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66 Reflectie en discussie 

6.11 Inleiding 

Binnenn het beleids-, empirisch en theoretisch kader, zoals besproken in hoofdstuk 
11 en 2, werd een antwoord gezocht op de vraag naar de invloed van schaal op de 
organisatie-effectiviteitt van basisscholen. Er werden drie onderzoeksvragen ge-
formuleerdd over relaties tussen vijf centrale begrippen: schaal, structuur, sturing, 
beleidsvoeringg en organisatie-effectiviteit. Over de richting van de verbanden 
tussenn de begrippen werden verwachtingen geformuleerd. 
Dezee paragraaf geeft een overzicht van de onderzoeksvragen en verwachtingen. 

1.. Welke samenhangen zijn er  tussen schaal (schaalverschillen en 
schaalverandering),, kenmerken van de organisatiestructuur  van scholen 
enn de sturing van de schoolleider? 

Vanuitt de literatuur kan met betrekking tot het eerste deelonderzoek (onderzoek 
naarr schaalgrootteverschillen) verwacht worden dat naarmate scholen groter zijn, 
dee structuur van de organisatie verder uitgewerkt is. Zo zullen grote scholen meer 
specialisatie,, configuratie, formalisatie en standaardisatie kennen. Met betrekking 
tott het structuurkenmerk centralisatie kunnen we verwachten dat naarmate 
scholenn groter zijn, mede als gevolg van meer spreiding van taken en 
verantwoordelijkhedenn in de schoolorganisatie, de invloed op de besluitvorming 
vanuitt het laagste niveau (leerkrachtniveau) toeneemt, tenminste aangaande 
operationelee zaken. Daarentegen verwachten we dat de invloed op de 
besluitvormingg met betrekking tot de strategievorming meer gecentraliseerd zal 
zijn. . 

Ookk met betrekking tot het tweede deelonderzoek (onderzoek naar klein- en 
grootschaligheid)) is de verwachting dat met de invoering van bovenschools 
managementt de organisatiestructuur verder uitgewerkt is, zowel op bovenschools 
niveauu als op het niveau van de scholen en dat de schoolleider meer gericht zal 
zijnn op onderwijskundige aansturing. Li de besluitvorming verwachten we vanuit 
dee laagste niveaus meer invloed met betrekking tot met betrekking tot 
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operationelee zaken en minder invloed met betrekking tot strategische zaken. Ook 
dee spreiding van sturing over verschillende actoren in de organisatie zal met de 
invoeringg van bovenschools management toenemen. 
Dee afstemming tussen het beheersmatige/strategische domein en het 
onderwijskundige/operationelee domein zal, zo verwachten wij, in grote scholen 
enn scholen met bovenschools management problematisch zijn. 

2.. Wat is de directe invloed van schaal (schaalgrootte en 
schaalverandering),, structuur , sturing en beleidsvoering op organisatie-
effectiviteit? ? 

Dee empirische literatuur biedt weinig feitenmateriaal met betrekking tot het 
verbandd tussen schaalgrootte en organisatie-effectiviteit, omdat daar nog 
nauwelijkss onderzoek naar gedaan is. Wel zijn er aanwijzingen dat op grote 
scholenn en binnen grote bovenschoolse structuren het adaptatievermogen, ofwel 
dee gerichtheid op innovatie, onderwijsvernieuwing en contacten met instellingen 
buitenn de school, groter zal zijn. 
Watt de relatie structuur en organisatie-effectiviteit betreft verwachten wij dat 
scholenn die tenminste operationele besluiten op een relatief laag niveau in de 
organisatiee nemen, effectiever zijn dan scholen die besluiten nemen op een 
relatieff  hoger niveau. 
Watt betreft de relatie sturing en organisatie-effectiviteit kan verwacht worden dat 
ondersteunendd leiderschap zal samenhangen met het type organisatie dat naar 
buitenn gericht is, waarin innovatie en aanpassing aan de omgeving belangrijke 
kenmerkenn zijn. Daarentegen zal in een organisatie die meer gericht is op het 
internee proces, of sterk doelgericht, de sturing meer directief zijn. 

