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44 Onderzoek naar  schaalgrootte; resultaten 

4.11 Inleiding 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.2.11 De onderzoeksgroep 

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

Tabell  4.1: Denominatie van scholen 

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

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

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

Functie Functie 

sekse sekse 

Man n 

Vrouw w 

Totaal l 

Directeur Directeur 

(n(n en %) 

1699 (97.2) 

199 (86.3) 

188 8 

Adjunct Adjunct 

(n(n en %) 

44 (2.8) 

33 (13.7) 

7 7 

Totaal Totaal 

(n(n en %) 

173(100) ) 

222 (100) 

1955 (100) 

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

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

4.2.22 Schaalgrootte 

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

richtt zich direct op het bovenschoolse niveau. 

Schoolniveau Schoolniveau 

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

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

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

StratificatieStratificatie naar schoolgrootte Aantal scholen Aantal scholen 

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

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

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

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

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

Totaall  195 (100) 195(100) 

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

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

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

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

scholenn in twee jaar tijd is toegenomen. 

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

1990,, 1995 en in 1998. 

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

OmvangOmvang scholen 1990 1995 1998 

Aantall  leerlingen 195 208 214 

**  Vergelijking met landelijke cijfers. Bron: Onderwijsverslag 1998 (gemiddeld aantal 
leerlingenn in 1998/1999 is 216) 

92 2 



Dee groei is in de periode 1990-1995 sterker geweest dan in de periode 1995-
1998.. Een verklaring daarvoor kan zijn de verandering in overheidsbeleid. De 
overheidd stimuleerde eerst schaalvergroting op schoolniveau, en later 
schaalvergrotingg op bestuurlijk niveau, met de maatregel Bestuurlijke 
Krachtenbundeling. . 

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

Tabell  4.5: Bovenschools management 

AanwezigheidAanwezigheid bovenschools management 

Nee e 

Inn ontwikkeling 

Gerealiseerd d 

Totaal l 

AantalAantal scholen (en %) 

1322 (67.7) 

311 (15.9) 

322 (16.4) 

1955 (100) 

m m 

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

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

Tabell  4.6: Bovenschools managementmodel 

Bovenschoolss management Aantal scholen (%) 

Schoolcommissiess vanuit het bestuur 5(17.2) 

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

Totaal**  37_ 

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

toepassingg vindt. 

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

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

GrootteGrootte van de 

scholen scholen 

1155 of minder 

116-185 5 

185-257 7 

2588 of meer 

Totaal l 

AantalAantal scholen in bovenschools 

managementmanagement (%) 

6(19.4) ) 

5(16.1) ) 

88 (25.8) 

122 (38.7) 

311 (100) 

AantalAantal scholen zonder 

bovenschoolsbovenschools management (%) 

37(23.1) ) 

277 (16.9) 

422 (26.3) 

544 (33.8) 

1600 (100) 

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

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

Bestuursniveau Bestuursniveau 

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

RechtsvormRechtsvorm Aantal besturen (%) 

Verenigingg 59 (29.9) 

Stichtingg 75 (38.5) 

Gemeenteraadd 46 (23.6) 

Commisiee ex art. 83 11 (56) 

Anderss 1 (1-5) 

Totaall  195 (100) 

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

groottecategoriee geeft tabel 4.9 het volgende overzicht. 

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

AantalAantal scholen 

ressorterend ressorterend 

onderonder bestuur 

11 school 

22 tot 3 scholen 

44 t/m 9 scholen 

100 en meer 

scholen n 

Totaal l 

1990 1990 

AantalAantal scholen 

(%) (%) 

500 (28.7) 

366 (20.7) 

54(31.0) ) 

34(19.5) ) 

174(100) ) 

1995 1995 

AantalAantal scholen 

(%) (%) 

47(26.1) ) 

444 (24.4) 

544 (30.0) 

355 (19.4) 

180(100) ) 

1998 1998 

AantalAantal scholen 

(%) (%) 

299 (15.4) 

299 (15.4) 

655 (35.3) 

699 (33.9) 

192(100) ) 

