueerd en 
getoetst.. In het model zijn sturing, structuur en schaal de verklarende, latente on
afhankelijkee variabelen en is organisatie-effectiviteit de latente afhankelijke vari
abele.. Aanname is dat sturing, structuur en schaal directe invloed hebben op ef
fectiviteitt en indirecte invloed via beleidsvoering. 
Omm voldoende overeenstemming tussen de modelspecificaties en de 
geobserveerdee covariantiestructuur te verkrijgen blijkt het noodzakelijk vijf extra 
factorladingenn aan het model toe te voegen. Geconcludeerd wordt dat de 
organisatie-effectiviteitt vooral bepaald wordt door de sturing en in mindere mate 
doorr schaal. Sturing heeft wel een significant effect op beleidsvoering, maar 
beleidsvoeringg heeft geen invloed op effectiviteit. 

Inn hoofdstuk 5 worden de opzet en de resultaten van het tweede deelonderzoek 
beschreven.. In gevalsstudies is onderzocht hoe invoering van een bovenschools 
managementt organisatie-effectiviteit beïnvloedt. Er is bovendien een landelijke 
enquêtee verricht naar bovenschools management, teneinde de gevalsstudies in een 
brederr kaderr te plaatsen. 
Err zijn 4 gevallen geselecteerd : twee grote (>6 scholen) en twee kleine 
bovenschoolsee structuren (<6 scholen). De onderzoeksvragen waren: 
1.Welkee invloed heeft de invoering van een bovenschools management op de 
structuur,, sturing en beleidsvoering in de school? 
2.Welkee invloed hebben de veranderingen in structuur, sturing en beleidsvoering 
inn de school, als gevolg van invoering van bovenschools management, op de 
effectiviteitt van de schoolorganisatie? 
AdAd 1. Uit de landelijke enquête blijkt dat de meeste bovenschoolse structuren van 
zeerr recente datum zijn (1998). Een meerderheid heeft 6 tot 20 scholen onder 
zich.. Een belangrijk motief om met bovenschools management te beginnen is de 
wenss tot verdere professionalisering van bestuur en management. 
Onderwijskundigee motieven blijken een ondergeschikte rol te spelen. Men wil 
verderr professionaliseren vanwege de toenemende complexiteit, dynamiek en 
schaalvergrotingg in het onderwijs. Besturen met een bovenschools management 
voelenn zich vooral financieel-economisch, en daarna organisatiekundig en op 
personeelsbeleidd competent. Men voelt zich minder competent in commercieel en 
juridischh opzicht. 
Dee gevalsstudies laten zien dat de openbare besturen verzelfstandigd zijn, 
waarmeee meer slagvaardigheid beoogd wordt. In het bijzondere verband wordt 
beoogdd het bestuur meer op afstand te plaatsen. 
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Inn de grote bovenschoolse verbanden is ontevredenheid over het functioneren 
vann het bestuur aanleiding en motief tot invoering van een bovenschools 
management.. In de kleine verbanden speelt een rol dat de schoolleider te weinig 
tijdd had om het primaire proces aan te sturen. 
Mett de invoering van bovenschools management is in alle gevallen een extra 
tussenlaagg gecreëerd, van een bovenschoolse directeur (in de kleine verbanden), 
off een team van bovenschoolse directeuren onder leiding van een voorzitter of 
algemeenn directeur (in de grote verbanden).Landelijk gezien komt het model van 
algemeenn directeur het meeste voor. 
Inn de grote bovenschoolse verbanden worden meer taken en 
verantwoordelijkhedenn op het niveau van de schoolleiders gepositioneerd. De 
bovenschoolsee directeur is in de kleine bovenschoolse verbanden een meer directe 
aanstuurderr van het primaire proces. De kortere lijnen in deze verbanden zijn 
hieropp van invloed. 
Afhankelijkk van de bestuursopvatting wordt de verdeling van taken en 
verantwoordelijkhedenn tussen bestuur, bovenschools management en 
schoolleidingg geregeld. Wanneer bestuursopvattingen worden onderscheiden in 
executief,, beleidsvormend en toezichthoudend (Van Agten & Van Seeters, 1996; 
Vann den Heuvel, 1997), bhjkt dat de meeste besturen een toezichthoudende of een 
beleidsvormendee taakopvatting hebben. Naar het bovenschoolse niveau zijn 
voorall taken gedelegeerd betreffende financieel beheer en werving. De 
taakafbakeningg tussen bestuur en directie is meestal geformaliseerd in een 
directiestatuut.. Verder blijkt dat met de invoering van bovenschools management 
verschuivingenn optreden in de verdeling van taken tussen het bevoegd gezag en 
dee scholen. Er zijn lang niet altijd duidelijke afspraken gemaakt over de nieuwe 
taakverdeling.. Schoolleiders zijn hierbij vaak onvoldoende betrokken. 
Uitt de gevalsstudies bhjkt- dat de overleg- en communicatiestructuur in de grote 
verbandenn sterk geformaliseerd is. In de kleine verbanden is er een neiging de 
kaderss pas achteraf vast te leggen. 

Geconcludeerdd wordt dat als gevolg van de invoering van een bovenschools 
managementt de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de lijnen 
waarlangss de besluitvorming tot stand komt min of meer geformaliseerd zijn. 
Medee daardoor is er een tendens dat de invloed van leerkrachten op de 
besluitvormingg ten aanzien van operationele zaken toeneemt. Daarentegen lijkt de 
invloedd van leerkrachten op strategische beslissingen juist kleiner te zijn 
geworden. . 
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Invoeringg van bovenschools management heeft ook geleid tot verdere 
functiedifferentiatie.. Zo zijn vaker de functies van intern begeleider en 
zorgcoördinatorr ingesteld. 
Hett bovenschoolse management gaat, om meer centraal te kunnen aansturen, 
proceduress verder standaardiseren, niet alleen op het terrein van personeel, 
financiënn en beheer, maar ook in het onderwijsbeleid. Het takenpakket van de 
schoolleiderr wordt herzien, waarbij de schoolleider zich sterker poogt te 
profilerenn als onderwijskundig leider en een deel van de beheerstaken delegeert 
naarr het middenmanagement. Een ander deel van de beheerstaken, met name op 
hett terrein van personeelsbeleid en financiën, verschuift naar het bovenschoolse 
niveau.. Een conclusie is dat wanneer schoolleiders in hun onderwijskundig 
managementt meer aandacht zouden besteden aan professionalisering van 
leerkrachten,, de beleidsvoering versterkt kan worden. Nog een conclusie is dat 
schoolleiderss nog onvoldoende aangestuurd worden door het bovenschoolse 
niveau. . 
AdAd 2. Scholen met een bovenschools management lijken adaptiever dan voorheen. 
Zijj communiceren intensief met de andere scholen in dezelfde bovenschoolse 
managementstructuur,, hebben meer het gevoel van elkaar te kunnen leren, wat 
betreftt onderwijskundige vernieuwingen en organisatieverandering. Verder 
wordenn besturen slagvaardiger op lokaal niveau. 
Invoeringg van een bovenschoolse structuur lijkt zowel binnen de grote als binnen 
dee kleine verbanden weinig effect te hebben op de binding binnen de scholen en 
opp de coördinatie. Wel ervaren de scholen in het algemeen meer afstemming 
tussenn de scholen binnen het bovenschoolse verband. 
Binnenn drie van de vier verbanden lijkt de bovenschoolse structuur de sterkste 
invloedd te hebben op de doelgerichtheid van de scholen. Scholen zijn 
doelgerichterr gaan werken op het niveau van het primaire proces (ontwikkeling 
kwaliteitsinstrumentt primaire proces, invoer leerlingvolgsysteem, ontwikkeling 
schoolplan).. De sterkere onderwijskundige aansturing van de schoolleider wordt 
hierinn als een beïnvloedende factor aangemerkt. 

Hoofdstukk 6 geeft, uitgaande van de drie centrale onderzoeksvragen en van de 
volgenss de empirie en theorie verwachte antwoorden op die vragen, een overzicht 
vann de feitelijke antwoorden die het onderzoek heeft opgeleverd. Het hoofdstuk 
werdd afgesloten met een discussie. Hieronder passeren enkele antwoorden de 
revue. . 
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1.. Welke samenhangen zijn er tussen schaal, structuurkenmerken en de sturing 
doorr de schoolleider? 
Uitt beide deelonderzoeken blijkt dat grotere scholen en bovenschoolse 
managementverbandenn inderdaad, zoals verwacht, een andere structuur hebben. 
Schaalveranderingg gaat gepaard met structuurveranderingen, zowel op 
bestuursniveau,, bovenschools niveau als schoolniveau. 
Err is in het eerste deelonderzoek geen relatie gevonden tussen schaalverschillen 
enn de sturing door de schoolleider. Het tweede deelonderzoek daarentegen 
suggereertt dat bij schaalverandering de sturing verandert. Het eerste 
deelonderzoekk was echter kwantitatief, en het tweede kwalitatief. Bovendien is 
sturingg in het tweede deelonderzoek breder geïnterpreteerd dan in het eerste: in 
hett tweede deelonderzoek ging het om de mate waarin de schoolleider als 
onderwijskundigg leider optreedt, en in het eerste deelonderzoek om de 
leiderschapsstijl. . 

2.. Wat is de directe invloed van schaal, structuur, sturing en beleidsvoering op 
organisatie-effectiviteit? ? 
Inn het eerste deelonderzoek laat toetsing van een lineair structureel model zien dat 
voorall sturing en in mindere mate schaal een directe invloed hebben op 
organisatie-effectiviteit.. Er is geen relatie gevonden tussen structuur, althans het 
structuuraspectt centralisatie (de mate van invloed vanuit hogere versus lagere 
niveauss op de besluitvorming) en effectiviteit. 
Hett tweede deelonderzoek suggereert dat scholen met een bovenschools 
managementt adaptiever en doelgerichter zijn gaan opereren dan voorheen. Dit 
zouu deels verklaard kunnen worden door structuurveranderingen op bestuurlijk, 
bovenschoolss en schoolniveau. De scholen binnen dezelfde structuur krijgen meer 
aandachtt voor elkaar en lijken van elkaar te leren. Ze lijken sterker gericht op 
onderwijskundigee processen in de school wat wellicht ook een uitvloeisel is van 
dee versterkte aandacht van de overheid voor kwaliteitszorg. 

3.. Wat is de indirecte invloed van schaal, structuur en sturing op organisatie
effectiviteit,, via de beleidsvoering? 
Inn het eerste deelonderzoek blijkt dat géén van de verwachte indirecte invloeden 
opp organisatie-effectiviteit significant is. Wel is beleidsvoering een predictor voor 
adaptatie. . 
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Hett tweede deelonderzoek suggereert dat met de invoering van een 
bovenschoolsee structuur de schoolleiders het onderwijskundige proces meer 
directt zijn gaan aansturen. Daarbij kiezen ze vooral in de grote bovenschoolse 
verbandenn voor een brede delegatie. Aan kernteams van professionals worden 
diversee taken toebedeeld. Deze schaalverandering lijkt dus een bredere 
betrokkenheidd te stimuleren in de uitvoering van althans onderwijskundige taken, 
waarmeee de beleidsvoering en de doelgerichtheid van de school worden vergroot. 

Inn de discussie wordt als voorzichtige conclusie getrokken dat met de invoering 
vann bovenschools management, dus een combinatie van klein- en grootschalig
heid,, scholen effectiever lijken te worden in hun relaties met de omgeving en hun 
doelgerichtheid.. Er zijn echter geen aanwijzingen dat daarbij ook de binding tus
senn de personeelsleden (samenwerkingsgerichtheid en betrokkenheid bij de 
school)) en de coördinatie van de verschillende onderdelen in de school versterkt 
worden.. Voorzichtigheid is geboden daar in de gevalsstudies slechts een klein 
aantall gevallen bestudeerd zijn. 

Iss het wenselijk dat de overheid verdergaande schaalvergroting stimuleert? Om de 
risico'srisico's van schaalvergroting (Meier 1996) te verkleinen en de voordelen te kun
nenn benutten, zouden bestuurlijke schaalvergroting en invoering van boven
schoolss management gestimuleerd kunnen worden en tegelijkertijd vergroting van 
instellingsschaall moeten worden tegengegaan. 
Hett verdient aanbeveling effectiviteitsonderzoek breder op te zetten dan tot nog 
toee gebruikelijk, in de zin dat er zowel effectiviteitscriteria ingezet worden die 
verwijzenn naar de opbrengsten uit het primaire proces op het niveau van 
leerlingenn en de condities in het onderwijsleerproces, als criteria op het niveau 
vann de schoolorganisatie. 
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Summary y 

Thee optimal scale of schools remains a hotly debated issue. One contentious point 
iss whether scale expansion, especially the merging of schools, will increase or 
decreasee the effectiveness of the school organization. 
Thee criteria for effectiveness used in educational research are exceedingly 
diverse.. Commonly the criterion is the goal attainment of the primary process as 
measuredd by test results on the level of pupils. In this dissertation the criterion is 
organizationall effectiveness, involving not only goal attainment, but also 
commitmentt of teachers, coordination of organizational units, and the interaction 
betweenn school and social environment. 
Twoo central questions are: what influence do scale differences and the 
introductionn of a new management layer above a cluster of schools have on 
organizationall effectiveness? And how does this influence work? For instance, 
cann it be explained by organizational characteristics or leadership styles? 
Thee research project concerns primary schools and involves two subprojects: 
1.. The influence of scale differences is investigated by means of a survey and a 
secondaryy analysis of available primary school cohort data (PRIMA). 
2.. The influence of introducing the multi-school management layer is investigated 
throughh case studies and a questionnaire. 

Inn chapter  1 the educational policy of the government, which is aimed at scale 
expansion,, deregulation and increasing the autonomy of schools, is discussed. 
Sincee the mid-eighties the government has encouraged scale expansion in primary 
schools,, initially by merging schools and later on by merging school authorities 
andd the introduction of a multi-school management layer. Chapter 1 also contains 
aa review of empirical research into scale differences and scale changes. Research 
hass focused on the consequences of school mergers and results have often been 
equivocal.. The issue of organizational effectiveness has received relatively scant 
attention. . 
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Chapterr  2 is dedicated to the theoretical background of the dissertation, espe
ciallyy educational and organizational theories. The concepts of scale, structure, 
steering,, policy making and organizational effectiveness are discussed. 
ScaleScale is conceptualized in two ways: quantitatively, as a state, the size of schools 
andd school boards at a certain moment; and qualitatively, as a process of change 
overr time. 
StructureStructure is analysed through a model involving five dimensions: centralization, 
specialization,, configuration, formalization, and standardization. 
SteeringSteering (control) is conceptualized as leadership style, defined by the behaviour 
off the school leader when interacting with the teachers. Leadership style is an 
indicationn of the organizational climate, which is seen here as an aspect of 
organizationall culture. 
Thee concept of policy making is broadly defined in this study: the extent to which 
schoolss make and implement policy. Both aspects are closely connected. 
Too measure organizational effectiveness an organization-theoretical model 
developedd by Van Wieringen has been used: the ABCD continuity model, which 
iss based on the competing value model of Quinn & Rohrbaugh. In the ABCD 
modell four domains of effectiveness are defined: adaptation, commitment, 
coordinationn and goal attainment. Adaptation refers to the process of the school 
adjustingg to the expectations of the environment; commitment is of the teachers to 
thee school; coordination is the extent to which the diverse organizational units are 
attuned;; and goal attainment refers to the setting of goals and working 
systematicallyy towards them. 
Startingg from the reviews of government policy, empirical findings and 
theoreticall considerations, three central research questions are formulated 
concerningg the relationships between scale, structure, steering, policy making, 
andd organizational effectiveness: 
1.. What correlations are there between scale (differences and change), 
characteristicss of organizational structure, and steering by the school leader? 
2.. What is the direct influence of scale, structure, steering and policy making on 
organizationall effectiveness? 
3.. What is the indirect influence of scale, structure and steering on organizational 
effectivenesss via policy making? 

