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33 Onderzoek naar  schaalgrootte; opzet 

3.11 Inleiding 

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

3.22 Onderzoeksvragen en variabelen 

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

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

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

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

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

vraagg 1 vraagg 1 

vraagg 2 
vraagg 1 

* * 
Groepp 1-a (onafh. Variabelen) 

Schaalgrootte Schaalgrootte 

 Schoolomvang 

 Bovenschools management 

 Bestuursomvang 

Groepp 1-b (contextvariabelen) 

1.. Schoolkenmerken (denominatie) 

2.. Persoonskenmerken schoolleider 

(sekse,, functie) 

3.. Leerlingkenmerken 

(leerlinggewicht) ) 

Groepp 2 (onafh. var.) 

Structuur Structuur 

 Centralisatie 

 Specialisatie 

 Configuratie 

 Standaardisatie 

 Formalisatie 

Sturing Sturing 

 directief leiderschap 

 ondersteunend 

leiderschap p 

Beleidsvoering Beleidsvoering 

t t ! ! 

Groepp 3 (afh. var.) 

Organisatie-effectiviteit Organisatie-effectiviteit 

 Adaptatie 

 Binding 

 Coördinatie 

 Doelgerichtheid 

vraagg 3 en 4 

vraagg 5 

Gr.. 1: Onafhankelijke variabe-

len n 

1.. Schaal grootte ^^~~~ »̂ 

^ ^ 

2.2. Structuur ^^,——^ 

3.. Sturing 

1 1 

Gr.. 2: Intermediair e varia-

bele e 

4.. Beleidsvoering 

Gr.3:Afhankelijkee varia-

bele e 

5.. Organisatie-effectiviteit 

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

3.33 Onderzoeksopzet en dataverzameling 

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

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

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

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

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

3.44 Steekproefkader, respons en representativiteit 

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

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

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

StratificatieStratificatie naar schoolgrootte Aantal scholen 

(aantal(aantal leerlingen) (en %) 1996 

Categoriee 1: 115 of minder 49 (25.1) 

Categoriee 2: 116 tot 185 45 (23.1) 

Categoriee 3: 185 tot 257 49(25.1) 

Categoriee 4: 258 of meer 52(26.7) 

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

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

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

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

Protestants-christelijkk 27.2 (53) 24.7 

Rooms-katholiekk 32.3 (63) 35.3 

Algemeenn bijzonder 4.6 (9) 3.0 

Overigg 5.1 (10) 5.2 

Totaall  100 100 
Bron:: Overmaat & Ledoux, 1996 

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

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

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

onderzoekk 1998) 

SteekproefSteekproef onderzoek naar Referentiesteekproef 

schaalschaal (n=195) PRIMA-onderzoek 1998 

(n=355) (n=355) 

Mett bovenschoolse directie 16.4 20.0 

Zonderr bovenschoolse 67.7 80.0 

directie e 

Bovenschoolsee directie in 15.9 

ontwikkeling g 

Bron:: Ledoux e.a. (2000) 

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

3.55 Operationalisatie van variabelen en schaalconstructie 

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

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

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

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

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

3.5.22 Structuur 

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

Centralisatie Centralisatie 

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

besluitvormingsniveauu in de school. 

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

invloedsverdelingg is op verschillende beleidsterreinen, waarbij een 1 betekent 

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

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

besluitvormingsdomeinenn onderscheiden: 

a.. de verdeling van leerkrachten over groepen; 

b.. de inhoud van het onderwijs; 

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

d.. de wijze waarop les gegeven wordt; 

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

middelenn van de school; 

f.. procedures over de rapportage over leerlingen; 

g.. verwijdering van leerlingen; 

h.. aanname van personeel; 

i.. het te gebruiken leermateriaal; 

j .. beoordeling van leraren; 

k.. professionalisering van het team; 

l.. gebruik van toetsen; 

m.. besteding van het leermiddelenbudget; 

n.. schoolregels. 

Ditt instrument omvat twee subdomeinen: een domein operationele besluiten, 

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

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

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

besprokenn multi-domein benadering van Bacharach. 