1999 1999 

LandelijkeLandelijke cijfers 

(%)* (%)* 

(50.9) ) 

(19.3) ) 

(21.0) ) 

(8.8) ) 

(100) ) 

Bron:: OCenW: CFI bestand besturen basisscholen 1999 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TypeType scholen 

ressorterendressorterend onder 

hethet bestuur 

Alleenn bao 

Baoo en so 

Bao,, so, vo 

Totaal l 

1990 1990 

AantalAantal scholen (%) 

1255 (71.8) 

122 (6.9) 

377 (21.3) 

1744 (100) 

1995 1995 

AantalAantal scholen (%) 

136(75.6) ) 

166 (8.9) 

288 (15.6) 

180(100) ) 

1998 1998 

AantalAantal scholen (%) 

1322 (68.8) 

36(18.8) ) 

24(12.5) ) 

1922 (100) 

Inn bovenstaande tabel (4.10) is een verdeling gemaakt naar het type scholen (so, 
bao,, vo). De cijfers geven aan dat sprake is van een stijging van de combinatie 

97 7 



basisscholen-specialee scholen. Tegelijkertijd is er een daling in de combinatie 
bao,, so en vo. Er zijn steeds minder gecombineerde besturen basisonderwijs en 
voortgezett onderwijs. In het proces van verzelfstandiging van het openbare 
onderwijss is veelal een splitsing aangebracht tussen besturen primair en besturen 
voortgezett onderwijs. 
Wanneerr we de scholen met bovenschoolse management vergelijken met de 
scholenn zonder, is er geen significant verschil in bestuursgrootte: gemiddeld 10.5 
respectievelijkk 9.7 scholen per bestuur. 

4.2.33 Structuur 

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

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

98 8 



Tabell  4.11: Invloedsverdeling tussen bevoegd gezag en leerkrachten (gemiddelden en 
standaarddeviatie) ) 

InvloedInvloed op besluitvorming 

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

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

OperationeleOperationele besluiten 

b.. de inhoud van het onderwijs 

d.. de wijze waarop les wordt gegeven 

f.. procedures voor de rapportage over leerlingen 

i.. het te gebruiken leermateriaal 

1.. gebruik van toetsen 

n.. schoolregels 

StrategischeStrategische besluiten 

a.. de verdeling van leerkrachten over groepen 

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

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

financiëlee middelen van de school 

g.. verwijdering van leerlingen 

h.. aanname van personeel 

j .. beoordeling van leraren 

k.. professionalisering van het team 

m.. besteding van het leermiddelenbudget 

Gemiddelde Gemiddelde 

(standaarddeviatie) (standaarddeviatie) 

3.955 (.87) 

3.733 (.95) 

3.999 (.96) 

3.955 (1.02) 

4.022 (.98) 

4.055 (.99) 

3.944 (.95) 

3.066 (71) 

3.733 (1.05) 

2.866 (.92) 

3.077 (.91) 

2.32(1.10) ) 

2.399 (.86) 

2.92(1.23) ) 

3.56(1.02) ) 

3.58(1,12) ) 

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

Wanneerr we de samenhang tussen schaalgrootte en centralisatie bezien op een 
aantall  kemvariabelen dan zien we het volgende beeld. 

100 0 



Tabell  4.12: Correlationele samenhang tussen schaalgrootte en centralisatie (Pearson c. /sign.) 

SchaalgrootteSchaalgrootte en centralisatie Centralisatie 

OperationeelOperationeel Strategisch 

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

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

bestuur r 

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

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

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

AantalAantal soorten functies N % 

(n-193) (n-193) 

11 24 12.4 

22 31 16.1 

33 51 26.4 

44 54 28.0 

55 29 15.0 

66 4 2.1 

Totaall  193 100 

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

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

SchaalgrootteSchaalgrootte en 

Schoolniveau u 

Bestuurs-niveau u 

specialisatie specialisatie 

Leerlingen-aantal l 

Aantall  personeelsleden 

Aantall  scholen ressorterend 

bestuur r 

onder r 

Specialisatie e 

.211 ** 

.22** * 

(ns) ) 