Inn chapter  3 the design of the first subproject, the investigation into scale differ
ences,, is described. As a first step towards answering the three research questions, 
thee core concepts are linked to measurable variables. The schools participating in 
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thee research were drawn from the reference sample of the PRIMA cohort 1996 
(1733 schools), to which 22 schools were added from the PRIMA additional sam
ple,, totaling 195 schools. Two selection criteria were used for sampling: balanced 
responsee and school size. To achieve a proportional distribution over the diverse 
sizee categories, four strata were defined. From each one of these strata the schools 
weree selected at random. For these 195 schools we used a subset of the data from 
thee management questionnaire of the PRIMA cohort. The remaining variables 
havee been operationalized in a structured interview schedule. Interviews by tele
phonee have been conducted with the school leader of the schools selected using 
thiss schedule. The data from these two sources, the selection of PRIMA data and 
thee survey, were analysed together. 

Wee can assume that the data used in this study are representative. This was 
establishedd by comparing the sample with the PRIMA-sample on two variables: 
denominationn and multi school management. Furthermore, the scales used were 
testedd psychometrically. 
Thee following techniques were used for the data analysis. 
1.. Principal component analyses and Cronbach's alpha were used for the 
psychometricc testing of scales. 
2.. Cross-table, T-test and Pearson's test were used to test the significance of 
differencess and correlations, with levels of significance set at 5%. 
3.. The STEPWISE method of multiple regression analysis was used to measure 
thee extent to which scale size, structure, steering, and policy making may predict 
organizationall effectiveness. 
4.. Structural linear analysis was used to explain organizational effectiveness as a 
totall domain, by giving some understanding of covariances and assumed relations 
betweenn factors. 

Chapterr  4 discusses the results of the first subproject. It starts with a description 
off correlations. 
Ass to the correlation between scale size and structure (in particular configuration), 
itt is concluded that the division of primary schools into different units (lower, 
middlee and upper) is considerably more common, especially in bigger schools. 
Standardizationn of teaching processes, as indicated by the use of a pupil-
monitoringg system, is seen more frequently in schools with a multi-school man
agementt structure. A pupil-monitoring system is also used more frequently as the 
sizee of the school board increases. Centralization, specialization, and formaliza-
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tionn also correlate significantly with scale size. Decision-making is more central
izedd as the school and the school board increase in size. There is more specializa
tionn in bigger schools (and in schools with multi-school management), and there 
iss more formalization when the school board is bigger. 
Theree is no correlation between the size of the school or of the school board on 
thee one hand, and directive or supportive styles of leadership on the other hand. 
Somee aspects of policy making show a significant correlation with scale size: 
profess serialization of teachers is stronger in schools without multi-school 
management.. Furthermore, the tendency to employ extra staff for activities in the 
schooll is stronger as the school and the school board increase in size. 
Scalee size correlates with organizational effectiveness in the domains of 
adaptationn and integration. 
Onlyy one correlation is found between a structural variable and organizational 
effectiveness:: the more influence higher layers have on operational decision
making,, the more adaptive schools are. 
Steeringg correlates significantly with all four domains of effectiveness. The 
highestt correlations are found between supportive leadership style and 
commitmentt /goal attainment, and between directive leadership style and 
coordinationn /goal attainment. 
Somee aspects of policy making also correlate significantly with effectiveness, in 
particularr adaptation, integration and goal attainment. The highest correlation is 
foundd between the tendency to employ extra staff and adaptation. 

Thee chapter continues with an explanation of organizational effectiveness in four 
domains. . 
Thee steering by the school leader as reflected in a supportive and directive 
leadershipp style is shown to be the most important predictor of organizational 
effectiveness,, in particular commitment, coordination and goal attainment. 
Adaptationn is predicted by leadership style only weakly. 

Thee last section of chapter 4 is dedicated to the construction and testing of a linear 
structurall model. 
Thee latent independent variables in the linear structural model are steering, 
structure,, and the scale size. The effectiveness of the school organization is the 
latentt dependent variable. 
Inn constructing the model, it is assumed that steering, structure and scale size will 
havee both a direct influence on effectiveness, and an indirect influence, which 
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occurss via policy making. To obtain sufficient agreement between the model 
specificationss and the covariance structure, five extra factor loadings have to be 
added. . 

Itt is concluded that organizational effectiveness is mainly determined by steering, 
andd to a lesser extent by scale size. Although steering also has a significant effect 
onn policy making, the latter only has an influence on one domain of effectiveness, 
namelyy adaptation. 

Chapterr  5 discusses the design and results of the second subproject, on scale 
changes.. It consists of case studies and a nation-wide questionnaire on multi-
schooll management, which aims at providing a broader framework for the case 
studies.. The four case studies include two large multi-school management 
structuress (> 6 schools) and two small multi-school structures (< 6 schools). The 
researchh questions are: 

1.. What influence does the process of introducing a multi-school structure have 
onn the internal structure, the steering and policy making in the school? 
2.. What influence do the changes in structure, steering and policy making in the 
school,, as a consequence of the introduction of a multi-school management, have 
onn the effectiveness of the school organization? 

ReRe 1. Most multi-school structures were created in 1998, and include between 6 
andd 20 schools. An important reason for opting for a multi-school structure is the 
desiree to improve the professionalism of the board and management; this desire 
resultss from the increasing complexity, dynamics and scale size of schools. 
Educationall factors appear to play a subordinate motivational role. 
Boardss with a multi-school management feel particularly competent in the 
financiall and economic sphere, less so in the organizational and human resources 
field,field, and much less so in the commercial and legal sphere. 
Thee case studies show that the public boards were made independent, by which 
theyy were expected to become more decisive. In the non-public multi-school 
groupp the aim was to create more distance from the board. 
Inn the large multi-school structures, dissatisfaction with the functioning of the 
boardd prompted the introduction of a multi-school management layer. In the small 
multi-schooll structures a factor was that the school leader did not have enough 
timee to direct the primary process. 
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Withh the introduction of multi-school management an extra layer is created, either 
inn the form of a multi-school director (in small groups of schools), or of a team of 
multi-schooll directors with a chairperson or general director (in large groups of 
schools).. A general director is the most common model nationwide. In the large 
multi-schooll groups more tasks and responsibilities were placed at the level of the 
schooll leaders than in the small groups. In the latter the multi-school director is 
moree directly involved in the primary process. 
Schooll boards may understand their role as either executive, policy initiating or 
supervisory,, and this understanding determines the allocation of tasks and 
responsibilitiess between the board, multi-school management and school leaders. 
Mostt boards take supervisory or policy-initiating roles. Responsibilities and tasks 
delegatedd to the multi-school level mainly involve financial management and 
recruitmentt of personnel. 
Thee division of responsibilities between the board and management is commonly 
formalizedd in management regulations. The introduction of multi-school 
managementt causes a shift in the division of responsibilities between authorities 
andd schools. A consequence may be some lack of clarity over who is supposed to 
doo what and who is responsible for what. School leaders in particular were often 
insufficientlyy involved in negotiations on this question. 
Thee case studies show that the consultation and communication structure is more 
formalizedd in the large groups of schools. In the small groups, there is a tendency 
too introduce a formal framework only later on. 
Itt is concluded that as a result of the introduction of a multi-school structure the 
divisionn of tasks and responsibilities and the decision making process have 
becomee more formalized. This has contributed to the teachers having more 
influencee in decision-making about operational matters, whereas their influence 
onn strategic decisions has decreased. 
Multi-schooll management has also led to an increase in staff positions; two 
exampless are internal supervisor and care co-coordinator. The increased 
centralizationn prompts standardization of procedures and methods, not only in the 
fieldfield of human resources and financial affairs, but also in educational policy. 
Thee tasks of the school leader change. The school leader endeavours to present 
him/herselff as the one who directs educational policy, and delegates some man
agementt tasks to the level of middle management. Other management tasks, in 
particularr human resources and financial affairs, shift to the multi-school level. 
Schooll leaders seem to receive insufficient direction from the multi-school level. 
Inn their role as educational manager they should pay more attention to profession-
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alizingg teachers, by which capacities of the schools for devising and implement
ingg policy may increase. 

ReRe 2. Schools appear to become more adaptive with the introduction of multi-
schooll management. There is a great deal of communication between the schools 
inn a multi-school structure. They feel that they can learn from one another about 
bothh educational reforms and changes in the school organization. Boards also 
becomee more active on the local community level. 
Multi-schooll management has virtually no effect on commitment and 
coordination,, regardless of the size of the multi-school group. There is, however, 
generallyy more rapport between schools within the multi-school group. 
Inn three of the four multi-school groups the greatest improvement was seen in the 
domainn of goal attainment. Schools have become more goal oriented at the level 
off the primary process (development of quality-assurance instruments, 
introductionn of pupil-monitoring systems, introduction of a school plan). The 
strongerr direction given by the school leader at the didactic level is an important 
factorr in this. 

Chapterr 6 reviews, starting with the three central research questions and the 
answerss that are expected, based on empirical findings and theoretical 
considerations,, the answers that in fact this investigation has produced. The 
chapterr concludes with a discussion. 
Somee of the answers are reviewed below, 

1.. What correlations are there between scale (size and change), characteristics of 
organizationall structure, and steering by the school leader? 
Bothh subprojects show that larger schools and schools with multi-school 
managementt indeed have a different organizational structure. Scale change is 
paralleledd by changes in structure, on the board, multi-school, and school level. 
Thee first subproject does not indicate a relation between scale and leadership 
style.. In contrast, the second subproject suggests that scale change involves a 
changee in steering by the school leader. However, the first subproject was 
quantitative,, and the second subproject qualitative. Furthermore, steering was 
moree broadly interpreted in the second subproject than in the first: in the second 
subprojectt it referred to the school leader taking a role in directing educational 
policy,, whereas in the first subproject it referred to leadership style. 
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2.. What is the direct influence of scale, structure, steering and policy making on 
organizationall effectiveness? 
Inn the first subproject, a test of the linear structural model indicates that steering 
hass the strongest, and scale size a weaker influence on organizational 
effectiveness.. Scale size has some direct effect. No relation was found between 
structuree (in the aspect of centralization, i.e. the extent to which higher versus 
lowerr levels in the school determine decision-making) and effectiveness. 
Thee second subproject suggests that schools become more adaptive and also more 
goall oriented after the introduction of a multi-school structure. This can partly be 
explainedd by the structural changes at the board, multi-school and school level. 
Thee schools pay more attention to each other and appear to learn from this. Their 
orientationn on educational processes in the school is stronger, which probably is 
alsoo a result of the increased government attention to quality assurance. 
3.. What is the indirect influence of scale, structure and steering on organizational 
effectiveness,, via policy making? 
Thee first subproject indicates that not one of the expected indirect influences on 
organizationall effectiveness is significant. Policy making is a predictor of 
adaptation. . 
Thee second subproject suggests that the introduction of a multi-school structure 
hass made the educational process a more direct responsibility of school leaders. 
Thiss is tackled broadly, particularly in the large multi-school groups. Tasks are 
delegatedd to core teams of professionals. This type of scale change appears to 
stimulatee a broader involvement in educational tasks, whereby policy making and 
goall attainment are improved. 
Inn the discussion one cautious conclusion is that with the introduction of multi-
schooll management, i.e. a combination of large and small scale, schools appear to 
becomee more effective in their interaction with the environment and in attaining 
goals.. There are no indications, however, that this improves the commitment of 
memberss of staff (orientation on co-operation and involvement in the school) and 
thee coordination of the different units of the school. Caution is advised, as only a 
feww cases have been studied. 
Iss it advisable that the government stimulates a further expansion in scale? To 
reducee the risks of an expansion in scale (Meier 1996) and to utilize the 
advantages,, expanding the scale of school boards and introducing multi-school 
managementt could be stimulated further, while at the same time further merger of 
schoolss must be discouraged. 
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Itt is recommended to utilize an approach to research on effectiveness that is 
broaderr conceptually than is common up to now. Effectiveness criteria on out
comess of the primary process at pupil level and on the conditions in the teaching-
learningg process should be combined with criteria on the organizational level. 
Thuss researchers may endeavour to make a connection between the system-theory 
perspectivee and the goals-model perspective. 
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Bijlagee 1: Schematisch overzicht van variabelen 

1.. Onafhankelijke variabelen: schaalgrootte(gr  la) en contextvariabelen (gr 
lb) ) 

Variabele Variabele 

PRIMAPRIMA (secundair) 

subvariabelen subvariabelen 

AanvullendAanvullend survey 

subvariabelen subvariabelen 
Groepp la variabelen (onafhankelijk) 

Omvangg van schaalgrootte 

Groottee scholen 

(Grootte)) bovenschools 

managementt (BM) 

(Grootte)(Grootte) besturen: 

•• Aantal leerlingen 

(1996) ) 

•• Aantal 

onderwijj spersoneelsled 

enn (fulltime/ parttime) 

(1996) ) 

•• Aantal leerlingen 

(1990/1995/1998) ) 

•• Subjectieve ervaring 

schoolgrootte e 

•• Aantal scholen BM 

•• Ontwikkeling 

bovenschoolss cluster 

(groei)) ) 

•• Deelname bovenschools 

samenwerkingsverband d 

•• Model van BM 

•• Aantal scholen onder 

beheer r 

•• Rechtsvorm 
Contextvariabelenn gr  l b 

Schoolkenmerken n 

Leerlingkenmerken n 

Persoonskenmerken n 

schoolleider r 

•• Denominatie 

•• Leerlinggewicht •• Sociaal economische 

statuss (SES) 

•• Sekse 

•• Ervaring 

•• Functie 
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2.. Onafhankelijke variabelen (gr. 2a): Structuur  (centralisatie, 
specialisatie,, configuratie, formalisatie en standaardisatie) 

Variabele Variabele 

PRIMAPRIMA (secundair) 

subvariabelen subvariabelen 

AanvullendAanvullend survey 

subvariabelen subvariabelen 

Centralisatiee (invloed op besluitvorming) 

Invloedsverdelingg m.b.t. 

besluitvormingsdomeinen n 

(centraal:: bevoegd gezag; 

decentraal:: leerkrachten) 

Tweee domeinen: 

•• Operationele 

besluitvormingsdomein n 

•• Strategische 

besluitvormingsdomein n 

Specialisatie e 

Taak-- en 

functiedifferentiatie e 

Internee begeleiding 

Configurati e e 

Afdelingen// bouwen 

Aantall beschikbare uren voor 

specialee taken/functies: 

