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55 Onderzoek naar  klein- en grootschaligheid: 
opzett  en resultaten 

5.11 Inleiding 

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

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

5.22 Landelijk e enquête bovenschools management 

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

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

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

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

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

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

Schemaa 5.1: Variabelenkeuze landelijke enquête bovenschools management 

OnafhankelijkeOnafhankelijke variabelen 

(bovenschools(bovenschools niveau) 

BovenschoolseBovenschoolse managementstructuur 

1.. Typering bovenschools bestuur en management 

2.. Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 

3.. Communicatie- en overlegstructuur 
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5.33 Gevalsstudies 

53.11 Doel gevalsstudies 

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

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

5.3.22 Selectie van gevallen 

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

Schemaa 5.2: Selectie gevallen 

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

Gevalsstudiee 1 Gevalsstudie 3 

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

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

Vraagstelling Vraagstelling 

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

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

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

VraagVraag 1 

1 1 
Gr.. 1 Gr. 2 

Onafhankelijk ee variabelen Intermediair e variabelen 

(bovenschoolss niveau) (schoolniveau) 

BovenschoolsBovenschools management Structuur, sturing, beleidsvoering 

Gr.. 3 

Afhankelijk e e 

variabelen n 

(schoolniveau) ) 

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

1.. Typering bovenschools 

bestuurr en management 

2.. Taak- en verantwoorde-

lijkheidsverdeling g 

3.. Communicatie-en 

overlegstructuur r 

1.. Structuur (centralisatie, 

specialisatie,, configuratie, 

formalisatiee en standaardisatie) 

2.. Sturing (leiderschapsstijl) 

3.. Beleidsvoering 

a.. Adaptatie 

b.. Binding 

c.. Coördinatie 

d.. Doelgerichtheid 

VraagVraag 2 

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

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

 Typering bovenschools management 
 Verantwoordelijkheids- en taakverdeling 
 Overleg- en communicatiestructuur 

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

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

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

5.44 Relatie tussen eerste en tweede deelonderzoek 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.5.11 Bovenschools management 

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

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

StandStand bovenschools management 

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

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

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

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

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

AantalAantal scholen per bestuur 

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

taal taal 
Denominatie Denominatie 

Openbaar r 

Rooms-katholiek k 

Protestants-christelijk k 

Overigg bijzonder 

Totaal l 

13% % 
4% % 

7% % 

9% % 
8% % 

29% % 
14% % 

26% % 

45% % 

25% % 

28% % 

35% % 

39% % 

18% % 

33% % 

26% % 

38% % 

26% % 

18% % 
29% % 

5% % 
9% % 

2% % 
9% % 

5% % 

--

2% % 
--

--

1% % 

88 8 
61 1 

55 5 
11 1 

215 5 

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

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

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

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

AanleidingAanleiding tot de invoering van bovenschools management 
Dee gevalsstudies tonen aan dat de directe aanleiding tot de invoering van een 
bovenschoolss management binnen het grote openbare verband de loskoppeling 
wass van het schoolbestuur van het gemeentelijk bestuur (verzelfstandiging). Het 
openbaree bestuur beoogde met de verzelfstandiging de schaalvergroting en de 
autonomievergrotingg van de scholen slagvaardiger aan te kunnen pakken dan het 
gemeentebestuurr tot dan toe deed (g/). 
Dee directe aanleiding binnen het grote katholieke verband was het 
dysfunctionerenn van het zittende bestuur. Het nieuwe bestuur diende in plaats van 
executief,, op termijn toezichthoudend te gaan opereren (g2). 
Dee directe aanleiding tot het instellen van een bovenschools management binnen 
éénn van de openbare kleine structuren was scholing van een van de schoolleider 
(schoolleidersopleiding).. Dit leidde ertoe dat andere schoolleiders in de 
omgeving,, niet alleen vanwege de deskundigheid van de betreffende schoolleider, 
maarr ook vanwege eigen tijdgebrek, steeds meer een beroep op deze schoolleider 
dedenn om schoolbeleid te formuleren (g3). 
Binnenn het tweede kleine bovenschoolse verband was de directe aanleiding tot het 
instellenn van een bovenschools management de instelling van een 
bestuurscommissiee ex artikel 82. Op één van de drie scholen bestond deze 
bestuursvormm al ruim 20 jaar. De twee andere scholen zijn tegelijkertijd met de 
vormingg van een bovenschoolse structuur in deze bestuurscommissie ingevoegd. 
Eenn belangrijke overweging om een bovenschools management te vormen binnen 
ditt verband was dat de schoolleiders uit tijdgebrek niet toekwamen aan 