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

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

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

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

AanwezigheidAanwezigheid of afwezigheid van 

bouwen bouwen 

Ja a 

Nee e 
Totaal l 

Aantal Aantal 

ScholenScholen (%) 

1422 (72.8) 

533 (27.2) 

1955 (100) 

Mett bouwcoördinator 

Zonderr bouwcoördinator 

655 (45.8) 

777 (54.2) 

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

Tabell  4.16: Indeling van de school in bouwen 

Bovenbouw w 

Middenbouw w 

Benedenbouw w 

SindsSinds 1990 

AantalAantal scholen (%) 

10(5.1) ) 

4(2.1) ) 

11(5.6) ) 

SindsSinds 1995 

AantalAantal scholen (%) 

322 (16.4) 

155 (7.7) 

388 (19.5) 

SindsSinds 1998 

AantalAantal scholen (%) 

599 (30.3) 

31(15.9) ) 

655 (33.3) 

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

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

Tabell  4.17: Overlegvormen in de school 

FormeleFormele overlegvormen 

Bestuur/directieoverleg g 

Bovenschoolss managementoverleg 

Directie-overleg g 

Directie-teamoverleg g 

Bouwoverleg g 

Nee Nee 

N(%) N(%) 

255 (12.8) 

1477 (75.4) 

277 (13.8) 

33 (1.5) 

922 (47.2) 

Ja Ja 

N(%) N(%) 

170(87.2) ) 

1488 (24.6) 

1688 (86.2) 

1922 (98.5) 

1033 (52.8) 

Hett directie-teamoverleg komt op vrijwel alle scholen voor. Het directieoverleg 
enn het bestuur-directieoverleg volgen daarna (respectievelijk 86.2% en 87.2%). 
Bouwoverlegg vindt op circa de helft van de scholen plaats en bovenschools 
managementoverlegg op circa een kwart van de scholen. Op grote scholen komt 
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bovenschoolss managementoverleg en bouwoverleg significant vaker voor dan op 
kleinee scholen (jx.01). 

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

vormenn van overleg 

FormalisatieFormalisatie Bestuur/directie- Directie- Directie- Bovenschools 

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

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

N=43-46 N=43-46 

a.. Voor elke 

vergaderingg wordt 

eenn agenda 

opgesteld d 

b.. Punten van de 

agendaa worden 

schriftelijk k 

voorbereid d 

c.. Er wordt een 

jaarplanning g 

gemaaktt van te 

bespreken n 

onderwerpen n 

d.. Er wordt een 

leesbaarr verslag 

opgesteld d 

e.. Het verslag van de 

vergaderingg wordt 

goedd gebruikt 

binnenn de school 

Totaall  gemiddelde 

4.77 (.73) 

3.9(1.18) ) 

2.6(1.32) ) 

4.66 (.88) 

3.6(1.28) ) 

3.4 4 

4.4(1.13) ) 

3.6(1.31) ) 

2.6(1.28) ) 

4.33 (1.27) 

3.6(1.25) ) 

3.7 7 

4.88 (.49) 

3.8(1.05) ) 

3.2(1.30) ) 

4.88 (.39) 

4.55 (.70) 

4.2 2 

4.55 (1.20) 

4.1(1.30) ) 

3.2(1.45) ) 

4.5(1.17) ) 

3.77 (1.37) 

4.0 0 

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

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

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

SchaalgrootteSchaalgrootte en structuur 

Sc/joo/niveau u 

Bestuursniveau Bestuursniveau 

Leerlingenaantal l 

Aantall  personeelsleden 

Aantall  scholen ressorterend 

onderr bestuur 

Formalisatie e 

(ns) ) 

(ns) ) 

.17* * 

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

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

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

Tabell  4.20: Mate van soort gebruik van het leerlingvolgsysteem 

SoortSoort gebruik van leerlingvolgsysteem 

N=189 N=189 

a.. Voor registratie en rapportage (bijv 

aann ouders) 

b.. Om het onderwijs voor de groep 

vastt te stellen/ te plannen 

c.. Om het onderwijs voor individuele 

leerlingenn vast te stellen/ te plannen 

d.. Voor het plannen van schoolbeleid 

e.. Om een vergelijking met andere 

scholenn mogelijk te maken 

Niet Niet 

(aantal(aantal en %) 