•• Interne begeleiding 

•• Remedial teaching 

•• Ambulante begeleiding so 

•• Nederlands als tweede taal 

•• Coördinatie leerlingenzorg 

•• Logopedie 

•• Aanwezigheid functie van 

IB B 

•• Aanwezigheid van 

bouwen n 

•• Aanwezigheid van 

bouwcoördinatoren n 

•• Aantal coördinatoren 

•• Type bouwen 

(onderbouw, , 

middenbouw, , 

bovenbouw) ) 

•• Datum van invoering 
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Formalisatie e 

(Aanwezigheidd van) soorten 

overlegvormen n 

Formalisatiee van organen 

Standaardisatie e 

Leerlingvolgsysteem m 

Deelnamee aan CITO-toets 

Vaststellenn (aanwezgheid 

van)) eind-, tussen-, en 

minimumdoelenn voor taal, 

lezen,rekenen n 

"" Aanwezigheid van 

leerlingvolgsysteem m 

•• Gebruik (met welk doel) 

vann leerlingvolg-systeem 

•• Bestuur/directieoverleg 

•• Bovenschools 

managementoverleg g 

•• Directie-overleg 

•• Directie/teamoverleg 

•• Bouwoverleg 

•• Opstellen agenda 

•• Schriftelijke 

voorbereiding g 

agendapunten n 

•• Jaarplanning 

•• Leesbaar verslag 

•• Goed gebruik van 

verslag g 



Groepp 2b variabelen: sturing en beleidsvoering 

Variabele Variabele 

PrimaPrima (secundair) 

subvariabelen subvariabelen 

AanvullendAanvullend survey 

subvariabelen subvariabelen 

Sturing g 

LeiderschapsstijlenLeiderschapsstijlen (OCDQ-KE) 

PrimairePrimaire feitelijke tijdsbesteding 

Beleidsvoering g 

Tijdsbesteding: : 

•• Beheer 

•• Schoolbeleid 

•• Overleg met en begeleiding 

vann leerkrachtren 

1.. Evaluatie en 

planningg van evaluatie 

2.. Activiteiten 

extraa formatie 

3.. Inhoudelijke aard 

teamoverleg g 

4.. Mate van deskundigheids

bevorderingg en 

professionalisering g 

Lijstt met twee subschalen: 

•• Ondersteunend 

schoolleiderschap p 

•• Directief schoolleiderschap 
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33 Afhankelijk e variabelen (gr. 3): adaptatie, binding, coördinatie, 
doelgerichtheid d 

Variabele Variabele 

PRIMAPRIMA (secundair) 

subvariabelen subvariabelen 

surveysurvey (aanvullend) 

subvariabelen subvariabelen 

Adaptatie e 

Dee manier waarop de school 

mett haar omgeving omgaat 

(A) ) 

Tweee subschalen: 

1.. Onderwijsvernieuwing 

2.. Contacten met instellingen 

buitenn de school 
Binding g 

Dee manier waarop de 

schooll betrokkenheid 

bewerkstelligtt (B) 

Tweee subschalen: 

1.. Betrokkenheid 

2.. Samenwerkingsklimaat 

Coördinatie e 

Dee manier waarop de school 

coördinatiee van verschillende 

onderdelenn tot stand brengt 

(C) ) 

Driee subschalen: 

1.. Informatie over het 

onderwijsleerproces s 

2.. Coördinatie van informatie 

3.. Strategische coördinatie 

Doelgerichtheid d 

Dee gerichtheid van de 

schooll op de doelen van de 

schooll (D) 

Driee subschalen: 

1.. (Financiële) doelgerichtheid/ 

efficiëntie e 

2.. Doelgerichtheid op leren 

3.. Gerichtheid op andere doelen 

dann leerdoelen 
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Bijlagee 2: Scores (gemiddelden en standaarddeviaties) 
opp de items van de effectiviteitsdomeinen 

A.. De manier  waarop de school met haar  omgeving omgaat: 

a.. Onze school verdiept zich jaarlijks in onderwijs-inhoudelijke 
vernieuwingen n 

b.. Onze school biedt opvang voor en na schooltijden 

c.. Onze school biedt huisvesting aan bv. bibliotheek, muziekschool, 
gemeenschapszaal,, sportzaal 

d.. Onze school voert ieder jaar onderwijsinhoudelijke vernieuwingen in 

e.. Leerkrachten binnen onze school proberen pioniers te zijn 

f.. Onze school ligt voor op andere scholen als het gaat om het gebruik 
vann ICT en nieuwe lesmethoden 

g.. Onze school is direct gekoppeld aan hulpstructuren (zoals GG&GD, 
wijkagent) ) 

h.. Onze school kent ook een onderwijsprogramma voor ouders 

i.. Op school worden enthousiaste ouders en amateurs ingeschakeld 

j .. Onze school gaat in op datgene dat leerlingen in de wijk kunnen leren 

Gem.. (s.d.) 

(n=195) ) 

4.144 (.81) 

1.57(1.04) ) 

1.511 (1.02) 

3.74(1.02) ) 

2.55(1.08) ) 

2.54(1.22) ) 

2.711 (1.55) 

1.355 (.86) 

3.89(1.06) ) 

2.58(1.11) ) 

B.. De manier  waarop de school betrokkenheid bewerkstelligt: 

a.. Het personeel van onze school voelt zich sterk betrokken bij de school 

b.. In onze school werken leerkrachten samen aan de vormgeving van het 
onderwijsleerproces s 

c.. Leerkrachten binnen onze school bespreken de problemen in de klas 
mett elkaar 

d.. De meeste leerkrachten vinden hun werk op school belangrijk 

e.. De meeste personeelsleden van onze school leven mee met het wel en 
weee van onze school 

f.. De meeste leerkrachten zijn bereid zich in te zetten voor hun werk 

g.. Het personeel op onze school vindt het belangrijk dat onze school goed 
staatt aangeschreven 

h.. De leerkrachten krijgen veel directe en duidelijke informatie over het 
eigenn functioneren 

Gem.. (s.d.) 

N=195 5 

4.333 (.74) 

4.233 (.79) 

4.177 (.87) 

4.500 (.64) 

4.455 (.67) 

4.577 (.56) 

4.611 (.56) 

3.477 (.78) 
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i.. De leerkrachten uit het team geven elkaar veel adviezen en suggesties 

j .. De meeste leerkrachten van onze school zijn bereid extra tijd te 

investerenn in de school 

k.. Stagiaires en nieuwe leerkrachten worden intensief begeleid door 

collega's s 

1.. Leerkrachten binnen onze school werken samen aan buitenschoolse 

activiteiten n 

m.. De leerkrachten zijn tevreden met de mogelijkheden om hun werk op 

hunn eigen manier in te delen 

n.. Leraren binnen onze school ondersteunen elkaar 

o.. De leerkrachten zijn tevreden met hun collega's binnen de school 

3.688 (.89) 

4.133 (.86) 

4.000 (.85) 

3.677 (1.05) 

3.833 (.81) 

4.022 (.79) 

3.922 (.82) 

C.. De manier  waarop de school coördinatie van verschillende 

onderdetenn in de school tot stand brengt: 

a.. De directie en het team houden elkaar goed op de hoogte van genomen 

beslissingen n 

b.. Binnen de school worden de activiteiten op elkaar afgestemd 

c.. Van elke leerling is een dossier aanwezig met informatie over het 

leerprocess van de leerling 

d.. Binnen onze school houden leerkachten die samen een klas hebben, 

elkaarr goed op de hoogte van de ontwikkelingen van hun leerlingen 

e.. Op onze school worden de lesgebonden activiteiten en de 

buitenschoolsee activiteiten op elkaar afgestemd 

f.. Het nascholingsbeleid en personeelsbeleid hangen nauw met elkaar 

samen n 

g.. De leerkrachten in aansluitende groepen weten wat hun collega's in 

hett voorafgaande schooljaar behandeld hebben 

h.. Vakleerkrachten die niet bij alle vergaderingen aanwezig zijn, worden 

goedd geïnformeerd over genomen besluiten 

i.. Parttime werkende leraren, die niet bij alle vergaderingen aanwezig 

zijn,, worden goed geïnformeerd over genomen besluiten 

j .. De directie is goed op de hoogte van het onderwijsleerproces in de 

verschillendee jaargroepen 

k.. De meeste leerkrachten zijn goed op de hoogte van genomen besluiten 

1.. Op onze school wordt de leermiddelenbegroting gekoppeld aan 

onderwijskundigee veranderingen op lange termijn 

Gem.. (s.d.) 

n=195 5 

4.399 (.64) 

4.222 (.66) 

4.566 (.72) 

4.566 (.64) 

3.65(1.09) ) 

3.688 (.97) 

4.144 (.77) 

3.71(1.11) ) 

4.233 (.76) 

3.999 (78) 

4.422 (.60) 

3.822 (1.09) 
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m.. Bouwcoördinatoren en leerkrachten houden elkaar goed op de hoogte 

vann genomen beslissingen 

n.. De directie heeft een overzicht van het onderwijsleerproces binnen de 
helee school 

o.. De verschillende plannen die onze school maakt vormen een duidelijke 

eenheid d 

p.. Directie en bouwcoördinatoren houden elkaar goed op de hoogte van 
genomenn beslissingen 

q.. Leerkrachten worden in hun professionele handelen ondersteund via 

intervisiegesprekken n 

D,, De gerichtheid van de school op de doelen van de school: 

a.. De school heeft een jaarplanning van alle onderwijsactiviteiten door 
hett jaar heen 

b.. Binnen het team van onze school werken we gericht aan het bereiken 
vann de schooldoelen 

c.. De school hecht waarde aan het respect van leerlingen voor personen 
enn eigendom 

d.. De school hecht sterk aan de realisatie van de kerndoelen per 
vak(gebied) ) 

e.. De school stelt hoge eisen aan de prestaties van leerlingen 

f.. Binnen onze school worden de geplande activiteiten afgestemd op de 
uitgangspuntenn van de school 

g.. De school legt nadruk op het goede gedrag van leerlingen 

h.. Onze school heeft eenjaarplanning van alle buitenschoolse activiteiten 

i.. In ons activiteitenplan wordt bewust rekening gehouden met de 
doelstellingenn van onze school 

j .. Binnen onze school zetten we onze financiële middelen op zo'n 
manierr in dat ze bijdragen aan het bereiken van onze doelen 

k.. Elk jaar zoeken we binnen onze school naar een ideale balans tussen 

onzee prioriteiten en de middelen die we hiervoor beschikbaar hebben 

1.. De school legt nadruk op discipline in de school 

m.. De school is gericht op het sociale leven in de school en de school als 
gemeenschap p 

n.. Op school wordt sterk de nadruk gelegd op het aanleren van 

3.788 (1.21) 

4.033 (.89) 

4.000 (.88) 

3.89(1.25) ) 

2.56(1.28) ) 

Gem.. (s.d.) 

N=195 5 

4.133 (.94) 

3.955 (.88) 

4.722 (.52) 

3.722 (.91) 

4.033 (.74) 

4.044 (.74) 

4.444 (.65) 

4.200 (.97) 

4.033 (.80) 

4.255 (.72) 

4.011 (.85) 

3.822 (.91) 

4.255 (.71) 

4.200 (.70) 
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elementairee kennis en vaardigheden 

o.. De school legt nadruk op de bevordering van de individuele 

belangstellingg van leerlingen 

p.. De school hecht waarde aan registratie en controle op verzuim 

q.. Aan het eind van het schooljaar kijken we binnen onze school of we de 

doelenn die we hadden gesteld, hebben bereikt 

r.. Elk jaar evalueren we binnen onze school het reilen en zeilen van onze 

school l 

s.. Op school is aandacht voor de opstelling en handhaving van 

schoolregels s 

t.. De school hecht waarde aan een gedragscode van leerlingen en de 

communicatiee onderling 

u.. Elk jaar stellen we binnen onze school de prioriteiten op het terrein 

vann het onderwijs vast 

v.. De school hecht waarde aan goede leerresultaten 

w.. De school heeft hoge verwachtingen ten aanzien van de prestaties van 

leerlingen n 

3.866 (.82) 

4.300 (.89) 

3.54(1.00) ) 

3.799 (1.05) 

4.288 (.75) 

4.266 (.69) 

3.888 (.89) 

4.399 (.58) 

4.066 (.76) 
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Bijlagee 3: Correlatieberekeningen 

Correlatiess tussen de groep-2 variabelen onderling 

Structuur r 

C/O O C/S S SP P FO O 

Sturing g 

S/O O S/D D 

Beleidsvoering g 

P/E E EF F IT T D/P P 

Structuur r 

C/O O 

C/S S 

SP P 

FO O 

.77 7 
** * 

-- --

-- --

Sturing g 

S/O O 

S/D D 

--

--

--

--

--

.16 6 
* * 

.14* * 

-- 299 ** 

Beleidsvoering g 

P/E E 

EF F 

IT T 

D/P P 

--

-.20 0 
** * 

--

--

--

--

--

--

--

.26 6 
** * 

.17 7 
* * 

--

--

--

.21 1 
** * 

.16* * 

--

--

.15* * 

--

--

--

.22** * 

--

--

.18* * 

.18* * 

.35** * 

-- .31** * 

** Sign <.05 ** sign < .01 - ns 

C/OC/O = centralisatie/operationeel 

C/SC/S = centralisatie/strategisch 

SPSP = specialisatie 

FOFO = formalisatie 

S/OS/O = stvring/onderstewend 

S/DS/D = sturing/directief 

P/EP/E = planning en evaluatie 

E/FE/F = inzet extra formatie 

ITIT = inhoudelijke aandacht teamoverleg 

D/PD/P = deskundigheidsontwikkeling/professionalisering 
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Bijlagee 4: Vier  gevalsbeschrijvingen 

1.. Gevalsstudie 1 

Inn deze gevalsstudie is een interview afgenomen met de voorzitter van het 
bovenschoolss management, een tweede interview met de schooldirecteur van een 
vann de scholen en een derde interview met een lid van de (G)MR). De informatie 
uitt deze interviews vormt de basis voor onderstaande beschrijving. 
Dee school waarover gegevens verzameld zijn heeft twee afdelingen (een 
Montessori-afdelingg en een afdeling adaptief onderwijs) en is verdeeld over vier 
gebouwen.. Aan het hoofd van de school staat een tweehoofdige directie. De 
verantwoordelijkhedenn zijn over deze twee personen verdeeld. Een van de directeur 
en-- waarmee gesproken is - heeft onderwijsinhoudelijke verantwoordelijkheid en 
dee tweede directeur heeft beheersmatige verantwoordelijkheid. Het aantal 
leerlingenn is 400 en het aantal personeelsleden is 21. 

1.11 Bovenschoolse managementstructuur 

TyperingTypering bovenschools bestuur en management 
•• De denominatie is openbaar en het bestuur is verzelfstandigd (artikel ex 82. 

Hett bestuur ontwikkelt zich van een executief naar een toezichthoudend 
bestuur). . 

•• Het bovenschools management omvat in totaal 27 basisscholen (WPO) en 
driee zeer speciale scholen (spraak- en taalstoornissen en dovenschool). 