144 4 



onderwijskundigee aansturing van de leerkrachten. Anderzijds groeide het besef 
datt de scholen te klein waren (en nog verder zouden krimpen) om als zelfstandige 
scholenn te kunnen blijven overleven (g4). 
Inn de grote bovenschoolse verbanden is ontevredenheid over het functioneren 
(competentie)) en over het type bestuur (bestuursopvatting) aanleiding geweest tot 
invoeringg van een tussenlaag, terwijl in de kleine verbanden problemen op het 
laagstee niveau, zoals tijdgebrek om het primaire proces onderwijskundig aan te 
sturen,, en daarmee samenhangend de kleine schaal van de afzonderlijke scholen, 
directee aanleiding waren om krachten te bundelen. 

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

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

Organisatiemodel Organisatiemodel 

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

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

Tabell  5.3: Verdeling modellen bovenschools management 

n n 

% % 

Manage-Manage-

mentteam mentteam 

9 9 

13.6 6 

Clitstermodel Clitstermodel 

12 2 

18.2 2 

Beheersdirecteur Beheersdirecteur 

7 7 

10.6 6 

Algemeen Algemeen 

directeur directeur 

38 8 

57.6 6 

Totaal Totaal 

66 6 

100 0 

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

Taak-Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 
Uitt de gevalsstudies blijkt dat in gl schooldirecteuren integraal management 
voerenn en daardoor in hun taakuitvoering relatief autonoom zijn. Zij hebben de 
financiëlee verantwoordelijkheid over de materiële bekostiging. Op 
personeelsgebiedd is de werving en selectie schoolgebonden, maar wordt sterk 
ondersteundd door het bovenschools management. Het bovenschools management 
heeftt verder een belangrijke taak in het professionaliseren van leerkrachten en het 
bevorderenn van de kwaliteitszorg en in de vertaalslag van het gemeentelijke 
lokalee onderwijsbeleid. 
Inn g2 zijn de bevoegdheden gemandateerd aan het bovenschools management. De 
beleidsterreinenn van het bovenschools management zijn met name 
personeelsbeleid,, financieel beheer en ondernemerschap. Onderwijsinhoudelijk 

147 7 



beleidd is de kerntaak van de schooldirecteuren (initiëren en implementeren van 
onderwijsvernieuwingenn en begeleiding van leerkrachten). 
Inn g3 is de clusterdirecteur verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering 
vann het personeelsbeleid, de ARB O-zorg, kwaliteitszorg, ICT, huisvesting en 
financiën.. De locatieleiders hebben de verantwoordelijkheid over het 
onderwijskundigee proces in de scholen. De bovenschoolse leider stuurt en coacht 
hierin. . 
Binnenn g4 heeft de bovenschoolse directeur, tevens locatieleider en waarnemend 
locatieleider,, de verantwoording over het personeelsbeleid, de financiën en het 
opzettenn en uitvoeren van onderwijskundig beleid. De primaire taak van de 
locatieleiderss is het primaire proces in de scholen. Op dit terrein zien we echter 
eenn sterke gedeelde verantwoordelijkheid tussen de bovenschoolse directeur en de 
schoolleiderss (aanschaf methodes, opstellen beleidsplannen, schoolplan, etc). Het 
bevoegdd gezag is van mening dat het beleid op de drie scholen meer 
gestroomlijndd moet worden. 
Inn de grote bovenschoolse verbanden worden meer taken en verantwoorde-
lijkhedenn op het niveau van de schoolleiders gepositioneerd dan in de kleine 
bovenschoolsee verbanden. De bovenschoolse directeur is in de kleine boven-
schoolsee verbanden een meer directe aanstuurder van het primaire proces en is 
sterkerr hierbij betrokken. De kortere lijnen in deze verbanden zijn hierop van 
invloed. . 