144 (7.4) 

28(14.8) ) 

4(2.1) ) 

19(10.1) ) 

123(65.1) ) 

Enigszins Enigszins 

(aantal(aantal en %) 

855 (45.0) 

888 (46.6) 

30(15.9) ) 

100(52.9) ) 

522 (27.5) 

InIn belangrijke mate 

(aantal(aantal en %) 

1899 (47.6) 

733 (38.6) 

155(82.0) ) 

700 (37.0) 

144 (7.4) 

Hett leerlingvolgsysteem wordt het meest gebruikt om het onderwijs voor 
individuelee leerlingen vast te stellen en te plannen (82%). Het wordt ook vaak 
gebruiktt voor registratie en rapportage, om het onderwijs voor de groep vast te 
stellenn en te plannen, en voor het plannen van schoolbeleid. Gebruik van het 
leerlingvolgsysteemm om een vergelijking met andere scholen mogelijk te maken 
blijktt nog geen gemeengoed te zijn. 
Scholenn met een bovenschools management blijken significant vaker het 
leerlingvolgsysteemm te gebruiken om het onderwijs voor individuele leerlingen 
vastt te stellen en te plannen dan scholen zonder bovenschools management 
(p<.01).. De verschillen tussen grote en kleine scholen zijn niet significant. 
Scholenn van meerscholige besturen gebruiken het leerlingvolgsysteem significant 
vakerr voor het plannen van schoolbeleid dan scholen van eenscholige besturen 
(p<.05). . 
Dee CITO-eindtoets wordt op circa een kwart van de scholen niet afgenomen 
(26.9%).. Op slechts zes scholen wordt de CITO-eindtoets bij een deel van de 
leerlingenn afgenomen, en op meer dan tweederde (69.2%) van de scholen bij alle 
leerlingen.. Afname van de CITO-eindtoest laat geen significant verband zien met 
schaalgrootte.. Landelijke cijfers laten zien dat in 2001 de CITO-eindtoets op 84% 
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vann de basisscholen is afgenomen (bron: CITO, 2001). Vergeleken met onze 
cijferss in 1998 is dit bijna 15% meer. 

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

Tabell  4.21: Vaststellen van doelen 

VaststellenVaststellen van doelen 

Einddoelen n 

Tussendoelen n 

Minimumdoelen n 

Aanvullendee doelen 

Ja Ja 

333 (17.7) 

59(31.2) ) 

866 (45.3) 

1411 (74.2) 

Nee Nee 

1533 (82.3) 

1300 (68.8) 

104(54.7) ) 

499 (25.8) 

Totaal Totaal 

186(100) ) 

189(100) ) 

190(100) ) 

190(100) ) 

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

4.2.44 Sturing 

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

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

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

Ondersteunendd schoolleiderschap 4.27 (0.41) 

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

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

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

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

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

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

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

Directieff  schoolleiderschap 3.19(0.58) 

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabell  4.23: Prioritering tijdsbesteding 

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

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

SchaalgrootteSchaalgrootte en 

School-niveau u 

Bestuurs-niveau u 

sturing sturing 

Leerlingenaantal l 

Aantall  personeelsleden 

Aantall  scholen 

ressorterendd onder bestuur 

Ondersteunend d 

leiderschap p 

(ns) ) 

(ns) ) 

(ns) ) 

Directief f 

leiderschap p 

(ns) ) 

(ns) ) 

(ns) ) 