•• Het voedingsgebied is een grote gemeente. 
•• Het bovenschools management is ingevoerd in augustus 1997. 
•• De kosten voor het BM komen voor een deel uit de fre's van de 

afzonderlijkee scholen en voor het andere deel uit de overheidssubsidie 
Bestuurlijkee Krachtenbundeling (1,5 ton). 
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Aanleiding Aanleiding 
Dee aanleiding tot de invoering van een bovenschoolse managementstructuur was 
hett loskoppelen van het schoolbestuur van het gemeentelijk bestuur. In het proces 
vann loskoppelen was de betrokkenheid van de schooldirecteuren zeer groot. De 
bestuurswijzigingg was volgens de directeuren noodzakelijk, omdat de aansturing 
vanuitt de gemeente tot dan toe wel erg ver en abstract was. Het voormalige 
gemeentebestuurr was weinig betrokken en weinig slagvaardig. Ook 
ontwikkelingen,, zoals schaalvergroting en autonomie vergroting, die niet krachtig 
genoegg door de gemeente neergezet konden worden, droegen bij aan de 
ontwikkelingg van verzelfstandiging en meer verantwoordelijkheid van 
schoolbestuurr in een commissie ex artikel 82. 

Organisatiemodel Organisatiemodel 
Mett de invoering van de bovenschoolse structuur zijn wijzigingen aangebracht in 
hett organisatieorganogram. Er zijn drie lagen gevormd: 
1.. Bestuur: een voorzitter met twee leden dagelijks bestuur en vier leden 

algemeenn bestuur. 
2.. Bovenschools management: een voorzitter en twee leden. De drie managers 

sturenn ieder een cluster van tien scholen aan. Daarnaast heeft elke manager de 
verantwoordelijkheidd over twee portefeuilles. Het streven is op termijn de 
voorzitterr te ontdoen van clusterverantwoordelijkheid om hem uitsluitend als 
strategischh beleidsvoerder te laten opereren. Het bestuur en het bovenschools 
managementt worden ondersteund door een staffunctionaris en beschikken 
overr een eigen bureau met een ambtelijk secretaris en administratieve 
ondersteuner. . 

3.. Schooldirecteuren. Op het niveau van de scholen voeren de schooldirecteuren 
integraall management. 

Taak-Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 
Dee scholen zijn in hun taakuitvoering volledig autonoom. De directeuren voeren 
integraall management. Op het niveau van de scholen ervaart men als gevolg van 
invoeringg van een bovenschools management weinig verandering in het 
takenpakket.. De scholen voeren integraal management, net als voorheen. Het 
verschill met de situatie ervoor is dat nu het vroegere directeurenoverleg 
geïntensiveerdd is en meer tijd kost. 
Opp de verschillende beleidsterreinen zien we de volgende afbakening in taken en 
verantwoordelijkheden: : 
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•• Personeelsbeleid: De werving en selectie is schoolgebonden en wordt sterk 
ondersteundd door het bovenschoolse management. Het bovenschools 
managementt heeft een belangrijke taak in het professionaliseren van 
leerkrachtenn ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs. 

•• Financiën: Elke school is verantwoordelijk voor de materiële bekostiging. 
•• Gebouwen/ huisvesting: Het accent ligt op het bovenschools 

managementniveau.. Op papier is er praktisch geen bemoeienis van de scholen 
mett de huisvesting. In de praktijk echter ligt er toch een zware 
verantwoordelijkheidd op de schouders van de directeuren. Een knelpunt hierbij 
iss de slechte communicatie van het bovenschools management met de 
gemeentelijkee diensten. 

•• Onderwijs: de schooldirecteuren hebben in het kader van besteding van de 
LOAG-geldenn een onderwijsprogramma opgesteld. Het bovenschools niveau 
ondersteuntt hierbij. In de vertaalslag van het Lokale Onderwijs Beleid speelt 
hett bovenschools management een belangrijke rol. Ook het WSNS-beleid rust 
organisatorischh en beleidsmatig op de schouders van het bovenschoolse 
niveau. . 

Communicatie-Communicatie- en overlegstructuur 
Eenss per maand is er een gezamenlijke vergadering van het bestuur en het 
bovenschoolss management. In dit overleg worden de centrale beleidskaders 
vastgesteld.. Daarnaast is er een jaarlijkse koersdag; na evaluatie wordt vervolgens 
eenn nieuwe koers uitgezet voor het daaropvolgende jaar. Ook vergadert het 
bovenschoolss management eens per maand met de directeuren van de scholen en 
77 maal per jaar is er clusteroverleg met elk cluster afzonderlijk. De GMR 
vergadertt 4 maal per jaar gezamenlijk met het Dagelijks bestuur. MR-overleg 
vindtt plaats op schoolniveau. Het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) 
vergadertt onregelmatig, alleen als daartoe aanleiding is. Het op Overeenstemming 
Gerichtt overleg (OGO) vergadert elke maand. Dit is een goed gestructureerd 
overleg.. Een belangrijk agendapunt in deze vergaderingen is de huisvesting. 
Hett bovenschools management is een belangrijk knooppunt in het doorsluizen 
vann informatie van scholen naar het bovenschoolse niveau en omgekeerd. Het 
bovenschoolss personeelsblad is een belangrijk instrument in de communicatie. 
Overr de wijze van communiceren onderling, zowel intern binnen de scholen 
(ouders,, MR) als extern, zijn vastgestelde kaders opgesteld. Het bepaalt het 
gezichtt van het openbare onderwijs naar buiten. 
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1.22 De invloed van de invoering van de bovenschoolse structuur  voor  de 
structuur ,, sturing en beleidsvoering van de scholen 

Structuur r 

Centralisatie Centralisatie 
Opp bovenschools niveau wordt de structuur van communiceren, overleg- en 
besluitvormingg thans als duidelijker en helderder ervaren. Zowel van leerkrachten 
naarr bestuur als omgekeerd. Voor het schoolniveau is het makkelijker geworden 
doorr te dringen tot degenen die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming en 
invloedd uit te kunnen oefenen op de besluitvorming. 
Viaa de GMR is er veel invloed op de besluitvorming op bovenschools niveau. Met 
dee adviezen van de GMR wordt duidelijk rekening gehouden en in meerdere 
gevallenn worden deze adviezen ook ingewilligd. De GMR heeft het gevoel 
'bondgenoot'' te zijn. Voorbeelden van gebieden waarop invloed wordt uitgeoefend 
zijn:: huisvesting, personeelsbeleid (bestuursformatieplan), organisatie (fusie-aange-
legenheden)) onderwijs (OALT). 
Dee besluitvormingsprocessen in de school zijn volgens de vertegenwoordigers op 
schoolniveauu niet wezenlijk veranderd. De directeuren hebben hun integrale 
managementverantwoordelijkheidd behouden. Wat betreft de inhoudelijke schoolse 
aangelegenhedenn liggen de besluitvormingsprocessen vooral bij de schoolteams. De 
invloedd van middenmanagement en leerkrachten op operationele cq strategische 
besluitenn in de school is onder invloed van invoering van een bovenschoolse 
structuurr niet ingrijpend gewijzigd. 

Specialisatie Specialisatie 
Opp bovenschools niveau zijn de specialistische functies uitgebreid. Er is een 
automatiseringsdeskundigee en een accommodatiemanager benoemd. Deze laatste 
functionariss is belast met verbouw en nieuwbouw van schoolgebouwen. De extra 
toegevoegdee functies worden betaald uit de bovenschoolse middelen. 
Err is geen toename van specialistische taken en functies in de scholen als gevolg 
vann invoering van een bovenschoolse structuur. Op de grote scholen was al een 
bouwcoördinatorr en/of intern begeleider. Op de kleine scholen is dat lang niet altijd 
hett geval. Het hoort tot de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur hierin te 
beslissen.. Op sommige scholen is de functie van adjunct verdwenen. Ook hierin 
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besluitenn schooldirecteuren en niet het bovenschools management. Wel is er op 
bovenschoolss niveau een zogenoemde 'kweekvijver' van adjuncten samengesteld. 
Dezee adjuncten krijgen managementscholing en zijn beschikbaar bij vrijkomende 
directiefunctiess en middenmanagementfuncties (bouwcoördinatoren en intern 
begeleiders). . 
Dee GMR heeft met de invoering van het bovenschools management een aanvang 
gemaaktt met de functiewaardering en taakomschrijving van managementfuncties 
opp schoolniveau. Hierover bestaat nog weinig eenduidigheid. 

Configuratie Configuratie 
Ookk in de opbouw van de scholen is geen verandering opgetreden als gevolg van de 
invoeringg van de bovenschoolse structuur. Op de meeste scholen, met name de 
grotee scholen was al voor de invoering sprake van een aparte 
middenmanagementlaag. . 

Formalisatie Formalisatie 
Invoeringg van hett bovenschools management heeft ertoe geleid dat de structuur van 
dee organisatie, de daarbij horende overlegvormen en besluitvormingsprocessen 
voorr de totale organisatie helderder en duidelijker zijn geworden. Deze 
structuurwijzigingg werkt door naar een sterker geformaliseerde overlegvoering op 
hett niveau van de scholen. Als gevolg van de communicatie tussen de scholen 
onderlingg leren scholen bovendien van elkaar hoe de overlegvoering binnen de 
schooll verder geoptimaliseerd kan worden. Voorbeelden van gestructureerdere 
vormenn van overleg zijn: teamoverleg, coördinatorenoverleg, gebouwenoverleg en 
bouwoverleg. . 

Hett bovenschools management stimuleert formalisatie van overlegvoering binnen 
dee scholen door extra faciliteiten ter beschikking te stellen via de school
begeleidingsdienst. . 

Standaardisatie Standaardisatie 
Opp bovenschools niveau wordt op het terrein van onderwijs (OALT-beleid, beleid 
vakleerkrachtenn lichamelijke oefening), personeel (mobiliteits- en scholingsbeleid) 
enn financiën (boekhouding) beleid centraal aangestuurd. Dit heeft tot gevolg dat het 
beleidd op deze terreinen meer gestandaardiseerd wordt, scholen hebben op 
uitvoerendd niveau met deze standaarden te maken. 
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Opp schoolniveau is met de invoering van bovenschools management gestart met het 
standaardiserenn van toetsgebruik. Het CITO-basispakket dient voor 2002 standaard 
ingevoerdd te zijn op alle scholen. 
Dee toegenomen standaardisering wordt op beide niveaus als een duidelijke winst 
ervaren.. . 

Sturingg en beleidsvoering 

Mett de invoering van bovenschools management werd beoogd de directeuren op de 
scholenn te ontlasten van een aantal beheerstaken. Tegelijkertijd zou het 
onderwijskundigg leiderschap en de beleidsvoering van scholen versterkt moeten 
worden.. Het achterliggende doel was kwaliteitsverhoging van het primaire proces. 
Dee bovenschoolse directie controleert de directeuren op onderwijskundig 
leiderschapp en initieert de discussie hierover. Vermindering van beheerstaken vindt 
plaatss niet alleen door overname van een aantal taken door het bovenschoolse 
niveau,, maar ook door delegatie van een aantal taken naar de conciërge en de 
administratie.. Het bovenschools management verwacht van deze sturing dat op 
termijnn meer tijd over zal zijn voor onderwijskundig leiderschap. 
Hett bovenschools management stuurt daarnaast aan op scholing van directeuren. 
Elkee directeur wordt verplicht een directiecursus te volgen. Men dient over het 
gereedschapp te beschikken om adequaat leiding te geven. Een knelpunt is dat 
directeurenn nog te weinig delegeren naar het middenmanagement (intern begeleider 
enn bouwcoördinatie). Hieraan zal scholing een bijdrage moeten leveren. 
Dee bovenschoolse directie is daarnaast een eigen opleidingstraject voor 
middenmanagementrunctiess gestart. Dit kweekvijvertraject is bedoeld voor 
adjunctenn die eventueel een middenmanagementfunctie ambiëren. Bij vertrek uit 
bestaandee functies beschikt men over eigen opgeleide kandidaten. 
Opp schoolniveau is merkbaar dat de directeur een schoolleiderscursus heeft 
gevolgd.. Een belangrijke winst is dat de directeur meer kennis van zaken heeft en 
meerr beschouwend, op afstand kan functioneren ('helikopterzicht'). 
Dee beleidsvoering op de school wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. 
Dee school heeft afgelopen periode drie nieuwe methoden ingevoerd, omdat de 
bestaandee methoden verouderd waren. De voorbereiding vond plaats in 
werkgroepen,, waarin een brede vertegenwoordiging van leerkrachten uit alle 
bouwenn een voorstel formuleerden. Het voorstel werd door deze aanpak breed 
gedragenn en vervolgens gepresenteerd. Het advies van de werkgroep is uitgevoerd. 
Naa een zekere uitvoeringstijd vond evaluatie en bijstelling plaats. Mede dankzij de 
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'know-how'' van nieuwe personeelsleden in de school is deze aanpak succesvol 
verlopen. . 

1.33 Organ isatie-effectiviteit 

Adaptatie e 

Meerr betrokkenheid bij activiteiten in de buurt of wijk van de school was er al 
voorr de invoering van een bovenschools management. Scholen maken als gevolg 
hiervann meer onderdeel uit van de omgeving waarin de school gesitueerd is. De 
bovenschoolsee structuur heeft hier geen veranderingen in aangebracht. De 
communicatiee tussen de scholen is wel verbeterd als gevolg van invoering van de 
nieuwee structuur. Er wordt meer dan voorheen verder gekeken dan de eigen 
school.. Doordat collega-directeuren bij elkaar gebracht worden wordt er een brug 
geslagenn tussen scholen. Collega's leren hierdoor van elkaar. De blik naar buiten 
(anderee scholen) is breder geworden. 
Hett openbare onderwijs heeft zich sinds de invoering van de bovenschoolse 
structuurr sterker geprofileerd en een eigen gezicht naar buiten toe gekregen. Een 
gevolgg hiervan is dat de toeleverende omgeving, met name de ouders meer dan 
voorheenn kiezen voor een openbare school. Vooral voor de scholen zonder 
onderwijskundigg profiel, heeft dit duidelijk identiteitsversterkend gewerkt. De 
positiee van het openbare onderwijs is hierdoor versterkt. 

Binding g 

Dee binding tussen personeelsleden onderling is binnen de scholen verbeterd als 
gevolgg van een aantal schooloverstijgende initiatieven. Een maal per jaar vindt er 
eenn congres plaats voor alle personeelsleden van alle openbaren scholen. Ook de 
jubilarissenn worden centraal bij elkaar gebracht. Daarnaast is er een eigen 
personeelsbladd ontstaan. 
Geconstateerdd wordt dat de arbeidsvoorwaarden voor het personeel goed geregeld 
zijn.. Bijvoorbeeld een slagvaardigere aanpak van de ziektevervanging heeft ertoe 
geleidd dat het welbevinden van het personeel en uiteindelijk het welbevinden van 
dee leerlingen en het pedagogische schoolklimaat verbeterd is. 
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Eenn belangrijk factor ook waardoor het welbevinden van het personeel versterkt 
is,, is de jaarlijks terugkerende mobiliteitsronde. Wanneer personeelsleden niet 
optimaall functioneren worden zij in de gelegenheid gesteld op een andere 
werkplekk te werken. Dit vermindert de 'bumout' onder het personeel 
daadwerkelijk. . 
Eenn nieuw elan binnen het openbare onderwijs heeft de identiteit van de scholen 
versterkt.. Als gevolg van het nieuwe elan is er meer saamhorigheid en 
gemeenschappelijkheidd ontstaan tussen de scholen. 