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

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

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

factorr operationele besluitvorming. 

Voorr beide schalen is een homogeniteitsanalyse uitgevoerd, middels berekening 

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

SchaalSchaal Schaalnaam Cronbach alpha Aantal items 

Cll  Operationeel .83 7 

C_22 Strategisch .94 6 

Geconcludeerdd kan worden dat beide schalen voldoende homogeen zijn. 

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

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

Specialisatie Specialisatie 

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

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

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

3.5.33 Sturing 

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

Tabell  3.5: Homogeniteit van de schalen leiderschapsstijl 

Schaal Schaal 

SI I 

S2 2 

Schaalnaam Schaalnaam 

Ondersteunendd schoolleiderschap 

Directieff  school-leidersschap 

CronbachCronbach alpha 

.62* * 

.63 3 

AantalAantal items 

7 7 

8 8 

*Naa verwijdering van 3 items 

Geconcludeerdd kan worden dat beide schalen redelijk homogeen zijn. 

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

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

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

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

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

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

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

4.. Met betrekking tot de professionalisering en deskundigheidsbevordering van 
leerkrachtenn zijn binnen het PRIMA-bestand de volgende data geanalyseerd: 

 Opstelling van een professionaliserings/nascholingsplan; 
 Vermelding van doelen van de gevolgde nascholing/ professionalisering; 
 Evaluatie of de doelen bereikt zijn; 
 Het houden van functioneringsgesprekken met leerkrachten 
 Aangeven van wensen en behoeften door leerkrachten met betrekking tot 

nascholing// professionalisering. 

3.5.55 Organisatie-effectiviteitscriteria 

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

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

Tabell  3.6: Adaptatiedomein: betrouwbaarheid van de schalen 

SchaalSchaal Schaalnaam Items Cronbach alpha Aantal 

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

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

instellingenn buiten de 
school l 

**  Na verwijdering van item i 

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

Tabell  3.7: Bindingsdomein: betrouwbaarheid van de schalen 

Schaal Schaal 

B B 

BI I 

B2 2 

Schaalnaam Schaalnaam 

Binding g 

Betrokkenheid d 

Samenwerkingsklimaat t 

Items Items 

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

jj  k, 1, m, n, o 

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

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

Cronbach Cronbach 

.92 2 

.88 8 

.87 7 

alpha alpha Aantal Aantal 

items items 

15 5 

7 7 

8 8 
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Tabell  3.8: Coördinatiedomein: betrouwbaarheid van de schalen 

Schaal Schaal 

C C 

Cl l 

C2 2 

C3 3 

Schaalnaam Schaalnaam 

Coördinatie e 

Informatiee over het 

onderwijj  sleerproces 

Coördinatiee van 

informatie e 

Strategische e 

coördinatie e 

Items Items 

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

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

b,d,, g,j,n 

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

e,, f, 1, o, 

CronbachCronbach alpha 

.87 7 

.79 9 

.70 0 

.71 1 

AantalAantal items 

17 7 

5 5 

8 8 

4 4 

Tabell  3.9: Doelgerichtheidsdomein: betrouwbaarheid van de schalen 

Schaal Schaal 

D D 

Dl l 

D2 2 

D3 3 

Schaalnaam Schaalnaam 

Doelgerichtheid d 

Efficiëntie e 

Gerichtheidd op leren 

Gerichtheidd op 

anderee doelen dan 

leerdoelen leerdoelen 

Items Items 

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

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

v,, w 

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

d,, e, n, v, w 

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

Cronbach Cronbach 

.90 0 

.85 5 

.78 8 

.77 7 

alpha alpha AantalAantal items 

23 3 

10 0 

5 5 

8 8 

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

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

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

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

ONAFHANKELIJKEE VARIABELEN 
(GR.. 1) 

SCHAALGROOTTE E 

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

BESTUURSGROOTTE E 

Totaall  aantal personeelsleden per school 

(teldatumm 1996). 

Totaall  aantal scholen ressorterend onder het 

schoolbestuur r 

(teldatumm 1998). 