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

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

4.2.55 Beleidsvoering 

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

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

EvaluatieEvaluatie onderwijsaanbod 

a.. Nee, het onderwijsaanbod wordt alleen 

geëvalueerdd als daar aanleiding toe is 

b.. Ja, dat gebeurt ieder jaar 

c.. Ja, dat gebeurt meerdere malen per jaar 

A A 

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

DiepgangDiepgang evaluatie onderwijsaanbod A, A, 

schoolniveau schoolniveau 

57.8 8 

33.9 9 

8.3 3 

=168) ) 

schoolniveau schoolniveau 

B. B. 

B: B: 

groepsniveau groepsniveau 

60.1 1 

24.7 7 

15.2 2 

groepsniveau groepsniveau 

a.. Het onderwijsaanbod wordt globaal geëvalueerd 50.6 54.2 

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

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

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

GebruikGebruik planningsinstrumenten A: schoolniveau B: 

groepsniveau groepsniveau 
a.. Nee 31.9 473 

b.. Ja, globaal 45.8 30.2 

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

Hett grootste deel van de scholen evalueert het onderwijsaanbod op schoolniveau 

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

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

groepsniveauu in een kwart van de scholen elk jaar. 

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

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

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

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

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

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

Deskundigheidsbevordering Deskundigheidsbevordering 

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

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

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

a.. Op onze school wordt een nascholings/ 

professionaliseringsplann voor 

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

b.. In het nascholings/ 

professionaliseringsplann wordt 

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

gevolgdee nascholing/ 

professionaliseringg is 

c.. In het nascholings/ 

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

is. . 

d.. Op onze school worden functionerings-

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

e.. Leerkrachten kunnen in de 

functioneringsgesprekkenn aangeven 

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

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

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

SchaalgrootteSchaalgrootte en beleidsvoering 

School-School- Leerlingenaantal 

niveau niveau 

Aantal l 

personeelsleden n 

Bestuurs-Bestuurs- Aantal scholen 

niveauniveau ressorterend onder 

bestuur r 

Deskundig-Deskundig-

heidsbevor-heidsbevor-

dering dering 

(ns) ) 

(ns) ) 

(ns) ) 

Evaluatie Evaluatie 

onderwijs-onderwijs-

aanbod aanbod 

(ns) ) 

(ns) ) 

(ns) ) 

Beleidsvoering Beleidsvoering 

InzetInzet extra 

formatie formatie 

(ns) ) 

.27** * 

.16* * 

Inhoud Inhoud 

teamoverleg teamoverleg 

(ns) ) 

(ns) ) 

(ns) ) 

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

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

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

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

4.2.66 Organisatie-effectiviteit 

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

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

EffectiviteitschalenEffectiviteitschalen en subschalen (n=195) 

A.. ADAPTATI E 

A1A1 .Onderwijsvernieuwing 

A ll  Contacten met instellingen in de buurt van de school 

B.. BINDING 

BII  Betrokkenheid 

B22 Samen werkingsklimaat 

C.. COÖRDINATI E 

Cll  Info over het onderwijsleerproces 

C22 Coördinatie van info 

C33 Strategische info 

D.. DOELGERICHTHEI D 

Dll  Financiële efficiëntie 

D22 Cognitieve doelgerichtheid 

D33 Gerichtheid op andere doelen 

GemiddeldenGemiddelden (s.d.) 

2.677 (.53) 

3.277 (.76) 

.* * 

4.111 (.54) 

4.355 (.53) 

3.900 (.62) 

3.966 (.45) 

4.211 (.54) 

3.844 (.58) 

3.755 (.74) 

4.099 (.45) 

3.988 (.58) 

4.077 (.53) 

4.244 (.45) 

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

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

118 8 



Tabell  4.29: Correlaties en significante samenhangen tussen de effectiviteitsdomeinen (Pearson 
c.. /sign.) 

EffectiviteitEffectiviteit Adaptatie Binding Coördinatie Doelgerichtheid 

Adaptatie e 

Bindingg .322** 

Coördinatiee .435 **  .578 ** 

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

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

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

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

effectiviteitt anderzijds (Pearson c. /sign.) 