3.. Wat is de indirecte invloed van schaal (schaalgrootte en 
schaalverandering),, structuur , sturing op organisatie-effectiviteit, via de 
beleidsvoering? ? 

Wee verwachten dat schaal, structuur en sturing de organisatie-effectiviteit 
beïnvloedenn via beleidsvoering. Met name met betrekking tot schoolgrootte 
verwachtenn we dat naarmate scholen groter zijn de organisatie-effectiviteit via de 
beleidsvoeringg positief beïnvloed wordt. 
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Inn § 6.2 worden de belangrijkste bevindingen van het onderzoek samengevat en 
geconfronteerdd met de geformuleerde verwachtingen. Het hoofdstuk wordt 
afgeslotenn met een discussieparagraaf (§ 6.3). 

6.22 Reflectie 

6.2.11 Relatie schaal, structuur  en sturing 

EersteEerste vraag: 

WelkeWelke samenhangen zijn er tussen schaal (schaalgrootte en schaalverandering), 
kenmerkenkenmerken van de organisatiestructuur van scholen en de sturing van de 
schoolleider? schoolleider? 

l.aa Dat verandering van schaal doorgaans gepaard gaat met veranderingen in de 
structuurr van een organisatie (Mintzberg, 1979; Van Aken en Broekhuysen, 
1980)) is met de bevindingen uit het survey-onderzoek voor een deel bevestigd. 
Taak-- en functiedifferentiatie nemen toe naarmate scholen groter zijn. Er is geen 
samenhangg met de grootte van het bestuur. Naarmate scholen groter zijn komt de 
opdelingg ervan in bouwen (configuratie) eventueel onder leiding van een 
bouwcoördinatorr vaker voor. Met betrekking tot de formalisatie van de 
overlegvoeringg kan geconcludeerd worden dat scholen naarmate ze groter zijn 
niett formalistischer zijn. Scholen zijn wel sterker geformaliseerd, naarmate het 
aantall  scholen dat onder een bestuur ressorteert groter is. Met betrekking tot 
standaardisatiee (met name gebruik leerlingvolgsysteem) is geen significant 
verschill  aangetroffen tussen grote en kleine scholen. 

l.bb Ook uit de landelijke enquête blijkt dat schaalwijzigingen gepaard gaan met 
structuurveranderingen.. Bij meer dan een kwart van de besturen met een 
bovenschoolss management is de afgelopen vijf jaar de bestuursvorm gewijzigd. 
Bijj  de invoering van een bovenschoolse structuur is het model van algemeen 
directeur,, waarbij de directeur verantwoordelijkheid draagt op alle terreinen op 
bovenschoolss niveau en de schooldirecteuren verantwoordelijk blijven op alle 
terreinenn op hun eigen niveau, het meest gehanteerde organisatiemodel. Met name 
geldtt dit voor de relatief grote bovenschoolse verbanden. Verder blijkt uit de 
landelijkee enquête dat de meeste besturen een toezichthoudende of 
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beleidsvormendee taakopvatting hebben. Taken die vooral naar het bovenschoolse 
niveauu zijn gedelegeerd, betreffen financieel beheer en personeelswerving. De 
taakafbakeningg tussen bestuur en directie is meestal geformaliseerd in een 
directiestatuut.. In een beperkt aantal gevallen is de afbakening niet formeel 
vastgelegd. . 

l.cc Vooral de bevindingen uit de gevalsstudies tonen aan dat schaalverandering 
directt samenhangt met structuurveranderingen in de organisatie (Van Aken & 
Broekhuysen,, 1980). Met de invoering van een bovenschools management is de 
gehelee organisatiestructuur op de niveaus van bestuur, bovenschools management 
enn scholen opnieuw bezien en is getracht een goede afstemming tussen de 
verschillendee onderdelen in de totale organisatie te verkrijgen. Hiertoe is in alle 
gevallenn een nieuw organisatiemodel ingevoerd; de vorming van een extra 
organisatielaagg maakt daar meestal deel van uit. Dit impliceert veranderingen in 
dee configuratie van de organisatie, in de verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden,, in de communicatie en in de overlegvoering. De 
structuurveranderingenn doen zich vooral voor op bestuursniveau en bovenschools 
niveau,, maar grijpen ook in op het niveau van de scholen. 

