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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. 
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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. 
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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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