Coördinatie e 

Dee coördinatie in de scholen is volgens de vertegenwoordigers van beide niveaus 
niett wezenlijk veranderd. Wel wordt geconcludeerd dat de lijnen waarlangs 
gecommuniceerdd wordt helderder en duidelijker zijn geworden. Het voordeel van 
dee bovenschoolse structuur is ook dat scholen van elkaar zien hoe de coördinatie 
verbeterdd kan worden. 

Doelgerichtheid d 

Hett bovenschoolse niveau heeft de invoering van de CITO-toets en de invoering 
vann het CITO-leerlingvolgsysteem geïnitieerd. De doelgerichtheid van het primaire 
process is hiermee versterkt. Op schoolniveau ervaart men dat de doelgerichtheid 
mett betrekking tot het primaire proces ook versterkt is, mede dankzij de 
onderwijskundigee sturing van de schooldirecteur. De directeur heeft een 
schoolleidersopleidingg gevolgd, gefaciliteerd door het bovenschoolse niveau. Dit is 
bevorderendd geweest voor de kwaliteit van het primaire proces. Daarnaast heeft een 
zorgvuldigee werving en selectie ertoe geleid dat zeer professionele mensen zijn 
aangesteld,, hetgeen bevorderend is voor de beleidsvoering van de school als geheel. 
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2.. Gevalsstudie 2 

2.11 Bovenschoolse managementstructuur 

TyperingTypering bovenschools management 
Dee denominatie is rooms-katholiek. Het bovenschools management omvat in 
totaall 20 basisscholen (WPO), 6000 leerlingen en 600 personeelsleden. Het 
voedingsgebiedd is een middelgrote stad buiten de Randstad met omliggende 
dorpen.. De concurrentie met andere denominaties is niet groot. In de directe 
omgevingg zijn zes openbare scholen en een protestants-christelijke school. Het 
bovenschoolss management is in augustus 1998 ingevoerd. 
Hett bovenschools management wordt voor een deel gefinancierd uit fire's van de 
scholenn (per school 1 % van het totale fre-budget), aangevuld met 1.5 ton op 
jaarbasiss via de regeling Bestuurlijke Krachtenbundeling. De scholen beslissen 
zelff waar de fire's uit de scholen worden weggenomen. In de meeste gevallen 
wordenn deze afgehaald van de formatie voor de schoolleiding. 

Aanleiding Aanleiding 
Dee directe aanleiding tot de invoering van een bovenschools management was de 
vormingg van een nieuw bestuur, dat in tegenstelling tot het voorgaande 
executievee bestuur, toezichthoudend van karakter diende te zijn. Het oude bestuur 
moest,, vanwege ondemocratisch functioneren, wijken voor een nieuw bestuur. 
Binnenn het nieuwe bestuur zou een bovenschools management een sterke rol 
moetenn gaan spelen in de aansturing van scholen. Het bestuur zou op afstand 
moetenn opereren. Het nieuwe bestuur bestaat uit zeven vrijwillige leden die 
aangetrokkenn zijn op basis van deskundigheid op een verscheidenheid aan 
taakgebieden.. Het bestuur wordt ondersteund door een administratiekantoor. 
Dee organisatie heeft drie managementlagen: 

1.. bestuur (toezichthoudend en beleidstoetsend). 
2.. Het bovenschools management bestaat uit acht leden: een algemeen directeur, 

eenn directiesecretaris, vijf clusterdirecteuren en een directeur sbo. Tussen 
bestuurr en bovenschools management staat de Oudersenaat en de 
Gemeenschappelijkee Medezeggenschapsraad (GMR). 

3.. Locatiedirecteuren voeren integraal management, met twee accenten: 
onderwijskundigg management en begeleiding van leerkrachten. 
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Taak-Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 
Hett bestuur opereert op afstand en is beleidstoetsend. De bevoegdheden zijn 
gemandateerdd aan het bovenschools management, wat in het directiestatuut is 
vastgelegd.. Dit betekent dat het bestuur alleen de begroting en de jaarrekening 
vaststelt.. Het bestuur moet goed geïnformeerd worden. 
Dee beleidsterreinen van het bovenschools management zijn met name 
personeelsbeheer,, financieel beheer en ondernemerschap. Onderwijsinhoudelijk 
beleidd is een kerntaak van de scholen. Hieronder wordt verstaan: het initiëren en 
implementerenn van onderwijskundige vernieuwingen en de begeleiding en 
coachingg van medewerkers. Voorts het ontwikkelen van beleid ten aanzien van 
professionalisering,, identiteit, kwaliteitszorg en zorgverbreding. De verdeling van 
takenn op het niveau van de locaties is als volgt: 35% onderwijskundige taken; 
35%% begeleiding van leerkrachten; 15% beheerstaken; 15% ondernemerstaken 
(gerichtt op het primaire proces). 

Overleg-Overleg- en communicatiestructuur 
Elkee zeven weken is er overleg tussen het bovenschools management en alle 
locatiedirecteuren.. Besluiten die genomen worden, worden ter toetsing 
voorgelegdd en initiatieven van onderop worden meegenomen. Wekelijks of twee -
wekelijkss heeft elke clusterdirecteur een vergadering met de locatiedirecteuren uit 
hett betreffende cluster. Ook in deze vergaderingen worden voorgenomen 
besluitenn doorgenomen. 
Dee beleidscyclus is als volgt: het bovenschools management stelt een vierjarig 
beleidsplann en jaarlijks activiteitenplannen op. Beleidsvoornemens worden in 
conceptbeleidsnotitiess door het bovenschools management uitgewerkt. Dergelijke 
beleidsnotitiess worden voortdurend door het bovenschools management (via de 
clusterdirecteurenn ) in de scholen ter bespreking en toetsing voorgelegd. Wanneer 
voorr de voorgenomen beleidsvraagstukken voldoende draagvlak gecreëerd is bij 
dee teams van de scholen, gaan de stukken naar de Oudersenaat, vervolgens weer 
terugg naar de algemeen directeur, die een eindnotitie opstelt. Daarna gaat de 
eindnotitiee naar het bestuur die het stuk voorlopig vaststelt. Tenslotte toetst als 
laatstee de GMR het voorgenomen besluit. In de praktijk is de GMR meestal al op 
dee hoogte. De algemeen directeur heeft een maandelijks contact met het DB van 
dee GMR, waarin de voorgenomen besluiten de revue passeren. Aan elke 
beleidsnotitiee is een evaluatietraject gekoppeld. Dat is een zaak tussen 
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clusterdirecteurenn en locatiedirecteuren. De notulen hierover worden 
gecommuniceerdd naar de algemeen directeur. 
Inn de praktijk ervaart de school, dat het beleidsterrein 'gebouwen' dat op papier 
tott de verantwoordelijkheid van het bovenschools niveau behoort, veel tijd vergt 
vann de locatieleider, waardoor de eigenlijke onderwijskundige managementtaak 
minderr aandacht krijgt. Ook ziektevervanging is een taak die formeel op het 
bovenschoolsee niveau hoort te liggen, maar in de praktijk toch vaak de 
verantwoordelijkheidd van de schooldirecteur is. 

2.22 De invloed van de invoering van de bovenschoolse structuur  op de 
structuur ,, sturing en beleidsvoering van de scholen 

Structuur r 

Centralisatie Centralisatie 
Dee locatiedirecteuren hebben invloed op de besluitvorming, met name wat betreft 
hett personeelsbeleid en het onderwijskundige beleid, omdat op deze terreinen hun 
verantwoordelijkhedenn het sterkst zijn. 
Err is een toename in invloed op de besluitvorming aangaande de operationele 
besluitenn in de school. Dat wil zeggen, dat als gevolg van invoering van 
kernteamss op een lager niveau in de schoolorganisatie, bestaande uit leerkrachten 
mett extra middenmanagement, meer aandacht en invloed is op een lager niveau in 
dee schoolorganisatie voor zaken die het primaire proces direct aangaan. 
Ookk wat betreft de strategische besluiten is er een toename in invloed. Vergeleken 
mett de situatie van het oude bestuur was het zo dat het bestuur hierover besliste. 
Nuu probeert het bovenschoolse management de voorgenomen besluiten van 
onderopp te laten groeien. De strategische notitie is een stuk waarin ook strategisch 
invloedd van onderop mogelijk is. In het algemeen probeert het bovenschools 
managementt de cultuur te veranderen, in die zin dat scholen meedenken en 
adviezenn geven over de richting waarin de scholen zouden moeten groeien. 
Opp schoolniveau wordt ervaren dat de overlegstructuren nu beter op de kaart 
gezett zijn. Vóór de invoering van de bovenschoolse structuur werd niet duidelijk 
gecommuniceerdd tussen bestuur en directeuren. De helderheid heeft aan kracht 
gewonnenn en daarmee is de invloed op de besluitvorming groter geworden. Ook 
inn de scholen wordt nu geconstateerd dat besluiten die uiteindelijk door het 
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bovenschoolss management genomen worden beter voorbereid worden binnen de 
lageree niveaus in de organisatie en dat in het besluitvormingstraject beter en meer 
gecommuniceerdd wordt, alvorens een besluit genomen wordt. 
Ookk wordt geconstateerd dat een aantal zaken centraler wordt vastgesteld. 
Voorbeeldenn hiervan zijn: vakantierooster, invulling personeelsformatie. 
Besluitenn hierover worden echter wél voorbereid op schoolniveau, waardoor de 
invloedd op de besluitvorming ook wat betreft deze zaken wel degelijk aanwezig 
is. . 
Schoolsee zaken, die in het verleden met de adjunct onderling werden besloten in 
hett directieoverleg, worden nu met het kernteam besloten. Hiermee is de invloed 
opp de besluitvorming van leerkrachten met managementtaken, betreffende zaken 
diee de school aangaan, groter geworden. 
Dee aangebrachte structuur geeft ook de MR meer mogelijkheden op schoolse 
aangelegenhedenn invloed uit te oefenen. 

Specialisatie Specialisatie 
Opp schoolniveau heeft geen uitbreiding van soort functies plaatsgehad. 
Daarentegenn is er op de scholen meer differentiatie van taken ontstaan als gevolg 
vann invoering van het bovenschools management. Op de scholen zijn 
zorgcoördinatorenn aangesteld en bouwcoördinatoren. Op sommige scholen 
bestondenn dergelijke functies al. Het bovenschoolse management heeft dit verder 
gestimuleerdd en aangestuurd. Deze leerkrachten met extra taken zijn 
samengebrachtt in zorgteams. Met deze zorgteams (kernteams) beoogt het 
bovenschoolsee niveau de teams op de scholen meer te betrekken bij de 
onderwijskundigee beleidsontwikkeling. Het kernteam heeft als opdracht 
onderwijskundigee veranderingen in de school te implementeren. De locatieleider 
kann hierbij ondersteund worden door het middenmanagement. Hiermee wordt de 
beleidsvoeringg van de school versterkt. 
Opp bovenschools niveau is een extra functie gecreëerd: de functie van 
systeembeheerder.. Verder is de school overgegaan tot de samenstelling van een 
kernteamm met een zorgcoördinator, een bovenbouw- en een 
onderbouwcoördinator.. De functie van adjunct is verdwenen. Deze is opgegaan in 
dee functie van bovenbouwcoördinator. De directie heeft met deze maatregel 
directieformatiee ingeleverd. De lesgevende taken van de schooldirecteur zijn 
uitgebreid.. Wij kunnen aldus constateren dat er differentiatie van taken heeft 
plaatsgevonden,, echter geen toename van nieuwe functies. De directie heeft 
formatiee ingeleverd voor versterking van hett middenmanagement. 
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Configuratie Configuratie 
Inn de configuratie van de school is verandering aangebracht. Scholen zijn 
explicieterr overgegaan een middenmanagementlaag in de organisatie op te 
nemen.. Voorheen was hiervan op een deel van de scholen al sprake, maar met de 
invoeringg van het bovenschools management wordt hier expliciet op aangestuurd. 
Dee middenmanagementlaag wordt gevormd door leerkrachten met extra 
managementtakenn voor de interne begeleiding en de bouwcoördinatie. 

Formalisaüe Formalisaüe 
Opp bovenschools niveau bestaat het vermoeden dat als gevolg van de invoering 
vann kernteams het overleg binnen de scholen verder geformaliseerd is. De GMR-
ledenn ervaren dat de o verleg voering vrij streng doorgevoerd is. 
Opp schoolniveau wordt geconstateerd dat als gevolg van invoering van een 
kernteamm op school het overleg binnen dit team meer geformaliseerd is, dat wil 
tenminstee wat betreft de frequentie. Met betrekking tot verslaglegging, 
voorbereidingg en evaluatie van overeengekomen afspraken, ervaart men geen 
toegenomenn formalisatie. 
Ookk de MR ervaart geen wezenlijke verandering in verdere formalisatie van de 
bestaandee overlegstructuren. 

Standaardisatie Standaardisatie 
Watt betreft leerlingenzaken heeft het bovenschools management een centraal 
leerlingen-administratieprogrammaa ingevoerd. Het leerlingvolgsysteem is daaraan 
vastgehaakt.. De CITO-toetsen maken nu integraal deel uit van het nieuw 
ingevoerdee leerlingvolgsysteem. 
Plannenn bestaan er het ICT-onderwijs een sterke impuls te geven. Een nieuw te 
creërenn functie op bovenschools niveau van systeembeheerder is hier onderdeel 
van.. Via intranet en een onlineverbinding met het administratiekantoor wil men het 
managementinformatiesysteemm verder optimaliseren. Dit leidt tot een toename in 
standaardisatiee op het terrein van de organisatie. 
Opp het terrein van personeelszaken is een personeelsbeleidsplan in ontwikkeling. 
Sindss de invoering van het bovenschools management is men hier volop mee bezig. 
Hett doel is meer eenduidigheid op het terrein van personeelsbeleid. Specifiek op het 
terreinn van arbeidsvoorwaarden, personeelsbeheer (salarisadministratie, regelge
ving)) en personeelszorg (nieuwe medewerkers, loopbaanbegeleiding, 
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functionerings-- en beoordelingssysteem). Elke school heeft een map met 
gebundeldee protocollen die men kan raadplegen. Ook het scholingsbeleid voor 
locatieleiderss is gestandaardiseerd. Er is sinds de invoering een jaarlijkse 
conferentiee voor schoolleiders. 
Ookk wat betreft onderwijszaken is er meer standaardisatie. En voorbeeld hiervan is 
hett zorgplan. De toegenomen standaardisatie is mede een gevolg van 
overheidssturing,, die vervolgens opgepakt wordt door het bovenschools 
management. . 
Opp schoolniveau wordt een toename van standaardisatie op bovengenoemde 
zakenn geconstateerd. Daarnaast wordt op schoolniveau geconstateerd dat het 
bovenschoolsee management nog sterk in de planfase verkeert. Dat betekent dat 
eenn aantal reglementen cq beleidsontwikkelingen die als vaste standaarden 
moetenn dienen voor werkwijzen en procedures nog in ontwikkeling zijn. 
Voorbeeldenn hiervan zijn: het directiestatuut, sociaal statuut, klachtenregeling, 
GMRR - en MR regeling, financieel plan en het WSNS-beleid. 