l.dd De uitkomsten uit de gevalsstudies laten zien dat als gevolg van invoering van 
eenn bovenschools management de standaardisatie op schoolniveau, maar ook op 
bovenschoolss niveau beduidend is toegenomen. Op het terrein van 
personeelsbeleidd zien we met name een toenemend gebruik van protocollen voor 
functioneringsgesprekkenn en beoordelingsgesprekken. Op het terrein van 
onderwijskundigg beleid is er een toename in gebruik van gestandaardiseerde 
leerlingtoetsen,, invoer van kwaliteitszorgsystemen en ontwikkeling van 
schoolplannenn volgens uniforme standaarden voor het totaal van scholen binnen 
eenn bovenschools management. Verder is er een toename in specialisatie in de vorm 
vann nieuwe functies en nieuwe taken binnen bestaande functies. Toename in 
specialisatiee manifesteert zich echter sterker op het bovenschoolse niveau dan op 
hett niveau van de scholen. 

l.ee De verwachting dat besluitvorming in scholen twee domeinen kent volgens de 
theoriee van Bacharach e.a. (1990), namelijk het operationele en het strategische 
domein,, is voor een deel bevestigd. De bevindingen uit de factorstructuur leiden 
tott de conclusie dat de volgens deze theorie onderscheiden 
besluitvormingsdomeinenn als onderscheiden herkend worden. 
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Hett blijkt dat een aantal deelterreinen binnen deze domeinen zich in een 
tussenpositiee bevinden, ofwel in een onderhandelingsdomein gesitueerd zijn 
(Hanson,, 1991). Het betreft 'verdeling van leerkrachten over groepen', 
'beoordelingg van leerkrachten', 'professionalisering van het team' en 'besteding 
vann het leermiddelenbudget'. Deze deelgebieden scoren relatief hoog op beide 
factoren.. In kleine scholen is dit sterker het geval dan in grote scholen. Dit zou 
kunnenn betekenen dat op deze terreinen en met name binnen de kleine scholen, 
meerr afstemming bereikt wordt tussen het operationele en het strategische domein 
vann besluitvorming. 

l.ff  Verwacht werd dat naarmate scholen groter zijn, er meer invloed op de be-
sluitvormingg is vanuit het hoogste niveau op de strategische besluitvorming en 
meerr invloed juist vanuit het laagste niveau op de operationele besluitvorming. 
Dee bevindingen uit het survey onderzoek tonen aan dat naarmate scholen groter 
zijn,, de invloed op de besluitvorming vanuit het hoogste niveau inderdaad 
toeneemt.. Echter niet alleen met betrekking tot de strategische besluiten is dit, 
zoalss verwacht, het geval, maar ook met betrekking tot de operationele besluiten, 
waarvann verondersteld werd dat de invloed vanuit de lagere niveaus juist sterker 
zouu zijn. 