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

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

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

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

Communicatie-Communicatie- en overlegstructuur 

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

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

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

5.5.22 Relatie bovenschools management en structuur , sturing en 
beleidsvoering g 

Structuur r 

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

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

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

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

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

Sturingg en beleidsvoering 

Inn alle bovenschoolse structuren werd met de invoering van een bovenschools 
managementt beoogd het takenpakket van de schoolleider te herzien. De 
schoolleiderr zou zich sterk moeten profileren als onderwijskundig leider en een deel 
vann de beheerstaken, waar in de praktijk de meeste tijd aan besteed wordt, moeten 
delegerenn naar het middenmanagement. Een ander deel van de beheerstaken, met 
namee op het terrein van personeelsbeleid en financiën, zou tot de 
verantwoordelijkheidd van het bovenschools management moeten gaan behoren. 
Inn de aansturing van het primaire proces door de schoolleider staan het initiëren en 
implementerenn van onderwijsvernieuwingen en de begeleiding en coaching van 
leerkrachtenn centraal. Een versterking van het onderwijskundig management en het 
aansturenn van leerkrachten zou de beleidsvoering van scholen kunnen versterken. 
Schoolleiderss binnen de grote bovenschoolse verbanden met relatief grote scholen 
lijkenn niet alleen beheerstaken, maar ook onderwijskundige taken beter te kunnen 
delegerenn naar het niveau van het middenmanagement, dan locatieleiders in de 
kleinee bovenschoolse structuren. Met de invoering van het bovenschools 
managementt zijn binnen één van de grote bovenschoolse verbanden kernteams 
gevormd.. Hiermee worden de deskundigheden van de professionals gebundeld. 
Tochh is men op bovenschools niveau van mening dat de omslag van een 
beheersmatigg leider naar een onderwijskundig leider nog groeiend is. De effecten 
zullenn pas op termijn zichtbaar worden. De bovenschoolse directies sturen in ieder 
gevall  sterk aan op scholing van schoolleiders en opleidingstrajecten voor 
toekomstigee managers ('kweekvijverproject'). 

154 4 



Dee aansturing van het onderwijskundig beleid gebeurt op hoofdlijnen 
bovenschools.. Voorbeelden zijn: coaching van locatieleiders, standaarden 
ontwikkelenn voor de ontwikkeling van schoolplannen, schoolgidsen en WSNS 
beleidd ontwikkelen. Deze bovenschoolse onderwijskundige aansturing zien we 
zowell  binnen de grote als de kleine verbanden. 
Daarentegenn valt op dat het bovenschools management, zeker in de opbouwfase, 
eenn hoge prioriteit toekent aan financiën, beheer en personeelsbeleid. Naar de 
meningg van de schoolleiders is de aansturing van het onderwijsproces door het 
bovenschoolss management met name in de grote verbanden nog niet optimaal. De 
ervaringg is dat schoolleiders met betrekking tot onderwijszaken toch sterk het 
voortouww moeten blijven nemen. Binnen de kleine verbanden bestaat het probleem 
datt de taakverdeling tussen bovenschools directeur en locatieleider nog weinig 
uitgekristalliseerdd is. 
Verderr kan geconcludeerd worden dat schooldirecteuren die in hun 
onderwijskundigg management meer aandacht zouden moeten besteden aan 
professionaliseringg van leerkrachten via coaching -waarmee de beleidsvoering 
versterktt kan worden- nog onvoldoende aangestuurd worden door het 
bovenschoolsee niveau. De grote scholen hebben hiermee meer ervaring opgedaan 
enn hebben bovendien meer tijd beschikbaar dan de kleine scholen. Het lijk t erop dat 
dezee reeds in gang gezette processen, onafhankelijk van de invoering van de 
bovenschoolsee structuur, vrij autonoom vervolgd worden. En daar waar nog weinig 
aanzett is, lijk t dit door het bovenschools niveau nog onvoldoende versterkt te 
worden.. In de kleine bovenschoolse structuren lijk t er meer bovenschoolse 
aansturingg te zijn en meer zicht op het onderwijskundig management en de 
beleidsvoeringg in de scholen dan binnen de grotere bovenschoolse structuren. De 
afstandd tussen het bovenschoolse niveau en het schoolniveau is binnen de kleinere 
verbandenn veelal ook kleiner dan binnen de grotere verbanden. 
Dee effecten van de beoogde verschuiving in taken en verantwoordelijkheden zijn 
nogg niet in alle verbanden duideüjk zichtbaar. Ook bestaat er nog onduidelijkheid, 
voorall  vanuit het perspectief van de schoolleider, welke taken bovenschools en 
welkee taken op schoolniveau gepositioneerd zijn. Behalve afstemmingsproblemen 
wordtt ook geconstateerd dat de tijd die verstreken is sinds de invoering van een 
bovenschoolsee structuur nog te kort is om veranderingen waar te nemen. Bovendien 
lijk tt verandering in leiderschap, dat sterk afhankelijk is van de ontvankelijkheid van 
mensenn om eigen gedrag bij te sturen, een langere weg beschoren dan men zou 
vermoeden.. Met name binnen de kleine bovenschoolse structuren, waarbinnen 
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kleinee scholen en locatieleiders met relatief minder ambulante tijd functioneren, 
wordtt nog weinig verandering ervaren. 

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

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

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

Coördinatie Coördinatie 

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

Doelgerichtheid Doelgerichtheid 

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

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