Sturingg en beleidsvoering 

Volgenss het bovenschools management zal de schoolleider in de nieuwe structuur 
moetenn groeien van een meer beheersmatig leider naar een onderwijskundig 
leider,, die onderwijskundige vernieuwingen implementeert en daarin de 
leerkrachtenn begeleidt. Dat is niet eenvoudig en vereist een cultuuromslag, die 
nogg groeiende is. De beleidsvoering op de scholen is per school verschillend, 
afhankelijkk van de betreffende locatieleiders. Het bovenschools management 
constateertt dat de te maken cultuuromslag sterk afhankelijk is van het type leider. 
Err zijn scholen waar nieuwe locatie- cq schooldirecteuren aangesteld zijn die op 
dee nieuwe opdracht van onderwijskundig leider benoemd zijn. Er worden in deze 
positiess nu vaker dan voorheen vrouwen in plaats van mannen benoemd. Deze 
nieuwee schoolleider heeft niet te maken met de oude cultuur van beheersmatig 
leiderr en is daardoor niet gehinderd door het proces van loslaten van de rol van 
beheersmatigg leider. Dit nieuwe schoolleider beschikt over meer vaardigheid de 
beleidsvoeringg in de school als geheel een sterke impuls te geven. 
Opp schoolniveau is de stijl van leidinggeven niet wezenlijk veranderd. Wel is men 
vann mening dat de solidariteit onderling op school versterkt is sinds de invoering 
vann de bovenschoolse structuur. Wat betreft onderwijskundig leiderschap wordt 
vastgesteldd dat in het kernteam de sterke bestaande deskundigheden gebundeld zijn. 
Ditt werkt bevorderend voor de onderwijskundige aansturing in de school. 
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Deskundighedenn worden direct en praktisch omgezet in de klassenpraktijk. De 
beleidsvoeringg van de school is daardoor versterkt. 
Err is veel deskundigheid cq professionaliteit op leerkrachtniveau. Men ervaart het 
alss bevorderend voor de beleidsvoering in de school dat deze deskundigheden in 
eenn kernteam gebundeld zijn. Ondanks de positieve ontwikkeling dat het 
ontwikkelenn van eigen schoolbeleid versterkt is, mede dankzij de eisen die de 
landelijkee overheid stelt (klachtenregeling, zorgplan, schoolgids etc), ervaren 
leerkrachtenn een toegenomen verzwaring van het takenpakket. 

2.33 Organisatie-effectiviteit 

Adaptatie e 

Inn samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst wordt een imago-onderzoek 
opgezett om vast te stellen welke beelden er bestaan bij de ouders over de school, 
mett het doel het contact met de omgeving van de school, met name de ouders, te 
versterkenn en eventueel bij te stellen. 
Dee school is onder andere als gevolg van het dalende leerlingenaantal gedwongen 
meerr naar 'buiten' te kijken om zich beter te profileren. Daartoe is een 
professioneell bureau ingeschakeld. In het kader van deze profilering bereidt de 
schooll een open dag voor. Tot de doelgroep behoren ouders, maar ook andere 
betrokkenenn in de omgeving van de school. 
Hett ICT-onderwijs wil de school als speerpunt gebruiken in de verdere 
beleidsontwikkeling.. De financiële middelen ontbreken echter nog. De 
communicatiee hierover met het bovenschoolse niveau wordt als moeizaam ervaren. 
Watt betreft de onderwijsvernieuwing is op de school een nieuwe methode 
'zelfsturendd werken' ingevoerd. In samenwerking met de 
schoolbegeleidingsdienstt gaf de schooldirectie in samenwerking met de 
teamledenn hiertoe een aanzet. Ook de professionaliteit van leerkrachten heeft dit 
process positief versterkt. Dit is echter niet direct een verdienste van de aansturing 
opp bovenschools niveau. 
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Binding g 

Sindss de invoering van het bovenschools management worden de personeelsleden 
individueell benaderd bij omstandigheden die dicht bij hen liggen (jubilarissen, 
ziektee familieleden, etc). Het bovenschools management ontvangt hierover 
positievee signalen. Ook worden personeelsbijeenkomsten georganiseerd voor de 
gehelee organisatie om het 'wij-gevoel' te verstevigen. Wat de leerlingenbinding 
betreftt is een sterke verantwoordelijkheid op locatieniveau. 
Dee binding tussen de personeelsleden op de school is sinds de invoering van de 
bovenschoolsee structuur toegenomen. Er is een open communicatie tot stand 
gekomen.. Men weet van de 'hoed en de rand'. De betrokkenheid cq binding 
tussenn personeelsleden onderling is ook verbeterd als gevolg van benoeming van 
eenn onderbouwleerkracht in het kernteam. De integratie tussen het oude 
kleuteronderwijss en het lager onderwijs is hiermee verstevigd. In het verleden 
bestondenn spanningen binnen het team als restverschijnsel van het samengaan van 
hett oude kleuteronderwijs met het lager onderwijs. Deze problemen zijn opgelost 
dankzijj overplaatsing van een personeelslid en benoeming van een 
onderbouwleerkrachtt in het zorgteam. Deze verschuivingen in 
personeelsaanstellingenn zijn bevorderend geweest voor het samenwerkings-
klimaatt binnen het team. 
Eenn veilig schoolklimaat (aandacht voor normen en waarden, pesten tegengaan) 
staatt hoog in het vaandel. Deze ontwikkeling was al in gang gezet vóór de 
invoeringg van bovenschools management. 

Coördinatie e 

Opp bovenschools niveau is een eventueel effect nog moeilijk aan te geven. Op 
schoolniveauu wordt geconstateerd dat de coördinatie tussen de verschillende 
onderdelenn in de school is toegenomen, vooral dankzij de invoering en het 
functionerenn van het kernteam. Er is onderling meer uitwisseling van informatie 
enn afstemming van deskundigheden. Er is een taakverdeling tussen leerkrachten 
watt betreft klassenoverstijgende taken. Elk jaar wordt opnieuw gekeken naar 
evenredigee taakbelasting en zijn verschuivingen mogelijk. In de teamvergadering 
wordtt over deze zaken open gecommuniceerd. 
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Doelgerichtheid d 

Opp bovenschools niveau wordt een kwaliteitsinstrument ontwikkeld dat in 2001 
inn uitvoering gaat. Het instrument is in gezamenlijk overleg tot stand gekomen. 
Dee bedoeling van deze standaard is beter zicht te krijgen in de bestaande kwaliteit 
vann het primaire proces. Het effect van de accentverlegging in de scholen van een 
meerr beheersmatig leider naar een meer onderwijskundig leider zal na verloop 
vann tijd nog moeten blijken. Het is nog te vroeg om dit daadwerkelijk nu al aan te 
geven.. Uit de IST-bezoeken is reeds gebleken dat op een aantal scholen het 
onderwijskundigg management en de beleidsvoering verbeterd is. 
Dee financiële doelgerichtheid op schoolniveau is niet toegenomen. De begroting 
staatt voor 70% vast en er is voor 30 % eigen ruimte. Op schoolniveau is er 
onvoldoendee zicht op het financiële plaatje binnen de bovenschoolse structuur en 
ervaartt men weinig invloed op het financiële beleidsterrein. Ook de GMR heeft 
onvoldoendee zicht op bijvoorbeeld de financiële afrekening. 
Onderwijskundigg gezien is de doelgerichtheid toegenomen.De aandacht voor het 
primairee proces is toegenomen door de opstelling van een vierjaarlijks 
schoolplan.. Hierdoor worden leerkrachten er zich meer van bewust waar zij in de 
klass mee bezig zijn. Het feit alleen al dat men erop aangesproken kan worden, 
mett name door de ouders, maakt dat de doelgerichtheid toeneemt. Als school is 
menn meer verantwoording schuldig. Van buitenaf speelt het overheidsbeleid met 
dee invoering van schoolbezoeken door de Inspectie en de plicht tot openheid van 
dee resultaten (uitkomst CITO-toets) in de schoolgids richting ouders hierin een 
belangrijkee rol. 
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33 Gevalsstudie 3 

3.11 Bovenschoolse managementstructuur 

TyperingTypering bovenschools management 
Dee invoering van het bovenschoolse management in deze gevalsstudie is 
voortgekomenn uit het feit dat de bovenschoolse directeur, die schooldirecteur van 
éénn school was, de directeursopleiding bij Interstudie volgde. Hij kreeg hierdoor 
meerr tijd voor bovenschoolse zaken. De directeuren van de andere scholen deden 
steedss vaker een beroep op hem om beleidszaken ook voor hen te regelen. Zo 
groeidee de bovenschoolse managementstructuur. 
Tweee jaar geleden is officieel gestart met de bovenschoolse structuur met drie 
openbaree scholen in één gemeente. De grootste school had ongeveer 180 
leerlingen.. De andere twee scholen hadden respectievelijk 100 en 70 leerlingen. 
Inn augustus 1999 is er een openbare school uit een andere gemeente bijgekomen. 
Dezee school heeft rond de 140 leerlingen. In november van dit jaar is er 
vervolgenss nog een openbare school uit een andere gemeente bijgekomen. Dit 
wass een fusieschool met twee locaties en totaal 315 leerlingen. 
Dee bovenschoolse structuur omvat nu in totaal zes vestigingen en vijf scholen met 
ongeveerr 820 leerlingen. De vestigingen zijn verspreid over zes dorpen in drie 
gemeentes.. Op termijn komt er één gemeentelijke afdeling onderwijs in de plaats 
vann de huidige van de in de bovenschoolse structuur participerende gemeentes. 
Dee bedoeling is om langzamerhand naar één bestuur toe te groeien. Na een op 
handenn zijnde gemeentelijk herindeling zullen de drie gemeentes worden 
samengevoegdd tot één. 
Bijj de start van de bovenschoolse structuur twee jaar geleden is er op alle drie de 
scholenn een locatieleider aangesteld. De bekostiging van de bovenschoolse 
directeurr op één school werd gerealiseerd door de fre's van de zittende directeuren 
terugg te brengen van 233 fre's naar 200 fre's. Op de tweede school werd de 
adjunct-directeurr locatieleider, waarmee het aantal fre's eveneens kon worden 
teruggebrachtt van 211 fre's naar 200 fre's. De locatiedirecteur op de derde school 
iss tot 2001 op basis van een detachering aangesteld. Daarna gaat hij met 
vervroegdd pensioen. 
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Organisatie-organogram Organisatie-organogram 
Onderr de bovenschoolse managementstructuur vallen vijf scholen en zes locaties, 
verspreidd over zes dorpen in drie gemeentes. Elke school heeft een 
locatiedirecteur.. Deze valt onder de bovenschoolse directeur (clusterdierecteur). 

Taak-Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 
Dee bovenschoolse directeur is in principe verantwoordelijk voor alle 
bovenschoolsee zaken. Bij de start van de bovenschoolse structuur is er geen 
verdelingg van taken en bevoegdheden tussen de bovenschoolse directeur en de 
locatiedirecteurenn vastgesteld. Deze verdeling is in de loop van de twee jaar 
gegroeid.. Thans is de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 
clusterdirecteurr en de locatiedirecteuren op papier gezet. Het is een concept, dat 
nogg in het locatiedirecteurenoverleg besproken moet worden. Volgens het concept 
iss de clusterdirecteur verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van 
hett personeelsbeleid, de ARBO-zorg, de kwaliteitszorg, de huisvesting en de 
onderwijj sfïnanciën. 
Inn de afgelopen twee jaar zijn in de praktijk het personeelsbeleid (waaronder ook 
dee scholing valt), de kwaliteitsbewaking, de financiën en ICT de belangrijkste 
takenn van de bovenschoolse directeur geweest. 
Ookk het begeleiden en coachen van de locatiedirecteuren in het onderwijskundig 
leiderschapp beschouwt de clusterdirecteur als één van zijn taken. De 
locatiedirecteurenn moeten meer tijd gaan besteden aan de kwaliteitsverbetering 
vann het onderwijs in hun school en minder tijd aan het dagelijkse reilen en zeilen. 
Volgenss de clusterdirecteur zijn er al zichtbare veranderingen in de taken van de 
locatiedirecteurenn opgetreden. Zij doen thans een aantal taken niet meer, waaraan 
zijj vroeger veel tijd aan kwijt waren, zoals het maken van formatieplannen en 
beleidsplannen.. Dit werk is voor een deel door de clusterdirecteur overgenomen. 
Dee indruk bestaat dat de locatieleiders nu meer tijd hebben om bezig te zijn met 
hett onderwijskundige proces. Deze verandering gaat echter langzaam. 

Hett enige wat de locatiedirecteur onder de bovenschoolse structuur nog moet 
doenn aan het personeelsbeleid, is bij ziekte van een leerkracht voor vervanging 
zorgen.. Het personeelsbeleid op de korte en lange termijn is in principe de 
verantwoordelijkheidd van de clusterdirecteur. 
Watt de financiën betreft heeft de bovenschoolse directeur de zorg voor de 
begroting.. Hij heeft hierover overleg met de besturen. De scholen krijgen een 
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eigenn budget. Dit wordt in vier termijnen overgemaakt op de rekening van de 
scholen.. De locatiedirecteuren moeten ieder kwartaal verantwoording afleggen 
aann de clusterdirecteur over de besteding van de gelden. Het bewaken en 
controlerenn van de besteding van de gelden, eventuele overschrijdingen van het 
budgett en de hoeveelheid reserves zijn taken van de bovenschoolse directeur. 
Dee verantwoordelijkheid voor de gebouwen en de huisvesting is voor een deel de 
verantwoordelijkheidd voor de bovenschoolse directeur en voor een deel die van 
dee locatiedirecteuren. 
Opp bovenschools niveau groeit het overleg over onderwijskundig beleid, 
bijvoorbeeldd over de aanschaf of het gebruik van methodes. Gewerkt wordt aan 
hett ontwikkelen van een gezamenlijk ICT beleid. 

Opp schoolniveau bestaat bij de leerkrachten en de locatiedirecteuren nog veel 
onduidelijkheidd over de taak- en verantwoordelijkheidsververdeling tussen de 
locatiedirecteurenn en de bovenschoolse directeur. Deze onduidelijkheid was er 
voorall bij de start van het bovenschoolse management, toen de bovenschoolse 
directeurr nog in zijn eigen oude school gehuisvest was. 
Inn de perceptie van de locatiedirecteur is er in feite niets veranderd in de taken en de 
hoeveelheidd werk van de schooldirecteur. Een verschil is dat er een laag tussen is 
gekomen,, waardoor formeel de bovenschoolse directeur de eindverantwoordelijke 
iss geworden. In de praktijk echter lopen veel zaken via de locatiedirecteuren. Zij 
zijnn en blijven verantwoordelijk voor de gang van zaken op de scholen. 
Vanuitt de perceptie van de leerkrachten wordt er nu meer bovenschools bepaald. 
Zijj hebben de indruk dat zij onder het bovenschools management minder invloed 
kunnenn uitoefenen op bovenschoolse zaken (bijvoorbeeld over vakantieregelingen). 
Err worden op schoolniveau geen veranderingen waargenomen op het terrein van het 
personeelsbeleidd en de financiën. De locatiedirecteur moet bij ziekte van een 
leerkrachtt zelf voor vervanging zorgen. Het personeelsbeleid op de korte en lange 
termijnn wordt door de clusterdirecteur gevoerd. 
Dee scholen hebben een eigen schoolbudget, waarvoor zij verantwoording moeten 
afleggenn tegenover de bovenschoolse directeur. Het budget betreft alleen de 
leermiddelen.. Methodes en dergelijke vallen hier niet onder. 