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

dsvoe-ringdsvoe-ring en organisatie- heid 

effectiviteit effectiviteit 

Schaalgrootte Schaalgrootte 

Structuur Structuur 

Structuur Structuur 

Sturing Sturing 

Beleidsvoering Beleidsvoering 

Aantall  leerlingen 

(schoolniveau) ) 

Aantal l 

personeelsleden n 

(schoolniveau) ) 

Bestuursgrootte e 

(bestuursniveau) ) 

Centralisatie e 

operationeel l 

Centralisatie e 

strategisch h 

Specialisatie e 

Formalisatie e 

Ondersteunend d 

Directief f 

Deskundigheids--

bevorderingg cq 

professionalisering g 

Evaluatie e 

onderwijsaanbod d 

Inzett extra 

formatie e 

Inhoud d 

teamoverleg g 

ns s 

.233 ** 

.15* * 

-.16* * 

ns s 

ns s 

ns s 

.22** * 

.26** * 

ns s 

ns s 

.411 ** 

.35** * 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

.45** * 

.25** * 

ns s 

ns s 

ns s 

16* * 

.211 ** 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

.38** * 

.35** * 

.17* * 

.18* * 

ns s 

.20** * 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

ns s 

.422 ** 

.43** * 

ns s 

.27** * 

ns s 

.15* * 

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

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

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

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

4.33 Verklarin g van organisatie-effectiviteit 

4.3.11 Inleiding 

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

4.3.22 Verklaring 

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

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

opp het effectiviteitsdomein adaptatie 

AdaptatiedomeinAdaptatiedomein ^ 

VariabelenVariabelen Bètacoëfficiënten Toegevoegde Sign 

verklaardeverklaarde variantie 

Beleidsvoering:: inhoudelijke 

aandachtt in het teamoverleg .28 17.5 ** 

Beleidsvoering:: mate van gebruik 

extraa formatie 

Sturing:: directief leiderschap 

Bestuursgrootte:: aantal scholen 

ressorterendd onder bestuur 

Schoolgrootte:: leerlingenaantal 

Totaall  verklaarde variantie 39.8 

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

Vij ff  van de 13 predictoren verklaren tezamen 39.8% van de variantie van adaptatie. 
Dee predictoren die de meeste variantie van adaptatie verklaren betreffen twee 
indicatorenn van beleidsvoering, te weten de mate van aandacht voor inhoudelijke 
onderwerpenn binnen het teamoverleg en de aandacht voor de inzet van de extra 
formatiee aan verschillende activiteiten in de school. Ook directief schoolleiderschap 
enn schaalgrootte (bestuursgrootte en schoolgrootte) leveren een bijdrage aan de 
verklaringg van adaptatie, respectievelijk van 6.7, 3.8 en 2.6%. 
122 2 

.27 7 

.29 9 

.19 9 

.16 6 

9.2 2 

6.7 7 

3.8 8 

2.6 6 



Tabell  4.32:: De parameter van de onafhankelijke variabele die een significant effect heeft op 
hett effectiviteitsdomein binding 

