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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. 
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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 

45 5 



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); 

52 2 



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 

58 8 



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 

60 0 



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-
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(rationeel// geslo-

ten) ) 

Rationelee systeem-

perspectief f 

(rationeel// open) 

Schoolorganisatie-Schoolorganisatie-

opvattingen opvattingen 

(Marx,(Marx, 1975, 1987) 
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dee richting van deze 
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(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 
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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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