Communicatie-Communicatie- en overlegstructuur 
Opp schoolniveau bestaat de indruk dat er nauwelijks iets is veranderd in de 
internee communicatie- en overlegstructuur in en buiten de scholen. Vóór de 
invoeringg van het bovenschools management was er immers al een bovenschoolse 
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overlegstructuurr van locatiedirecteuren, de coördinatoren leerlingenzorg en de 
internee begeleiders van de scholen. Dit overleg vindt nog steeds zes a zeven keer 
perr jaar plaats. De drie scholen die sinds dit jaar ook onder het bovenschools 
managementt vallen, hebben zich aangesloten bij dit overleg. 
Hett bovenschoolse overleg van locatiedirecteuren met de clusterdirecteur vindt 
eenmaall in de vijf weken plaats. De locatiedirecteuren vinden dat de inhoud van 
ditt overleg nog vorm moet krijgen. Voor hen is niet duidelijk wat er tijdens dit 
overlegg allemaal besproken moet en kan worden. Nu wordt er nog over van alles 
gesproken,, zoals beleidskwesties, bestuurlijke zaken, ICT, het aanschaffen van 
nieuwee methodes, huisvesting, schoolmeubilair etc. 

3.22 De invloed van de invoering van de bovenschoolse structuur  op de 
structuur ,, sturing en beleidsvoering van de scholen 

Structuur r 

Centralisatie Centralisatie 

Dee besluitvormingsprocedures in de bovenschoolse structuur zijn tot op heden 
niett formeel vastgelegd. In het verleden werden besluiten altijd vrij gemakkelijk 
genomen.. Er was een grote mate van consensus, aldus de clusterdirecteur. 
Volgenss de clusterdirecteur is de besluitvorming thans meer gestroomlijnd. Er is 
eenn toetsing bij gekomen. Beslissingen, bijvoorbeeld over het aanschaffen van 
eenn nieuwe methode, worden nu in overleg met de locatiedirecteuren genomen. 
Ditt vindt de clusterdirecteur een meerwaarde van het bovenschoolse management. 
Eenn meerwaarde van de bovenschoolse structuur voor het personeel en de 
locatieleiderss op met name kleine scholen is voor de clusterdirecteur, dat zij thans 
meerr collega's hebben om mee te overleggen. 
Hett beleid dat op de scholen wordt gevoerd, wordt in het locatie-
directeurenoverlegg met de bovenschoolse directeur besproken. In feite valt alles 
onderr het beleid, van beheerszaken tot onderwijskundige zaken. De 
kwaliteitsverbeteringg van het onderwijs staat voor de clusterdirecteur voorop. De 
scholenn moeten uitstralen dat er goed onderwijs wordt gegeven. Er is thans al 
meerr samenwerking tussen de scholen op het terrein van de leerlingenzorg. 
Dee locatiedirecteuren vinden dat zij met de invoering van het bovenschoolse 
managementt aan de ene kant meer en aan de andere kant minder invloed hebben 
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gekregenn op de besluitvorming. Het overkoepelend beleid wordt gemaakt in het 
locatiedirecteurenoverlegg en in deze zin is hun invloed toegenomen. Dit overleg 
stuurtt de locaties aan. Het is een paraplu waaronder de scholen eigen beleid 
kunnenn maken. Anderzijds kunnen zij minder autonoom handelen als vroeger. Zij 
zijnn in feite gebonden aan dit overkoepelende beleid. 
Hett middenmanagement en de teamleden van de scholen hebben de indruk dat zij 
onderr het bovenschoolse management minder inspraak hebben in bovenschoolse 
zakenn dan vroeger. Er worden veel meer zaken bovenschools geregeld, zodat met 
dee individuele wensen van de afzonderlijke scholen minder rekening wordt 
gehouden. . 

Specialisatie Specialisatie 
Dee bovenschoolse directeur hecht veel belang aan de leerlingenzorg. Al voor de 
invoeringg van het bovenschools management nam de bovenschoolse directeur deel 
aann het WSNS overleg. 
Dee scholen hebben extra formatie gekregen om hier meer aandacht aan te besteden. 
Err zijn nieuwe interne begeleiders op de scholen aangesteld. Dit is een duidelijke 
impulss vanuit de bovenschoolse directie geweest Het bovenschoolse management 
stimuleertt de scholing van deze functionarissen. 
Eenn andere impuls vanuit de bovenschoolse directeur betreft het stimuleren van 
deskundigheidd van leerkrachten op ICT terrein. Ook hiervoor moet scholing worden 
gerealiseerd.. Verder is er een kweekvijver voor nieuwe locatiedirecteuren gekomen. 
Ditt zijn groepsleerkrachten, die scholing krijgen in managementtaken, zodat zij 
overr een paar jaar locatiedirecteur kunnen worden. Een streven van de 
bovenschoolsee directeur is om meer vrouwen voor deze functie te interesseren. 
Dee formatie van het middenmanagement op de scholen is uitgebreid. De 
leerlingenzorgg heeft veel aandacht op de scholen. De functie van coördinator 
leerlingenzorgg is uitgebreid. Vanaf 1999 is ook op één schoolnet begeleiden van 
collega'ss een onderdeel van deze functie geworden. 
Verderr heeft het bovenschools management geen invloed gehad op de 
professionaliseringg op schoolniveau. 

Configuratie Configuratie 
Inn feite is er in de organisatie van het management niet veel veranderd onder de 
bovenschoolsee structuur. De functie van coördinator leerlingenzorg is verbreed tot 
internn begeleider. 
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Formalisatie Formalisatie 

All voor de invoering van het bovenschools management hadden de 
schooldirecteurenn regelmatig overleg. Dit overleg is onder de nieuwe 
bovenschoolsee structuur voortgezet. Het streven van de bovenschoolse directeur is 
omm binnen twee jaar het contact tussen 'de bouwen' van de scholen te realiseren. 
Hierinn zit een meerwaarde voor de kleine dorpsscholen, aldus de clusterdirecteur. 

Elkee school heeft een eigen overlegstructuur. De locatieleider brengt verslag uit aan 
dee clusterdirecteur. Deze krijgt de agenda en de notulen van het overleg dat binnen 
dee scholen wordt gevoerd. 

Dee leerlingenzorg wordt bovenschools besproken en aangepakt. Gezamenlijk 
overlegg hierover was er echter ook al voor de invoering van het bovenschools 
management.. Op schoolniveau bestaat niet de indruk dat met de invoering van het 
bovenschoolss management de overlegstructuur meer is geformaliseerd. 

Standaardisatie Standaardisatie 

Hett is de bedoeling van de clusterdirecteur om vanuit de bovenschoolse structuur 
werkwijzenn en procedures meer te standaardiseren. Het is echter nog niet 
uitgekristalliseerdd voor welke thema's dit geldt. 
Err zijn inmiddels al wel standaardprocedures afgesproken over het aanschaffen van 
eenn nieuwe methode of het voeren van functioneringgesprekken. Door 
standaardiseringg is de kwaliteitsbewaking toegenomen. Er is meer waarborg dat 
bepaaldee zaken daadwerkelijk gerealiseerd worden. 
Opp schoolniveau wordt sinds de invoering van het bovenschools management een 
zekeree mate van standaardisatie van procedures en werkwijzen ervaren. Deze 
veranderingenn zijn voor de locatiedirecteuren meer zichtbaar dan voor het 
middenmanagementt en de groepsleerkrachten. 
Voorheenn had elke school zijn eigen procedures en werkwijzen. In de afgelopen 
tweee jaar zijn een aantal zaken op bovenschools vastgelegd (bijvoorbeeld de 
leerlingenlijsten). . 

Dee standaardisering heeft op schoolniveau het voordeel datje als school weet waar 
anderee scholen mee bezig zijn. Dit wordt op schoolniveau echter met name als een 
voordeell voor de bovenschoolse directeur gezien. Scholen hebben de indruk dat zij 
nogg redelijk autonoom kunnen handelen en beslissingen kunnen nemen. Het 
middenmanagementt heeft tot op heden geen veranderingen waargenomen wat 
betreftt de standaardisering van procedures en werkwijzen. 
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Sturingg en beleidsvoering 

Mett de invoering van het bovenschools management wordt volgens de 
clusterdirecteurr een bepaald type onderwijskundig leiderschap in de scholen 
beoogd.. Thans zit er nog een 'oude garde' aan directeuren. De verschillen in 
ervaringg tussen de zittende schooldirecteuren is heel groot, waardoor een uniform 
beleidd moeilijk van de grond te krijgen is. 
Hett streven van de clusterdirecteur is, om vanaf volgend jaar de locatiedirecteuren 
opp hetzelfde moment gerichte scholing te geven. Zo kun je sturing geven aan het 
gewenstee type onderwijskundig leiderschap, aldus de clusterdirecteur. 
Opp schoolniveau bestaat de indruk dat de schooldirecteur zich thans meer 
bezighoudtt met het onderwijskundige proces. Deze ontwikkeling wordt echter 
meerr toegeschreven aan een landelijke trend dan aan de invoering van de 
bovenschoolsee structuur. Het middenmanagement op schoolniveau heeft tot op 
hedenn weinig veranderingen gemerkt in het type leiderschap die kunnen worden 
toegeschrevenn aan de invoering van het bovenschools management. 
Meerr in het algemeen wordt op schoolniveau het benoemen van veranderingen in 
hett type leiderschap als lastig ervaren, mede omdat de taken en 
verantwoordelijkhedenn van de bovenschoolse directeur nog niet zijn 
uitgekristalliseerd. . 
Veranderingenn in het type leiderschap die op schoolniveau zijn waargenomen, 
zijnn eerder toe te schrijven aan het feit dat de functie van locatieleider thans door 
iemandd anders wordt vervuld dan aan de invoering van het bovenschools 
management. . 
Meerr aandacht voor het onderwijskundige proces wordt op schoolniveau 
nauwelijkss waargenomen. De belangrijkste verklaring hiervoor is tijdgebrek. 

3.33 Organisatie-effectiviteit 

Mogelijkee effecten van het bovenschoolse management op de structuur, de 
sturingg en beleidsvoering in de school en meer in het algemeen op de kwaliteit 
vann de school hangen samen met de voorgeschiedenis van de scholen. Zij 
ondergaann een veranderingsproces dat zich per dag ontwikkelt. Veel 
veranderingenn vinden eerst plaats in de denkbeelden van personen, aldus de 
clusterdirecteur.. Veranderingen op de scholen worden op schoolniveau 
toegeschrevenn aan de leidinggevende capaciteiten van de locatiedirecteur. 

242 2 



Opp het niveau van de scholen worden vraagtekens gezet bij mogelijke effecten 
vann het bovenschools management op de kwaliteit van het onderwijs. Scholen 
hebbenn de indruk dat zij onder de bovenschoolse structuur minder autonoom 
kunnenn handelen dan voorheen. 

Adaptatie e 

Opp schoolniveau zijn nog geen effecten waarneembaar wat betreft het meer 
inspelenn op vragen vanuit de omgeving. Hierbij speelt de structuur van een niet-
stedelijkee omgeving met weinig veranderingen een belangrijke rol. Elk dorp heeft 
eenn eigen cultuur en traditie. 

Binding g 

Dee clusterdirecteur woont wel eens een teamvergadering bij en bezoekt de 
scholenn regelmatig om de leerkrachten beter te leren kennen. Leerkrachten 
kunnenn als zij daar behoefte aan hebben altijd hun verhaal kwijt bij de 
bovenschoolsee directeur. 
Dee bovenschoolse directeur heeft contact met leerkrachten in het geval er een 
verzoekk om verlof ligt bij een verandering in de aanstelling van een leerkracht of 
inn het geval er problemen zijn, die zij niet met de locatieleider kunnen bespreken. 
Dee komende jaren wordt een beleid gestart ten aanzien van de mobiliteit, om 
verstarringg bij het personeel zoveel mogelijk te voorkomen. 
Err is op schoolniveau tot op heden geen verandering ervaren in de mate van 
bindingg van leerkrachten of ouders aan de school sinds de invoering van het 
bovenschoolss management. De binding op schoolniveau wordt voornamelijk 
bepaaldd door de sfeer in de school. Ook de MR draagt bij aan de binding van 
ouderss aan de school. 

Coördinatie e 

Mett de scholen is in concept afgesproken wat bovenschools wordt gedaan en wat 
niet.. De interne communicatie in de scholen is nauwelijks veranderd onder 
invloedd van het bovenschools management. Tussen de scholen onderling worden 
nuu wel meer zaken op elkaar afgestemd, bijvoorbeeld schoolvakanties en 
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klachtenregeling.. Geprobeerd wordt om scholen op ICT gebied een lijn te laten 
uitstippelen. . 

Doelgerichtheid d 

Opp schoolniveau bestaat niet de indruk dat er als gevolg van de invoering van het 
bovenschoolsee management doelgerichter wordt gewerkt. 
Well werken scholen die onder het bovenschools management vallen nu 
doelgerichterr samen dan voorheen. Maar in feite bepaalt iedere school nog zijn 
eigenn doelen. 