ONAFHANKELIJK EE (INTERMEDI -

AIRE )) VARIABELE N (GR.2) 

STRUCTUUR R 

1.1. centralisatie 

OPERATIONELEE BESLUITVORMING 

STRATEGISCHEE BESLUITVORMING 

2.2. specialisatie 

AANTA LL SOORTEN SPECIALISTISCHE 

FUNCTIES S 

Verdelingg van invloed op de besluitvorming 

tussenn enerzijds het hoogste niveau (bevoegd 

gezag)) en anderzijds het laagste niveau 

(leerkrachten),, op terreinen van operationele 

besluitvorming; ; 

(l=uitsluitendd bevoegd gezag; 5= uitsluitend 

leerkrachten). . 

Verdelingg van invloed op de besluitvorming 

tussenn enerzijds het hoogste niveau (bevoegd 

gezag)) en anderzijds het laagste niveau 

(leerkrachten),, op terreinen van strategische 

besluitvorming; ; 

(l=uitsluitendd bevoegd gezag; 5= uitsluitend 

leerkrachten). . 

Totaall  aantal verschillende soorten 

specialistischee functies binnen de school. 

3.3. formalisatie 

FORMALISATIE E Matee van formalisatie van overleg; 

(l=negatief;; 5=positief). 

STURING G 

Leiderschapsstijl Leiderschapsstijl 

ONDERSTEUNEND D 

SCHOOLLEIDERSCHAP P 

Ondersteunendd leiderschap; 

(l=negatief;; 5= positief)-

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

BELEIDSVOERIN G G 

EVALUATI EE ONDERWIJSAANBOD 

EXTRAA FORMATIE 

INHOUDELIJKK TEAMOVERLEG 

DESKUNDIGHEIDSONTWIKKELING G 

ENN PROFESSIONALISERING 

AFHANKELIJK EE VARIABELE N 

(GRR 3) 

EFFECTIVITEI T T 

ADAPTATIE E 

BINDING G 

COÖRDINATIE E 

Matee van evaluatie van het onderwijsaanbod op 

schoolniveauu en groepsniveau (l=negatief; 

5=positief). . 

Matee van gebruik van extra formatie aan 

verschillendee activiteiten in de school 

(l=negatief;; 5=positief). 

Matee waarin inhoudelijke onderwerpen besproken 

wordenn op teamvergaderingen 

(l=negatief;; 5=positief). 

Matee van aandacht voor zaken betreffende de 

deskundigheidsbevorderingg en professionalisering 

vann leerkrachten 

(1== negatief; 5=positief). 

Hoofdschaall  A: mate van adaptatie aan de 

omgevingg van de school; 

Subschaall  Al : onderwijsvernieuwing; 

Subschaall  A2: contacten met instellingen buiten 

dee school. 

1== niet of nauwelijks het geval; 

5== in sterke mate het geval. 

Hoofdschaall  B: mate van binding van het 

personeell  aan de school; 

Subschaall  BI: betrokkenheid. 

Subschaall  B2: samenwerkingsklimaat. 

1== niet of nauwelijks het geval; 

5== in sterke mate het geval. 

Hoofdschaall  C: mate van coördinatie van de 

verschillendee onderdelen binnen de school; 

Subschaall  Cl: informatie over het 

onderwijj  sleerproces; 
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Subschaall  C2: coördinatie van informatie; 

Subschaall  C3: strategische coördinatie. 

1== niet of nauwelijks het geval; 

5== in sterke mate het geval. 

DOELGERICHTHEIDD Hoofdschaal D: mate van doelgerichtheid van de 

school; ; 

Subschaall  Dl : (financiële) doelgerichtheid; 

Subschaall  D2: gerichtheid op cognitieve 

leerdoelen; ; 

Subschaall  D3: gerichtheid op niet-cognitieve 

leerdoelenn (sociaal emotioneel/ cultureel/ 

moreel)); ; 

1== niet of nauwelijks het geval; 

5== in sterke mate het geval. 

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