Bindingsdomein Bindingsdomein 

VariabelenVariabelen Bètacoëfficiënten Toegevoegde verklaarde Sign 

variantie variantie 
Sturing:: ondersteunend ** 

leiderschapp 42 18.0 

Totaall  verklaarde variantie 18.0 

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

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

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

Coördinatiedomein Coördinatiedomein 

Variabelen Variabelen 

Sturing:: directief leiderschap 

Sturing:: ondersteunend 

leiderschap p 

Schoolgrootte:: leerlingenaantal 

Totaall  verklaarde variantie 

Bètacoëfficiënten Bètacoëfficiënten 

.32 2 

.27 7 

.20 0 

ToegevoegdeToegevoegde verklaarde Sign 

variantie variantie 

13.55 ** 
** * 

6.9 9 

4.00 * 

24.4 4 

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

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

opp het effectiviteitsdomein doelgerichtheid als afhankelijke variabele 

Doelgerichtheidsdomein Doelgerichtheidsdomein 

VariabelenVariabelen Bètacoëfficiënten 

Sturing:: directief leiderschap .32 

Sturing:: ondersteunend leiderschap .28 

Beleidsvoering:: planning en evaluatie 

vann het onderwijsaanbod .26 

Totaall  verklaarde variantie 34.7 

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

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

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

19.00 ** 

9.55 ** 

6.22 ** 



43.33 Een lineair  structureel model van de relaties tussen schaalgrootte 
enn organisatie-effectiviteit 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Opvallendd zijn de volgende karakteristieken. Drie vooronderstelde factorladingen 
zijnn niet statistisch significant (p>.05). Ten eerste laadt de variabele 'aantal 
scholenn dat onder éénzelfde bestuur valt', niet significant op de factor 
schaalgrootte.. Deze variabele lijk t veeleer een structuurkenmerk dan een aspect 
vann schaalgrootte. Ten tweede laadt planning en evaluatie niet significant op 
beleidsvoering;; het heeft blijkbaar meer te maken met de sturing van de 
schoolleider.. Ten derde laadt adaptatie wel significant op de factor 
beleidsvoering,, maar niet significant op de factor effectiviteit. Wellicht heeft dat 
tee maken met de geringe homogeniteit van één van de ondergeschikte schalen van 
adaptatie. . 
Alss gevolg van de introductie van vijf extra factorladingen blijken twee 
geobserveerdee variabelen hybride te zijn, in de zin dat zij op twee factoren laden. 
Dee omvang van het personeelsbestand is blijkbaar niet alleen een indicatie voor 
schaalgrootte,, maar ook voor beleidsvoering. Dat is wellicht te verklaren doordat 
dee beleidsvoering op school zich sterker manifesteert naarmate er meer personeel 
opp de school is. Voorts laadt de inzet van extra formatie niet alleen op 
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beleidsvoering,, maar tevens in negatieve zin op sturing. Dat impliceert dus een 
lageree score op de geobserveerde variabele 'extra formatie' naarmate de 
factorscoree op sturing hoger is. Wanneer we dit resultaat letterlijk nemen, 
betekentt het dat schoolleiders die zeggen sterker directief en ondersteunend op te 
treden,, minder aandacht hebben voor de inzet van de extra formatie voor 
verschillendee activiteiten in de school. 

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

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

Conclusie Conclusie 

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

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

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

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

4.44 Verbinding met het tweede deelonderzoek 

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

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

Kernvariabelen Kernvariabelen 

(hoge(hoge score: positief; lage score: 

negatief negatief 

**  hoge score: decentraal; lage score: 

centraal) centraal) 

Schaalgrootte e 

Aantall  leerlingen 

Aantall  personeelsleden 

Aantall  scholen onder bestuur 

Structuur r 

Centralisatie e 

Operationelee besluitvorming (*) 

Strategischee besluitvorming (*) 

Specialisatie e 

Formalisatie e 

Sturing g 

Directieff  leiderschap 

Ondersteunendd leiderschap 

Beleidsvoering g 

Planningg en evaluatie 

Inzett extra formatie 

Inhoudelijkee aard teamoverleg 

Deskundigheidsontwikkelingg cq 

professionalisering g 

Organisatie-effectiviteit t 

Adaptatie e 

Binding g 

Coördinatie e 

Doelgerichtheid d 

Bovenschools Bovenschools 

management management 

(gem.) (gem.) 

217.4 4 

23.5 5 

3.1 1 

3.76 6 

3.03 3 

3.84 4 

3.96 6 

3.16 6 

4.38 8 

1.92 2 

1.60 0 

3.16 6 

2.90 0 

2.72 2 

4.18 8 

3.98 8 

4.08 8 

Niet-bovenschools Niet-bovenschools 

management management 

(gem.) (gem.) 

214.8 8 

22.9 9 

2.8 8 

3.99 9 

3.07 7 

3.09 9 

3.78 8 

3.22 2 

4.25 5 

1.91 1 

1.51 1 

3.06 6 

3.17 7 

2.65 5 

4.09 9 

3.95 5 

4.09 9 

Sign. Sign. 

n.s. . 

n.s. . 
* * 

n.s. . 

n.s. . 
**  * 

n.s. . 

n.. s. 
* * 

n.s. . 

n.s. . 

n.s. . 

* * 

n.s. . 

n.s. . 

n.s. . 

n.s s 

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

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