44 Gevalsstudie 4 

4.11 Bovenschoolse managementstructuur 

TyperingTypering bovenschoolse managementstructuur 
Inn deze gevalsstudie gaat het om een kleinschalige bovenschools verband. Het 
betreftt drie openbare scholen, verspreid over drie dorpen. Eén van de scholen valt 
all ruim twintig jaar onder een bestuurscommissie ex-artikel 82. De andere twee 
scholenn vielen vóór de invoering van het bovenschools management onder het 
bevoegdd gezag van hun gemeente. Vijf jaar geleden ontstond het idee om een 
bovenschoolsee structuur te realiseren door alle drie de scholen onder dezelfde al 
bestaandee bestuurscommissie te laten vallen. De aanleiding hiervoor was 
enerzijdss dat de drie directeuren van de scholen door tijdgebrek niet toekwamen 
aann het ontwikkelen van een onderwijskundig beleid voor hun scholen. Zij 
haddenn hiervoor slechts één dagdeel ter beschikking. Anderzijds groeide het besef 
datt de scholen te klein waren om als zelfstandige scholen te kunnen overleven. De 
dorpenn in de regio ontvolken, waardoor het aantal leerlingen met ongeveer 10% 
perr jaar terugloopt. Een gevolg hiervan is dat het personeel van de scholen 
langzaamm moet inkrimpen. 
Ookk de mogelijkheid om door middel van bestuurlijke samenwerking voor een 
financiëlefinanciële tegemoetkoming van de overheid in aanmerking te komen was een 
stimulanss voor de invoering van bovenschools management. 
Dee hierboven geschetste ontwikkeling deed zich in meer regio's in de omgeving 
voor.. Ook in de andere regio's werden initiatieven genomen om bovenschoolse 
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structurenn te ontwikkelen. Zo ontstond het zogenaamde G4 verband, dat bestaat 
uitt vier bovenschoolse structuren, waaronder twintig scholen vallen. Elk cluster 
vann scholen heeft een bovenschoolse directeur. De bovenschoolse directeur 
verwachtt dat op het moment dat hij met de VUT gaat, er geen nieuwe 
bovenschoolsee directeur voor zijn cluster wordt benoemd. Er zullen dan in G4 
verbandd nog drie bovenschoolse directeuren voor twintig scholen zijn en dat lijkt 
eenn ideale situatie. Momenteel leeft in G4 verband de vraag hoe de bovenschoolse 
structuurr zich - gelet op de specifieke regionale omstandigheden - verder het beste 
kann ontwikkelen. Onlangs is aan een extern bureau gevraagd om een advies uit te 
brengenn over de gewenste bestuurlijke krachtenbundeling in G4 verband en de 
vormm die de samenwerking moet krijgen. 
Hett hier beschreven bovenschoolse cluster functioneert in G4 verband op 
provinciaall niveau in een overleg van alle 25 bovenschoolse directeuren van het 
openbaarr onderwijs in de provincie. 

Organisatieorganogram Organisatieorganogram 
Dee hier beschreven bovenschoolse structuur omvat drie scholen, met 
respectievelijkk 145, 45 en 25 leerlingen, twee locatieleiders, waarvan één de 
bovenschoolsee directeur is, en een bestuurscommissie ex-artikel 82. Tot voor kort 
hadd elk van de drie scholen een locatieleider. Eén van hen is met ingang van het 
nieuwee schooljaar vertrokken. De bovenschoolse directeur is waarnemend 
locatieleiderr van deze school geworden. De locatieleider van de derde school is 
adjunct-bovenschoolss directeur. 
Dee bestuurscommissie is samengesteld uit deskundigen op verschillende 
terreinen.. De burgemeester (een SGP-er) maakt deel uit van het bestuur. 

Taak-Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 
Hett bovenschoolse management heeft als taak het voeren van personeelsbeleid en 
nascholingsbeleidd en het opzetten en uitvoeren van een onderwijskundig beleid. 
Dee taken en verantwoordelijkheden in het G4 verband liggen eveneens op deze 
terreinen.. Verder wordt in G4 verband gewerkt aan WSNS. Een belangrijke, meer 
informelee functie van het G4 overleg is, om als bovenschoolse directeuren elkaar 
tee informeren en ervaringen uit te wisselen. 
Naastt deze twee bovenschoolse overlegstructuren is er een werkgroep van 
ambtenarenn gevormd. Deze werkgroep heeft in hoofdzaak een ondersteunende 
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functie.. Door de ontwikkeling van de bovenschoolse structuur hebben zij thans 
minderr taken. Hieronder wordt een aantal van de taken verder uitgewerkt. 

Mett de invoering van het bovenschools management is het personeelsbeleid 
bovenschoolss beleid geworden. In januari van elk jaar wordt de voor het jaar 
daaropp komende formatie bekeken. Het personeelsbeleid staat ook op de agenda 
vann het G4 overleg. Op beide niveaus wordt geprobeerd om de mobiliteit te 
bevorderen.. Dit gebeurt echter op een milde manier. Geprobeerd wordt om 
mensenn in ieder geval zoveel mogelijk voor het onderwijs in de regio te 
behouden. . 

Hett geld voor nascholing en professionalisering wordt bovenschools beheerd. Elk 
jaarr bepaalt de bovenschoolse directeur in overleg met de andere locatieleider 
waarr de prioriteiten liggen. Het geld dat resteert, mogen de drie scholen naar 
eigenn inzicht aan nascholing besteden. 
Inn het gezamenlijke nascholingsplan neemt de professionalisering van de 
leerkrachtenn een centrale plaats in. Volgend jaar staat het Ieren omgaan met de 
computerr op de agenda. Het jaar daarna Engels en het daaropvolgende jaar, met 
hett oog op de invoering van de Euro, het leren werken met een nieuwe 
rekenmethode. . 
Hett gemeentebestuur bepaalt de omvang van de financiën. Het bestuur krijgt 
vervolgenss op papier de beschikking over het geld en vraagt de bovenschoolse 
directeurr om een begroting te maken in overleg met de andere locatieleider. Het 
bestuurr moet de begroting goedkeuren. 
Opp het terrein van onderwijs hebben de drie scholen een gezamenlijk schoolplan 
geschreven,, met voor elke school een eigen korte slotparagraaf. De 
bovenschoolsee directeur maakt in overleg met de andere locatieleider jaarlijks een 
beleidsplann voor het onderwijs in de drie scholen. Alhoewel het bevoegd gezag er 
vanaff het begin van het bovenschools management op heeft aangedrongen om 
voorall geen eenheidsworst van het onderwijs in de scholen te maken, heeft het 
bestuurr de wens geuit om het beleid meer te stroomlijnen. Het verschil tussen de 
scholenn zal echter nauwelijks toenemen, omdat het alle drie gewone, traditionele, 
klassikalee openbare scholen zijn en dat zullen zij ook blijven, zo denkt de 
bovenschoolsee directeur. Verder wordt er elk jaar gezamenlijk een bovenschools 
themaa aangepakt, bijvoorbeeld ICT. 
Tenn aanzien van de aanschaf van nieuwe leermiddelen, wordt zoveel mogelijk 
bovenschoolss beleid gevoerd. Geprobeerd wordt om in de drie scholen dezelfde 
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methodess aan te schaffen. Het achterliggende motief hiervoor is, om het voor 
leerkrachtenn gemakkelijker te maken om op een andere school in te vallen. Hij of 
zijj kent dan de methode. De verantwoordelijkheid voor de aanschaf van nieuwe 
methodess ligt bij de bovenschoolse directeur en de locatieleider. De locatieleiders 
hebbenn hierin echter ook een eigen verantwoordelijkheid. 
Eenn kenmerk van het hier beschreven kleinschalige bovenschoolse verband is, dat 
menn elkaar goed kent. Tevens heeft een aantal mensen door de kleinschaligheid 
dubbelfuncties.. Zo is de bovenschoolse directeur tevens locatieleider en 
waarnemendd locatieleider van een andere school. Daarnaast is hij voorzitter en 
secretariss van het G4 overleg. Bij conflicten zouden deze dubbelfuncties voor 
problemenn kunnen gaan zorgen. 

4.22 De invloed van invoering van de bovenschoolse structuur  op de 
structuur ,, sturing en beleidsvoering van de scholen 

Structuur r 

Centralisatie Centralisatie 
Dee bovenschoolse directeur heeft de indruk, dat de besluitvorming in de scholen 
meerr gestroomlijnd wordt onder de bovenschoolse structuur. De keerzijde hiervan 
is,, dat de scholen wat minder vrijheid van handelen hebben. In het begin hadden de 
anderee twee locatieleiders hier moeite mee. Thans wordt de stroomlijning van de 
besluitvormingsprocessen,, ook op het niveau van de scholen, als een voordeel van 
hett bovenschools management ervaren. 

Specialisatie Specialisatie 
Mett de invoering van het bovenschools management is de directiestructuur 
veranderd.. De directeuren zijn locatieleiders geworden en één van hen is 
bovenschoolss directeur geworden. De andere twee locatieleiders hebben een 
salarisgarantiee gekregen tot hun pensioen. Als zij weggaan en opgevolgd worden, 
zullenn de nieuwe locatieleiders in een lagere schaal geplaatst worden. Op de school 
vann de bovenschoolse directeur vervult de coördinator onderbouw thans de functie 
vann adjunct-directeur. Alle drie de scholen hebben een intern begeleider. Deze 
warenn er echter al voor de invoering van het bovenschoolse management. 
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Configuratie Configuratie 
Dee invoering van het bovenschools management heeft niet tot gevolg gehad, dat het 
aantall specialistische functies in de scholen is uitgebreid. Ook is het 
middenmanagementt niet uitgebreid. Er zijn in feite alleen veranderingen in de 
namenn van de functies opgetreden. Wel is als een gevolg van de invoering van het 
bovenschoolsee management het aantal mensen dat een dubbelfunctie bekleedt 
toegenomen.. Functieverandering heeft niet tot verandering in de opbouw van de 
schooll geleid. 

Formalisatie Formalisatie 
Mett de invoering van het bovenschools management is een bovenschools overleg in 
hett leven geroepen. Daarnaast is er bovenschools G4 overleg. Beide overlegvormen 
zijnn tamelijk geformaliseerd. Er wordt op vaste tijdstippen, met een vaste regelmaat 
vergaderd.. Ook wordt er gewerkt met een agenda en notulen. 
Hett bovenschools overleg tussen de bovenschoolse directeur en de andere 
locatieleiderr is eenmaal per maand. Verder heeft het bovenschools management 
eenmaall per maand overleg met het bestuur. Verder is er een onderbouwoverleg en 
eenn overleg van interne begeleiders op bovenschools niveau. Het G4 overleg vindt 
ookk eenmaal per maand plaats. 
Opp het niveau van de scholen is er geen formalisering van de overlegstructuur als 
gevolgg van de invoering van bovenschools management. De noodzaak hiertoe 
ontbreekt,, vanwege de kleine omvang van de drie scholen. 

Standaardisatie Standaardisatie 
Dee werkwijzen en procedures op de scholen zijn onder invloed van de invoering 
vann het bovenschoolse management meer gestandaardiseerd geworden. Dit geldt 
bijvoorbeeldd voor de zorgproblematiek, de huisvesting en het personeelsbeleid. 
Dezee standaardisering wordt bevorderd door het functioneren in het G4 verband. 

Sturingg en beleidsvoering 

Hett streven van de bovenschoolse directeur is om als bovenschoolse directeur en als 
locatieleiderr een democratisch leiderschap te realiseren, waarbij de bovenschoolse 
directeurr uiteindelijk de eerstverantwoordelijke onder het bestuur is. Dit is conform 
dee huidige situatie. In feite is er met de invoering van het bovenschoolse 
managementt niets veranderd in de relatie van de locatieleider, cq. bovenschoolse 
directeurr met de leerkrachten. 
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Mett de invoering van het bovenschoolse management hebben de locatieleiders niet 
meerr tijd gekregen voor onderwijskundige taken. De locatieleider(s) hebben 
volgenss de bovenschoolse directeur minder beheerstaken gekregen, maar 
tegelijkertijdd wordt er vaker vanuit het Ministerie een beroep op hen gedaan. 
Doorr gebrek aan tijd van de locatieleiders worden leerkrachten nauwelijks begeleid 
bijj hun werk. Om het streven naar meer tijd voor het onderwijskundige proces te 
realiseren,, zullen de hoeveelheid middelen en tijd uitgebreid moeten worden. Dit is 
echterr een algemeen probleem van directeuren van kleine dorpsscholen, aldus de 
bovenschoolsee directeur. 
Mett de invoering van het bovenschools management is de beleidsvoering in de 
afzonderlijkee scholen en het cluster van scholen vergroot. De bovenschoolse 
netwerkenn spelen hierbij een belangrijke rol. Hierin kunnen ervaringen 
uitgewisseldd worden en zo worden dorpsscholen uit hun isolement gehaald. In G4 
verbandd wordt regelmatig deskundigheid ingehuurd om de bovenschoolse 
directeurenn te professionaliseren. Dit is bijvoorbeeld gebeurd ten aanzien van het 
voerenn van functioneringsgesprekken en het opzetten van een systeem van 
kwaliteitszorg.. Het inhuren van deskundigheid wordt betaald uit de pot van de 
bestuurlijkee krachtenbundeling. 

4.33 Organisatie-effectiviteit 

Adaptatie e 

Inn de dorpse structuur, waarin de scholen functioneren is niets veranderd onder de 
bovenschoolsee structuur. De behoefte om beter dan voorheen vragen uit de 
omgevingg te beantwoorden of beter in te spelen om dat wat in de omgeving van 
dee school leeft, speelt hier nauwelijks. 
Hett inspelen op onderwijsvernieuwingen (aanschaf nieuwe methodes) lijkt onder 
invloedd van de invoering van de bovenschoolse structuur te veranderen. 

Binding g 

Mett de invoering van het bovenschools management hebben de leerkrachten op de 
driee scholen meer contact met elkaar gekregen. Het isolement, dat het werken op 
eenn kleine school met zich meebrengt, wordt hiermee enigszins doorbroken. De 
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bindingg van de leerkrachten met de eigen school is onder invloed van de invoering 
vann het bovenschools management niet vergroot. 
Dee ouders hebben nauwelijks iets van de invoering van het bovenschoolse 

managementt gemerkt. 

Coördinatie e 

Dee coördinatie in de scholen is volgens de bovenschoolse directeur onder invloed 
vann de bovenschoolse structuur niet veranderd. 

Doelgerichtheid d 

Dee bovenschoolse directeur is van mening dat met de invoering van het 
bovenschoolsee management de scholen doelgerichter zijn gaan werken. De 
bovenschoolsee netwerken, ook die in G4 verband functioneren, zijn hiervoor een 
goedd middel. De grotere doelgerichtheid op het bovenschoolse niveau van de drie 
scholenn komt tot uiting in het schoolplan. Hierin wordt een gezamenlijk beleidslijn 
uitgezet.. In G4 verband komt deze grotere doelgerichtheid ook tot uiting in een 
gezamenlijkk beleid ten aanzien van de huisvesting. 
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Overr de schaal van scholen is veel discussie. Het gaat er onder andere 
omm of door schaalvergroting, in het bijzonder fusie van scholen, de 
effectiviteitt van de schoolorganisatie zal toenemen, of zoals sommigen 
vrezen,, juist zal afnemen. Kunnen scholen ook té groot worden, zodat ze 
niett meer flexibel op de omgeving kunnen reageren, leraren niet meer 
echtt betrokken zijn bij de school, de onderlinge coördinatie steeds 
problematischerr wordt en belangrijke doelen uit het zicht verdwijnen? 
Onderzochtt is of schaalverschillen tussen basisscholen en de invoering 
vann bovenschools management van invloed zijn op de doelgerichtheid 
vann scholen, de binding tussen personeelsleden, de coördinatie van de 
organisatie-onderdelenn en de interactie tussen schoolorganisatie en 
omgeving.. Ook is onderzocht of eventuele invloed samenhangt met 
kenmerkenn van de organisatiestructuur, met de rol van de schoolleider 
enn met de beleidsvoering in de scholen. 
Eénn van de bevindingen is dat organisatie-effectiviteit, anders dan men 
vaakk denkt, slechts voor een klein deel bepaald wordt door schaalgrootte; 
dee sturing door de schoolleider is veel belangrijker. Na invoering van 
bovenschoolss management lijken scholen doelgerichter te worden, 
wellichtt omdat de schoolleiders zich meer op onderwijskundig gebied 
gaann profileren. 
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