l.gg De gevalsstudies tonen aan dat er een relatie bestaat tussen centralisatie, 
schaalgroottee en schaalverandering (invoering van bovenschools management). In 
dee relatief grote scholen binnen de grote bovenschoolse managementstructuren is 
err vanuit de lagere niveaus meer invloed op de operationele besluitvorming dan in 
dee relatief kleine scholen binnen kleine bovenschoolse structuren. De grotere 
invloedd vanuit de lagere niveaus op het operationele domein hangt samen met het 
gegevenn dat in deze grotere scholen ook een aantal verantwoordelijkheden lager 
inn de organisatie gepositioneerd zijn. Meer en meer worden operationele taken 
gedelegeerdd naar het niveau van het middenmanagement (bouwcoördinatie, 
zorgcoördinatie,, interne begeleiding). De strategische invloed op de besluitvor-
mingg daarentegen lijk t eerder afgenomen dan toegenomen te zijn, zowel binnen 
dee grote als de kleine bovenschoolse structuren. Een verklaring hiervoor is dat 
mett de invoering van bovenschools management, taken en verantwoordelijkheden 
mett betrekking tot strategieontwikkeling en beheer uit de scholen zijn verschoven 
naarr het bovenschoolse niveau (vgl Van Agten, 1999; Karsten e.a„  2000). Hierbij 
gaann we er vanuit dat verantwoordelijkheid over taakgebieden samenhangt met 
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invloedd die erop kan worden uitgeoefend. In de nieuwe situatie concentreert de 
schoolleiderr zich in de rol van onderwijskundig leider op de aansturing van het 
primairee proces. Hiermee lijk t een scheiding te worden aangebracht tussen het 
beheersmatigg leiderschap en het onderwijskundig leiderschap. Omdat het voeren 
vann schoolbeleid, met als uiteindelijk doel de onderwijskundige doelstellingen 
vann een school te realiseren, een organisatiestructuur vergt, waarbij sprake is van 
integratiee tussen het beheersmatig en onderwijskundig management (vgl. 
Marx,1975;; Sleegers, 1991; Kruger, 1995), is het echter zeer wenselijk 
schoolleiderss integrale managementverantwoordelijkheid te geven op alle 
beleidsgebiedenn op hun eigen niveau. In het organisatiemodel met een algemeen 
directeur,, waarbij de directeur verantwoordelijkheid draagt op alle terreinen op 
bovenschoolss niveau en de schooldirecteuren verantwoordelijk blijven op alle 
terreinenn op hun eigen niveau, wordt een dergelijke integratie voorgestaan. 

l.hh In het survey-onderzoek is geen significante relatie aangetroffen tussen 
schoolgroottee of bestuursgrootte en sturing, opgevat als de leiderschapsstijl van 
dee schoolleider. Aldus kan vanuit deze bevinding geconcludeerd worden dat er 
geenn samenhang bestaat tussen schaal en sturing. 

l.ii  De uitkomsten uit de gevalsstudies daarentegen laten duidelijk zien dat de 
invoeringg van een bovenschools management wel degelijk invloed heeft op het 
typee sturing van de schoolleider. Sturing werd in de gevalsstudies overigens bre-
derr geïnterpreteerd (rol van onderwijskundig leider) dan in het survey-onderzoek 
(leiderschapsstijl).. In alle bovenschoolse structuren is met de invoering van een 
bovenschoolss management beoogd het takenpakket en daarmee het type sturing 
vann de schoolleider te herzien. De schoolleider profileert zich tot onderwijskundig 
leiderr en een deel van de beheerstaken worden gedelegeerd naar het niveau van 
hett middenmanagement. Een ander deel van de beheerstaken, met name op het 
terreinn van personeelsbeleid en financiën, behoort steeds meer tot de 
verantwoordelijkheidd van het bovenschools management. 
Hiermeee bevestigen de resultaten uit de gevalsstudies de verwachting dat in een 
bovenschoolss management de schoolleider in de rol van onderwijskundig leider 
primairr verantwoordelijk is voor de aansturing van het primaire proces (vgl Karsten 
e.a.,, 2000). Het initiëren en implementeren van onderwijsvernieuwingen en de 
begeleidingg en coaching van leerkrachten staan hierbij centraal. Beoogd wordt 
middelss versterking van het onderwijskundig management in de school de 
beleidsvoeringg van scholen te versterken. 
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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. Toch is men op bovenschools niveau van mening 
datt de omslag van een beheersmatig leider naar een onderwijskundig leider nog 
sterkk groeiend is. De effecten zullen pas op termijn zichtbaar worden. 

6.2.22 Directe invloed van schaal, structuur , sturing en beleidsvoering op 
organisatie-effectiviteit t 

TweedeTweede vraag: 

WatWat is de directe invloed van schaal (schaalgrootte en schaalverandering), 
structuur,structuur, sturing en beleidsvoering op organisatie-effectiviteit? 

2.aa In de nota 'Schaal en kwaliteit in het basisonderwijs' werd door de 
projectgroepp verondersteld dat schaalvergroting leidt tot kostenbesparing cq 
efficiëntie.. Met de vrijgekomen middelen zou de kwaliteit van het basisonderwijs 
mett dezelfde middelen aanzienlijk verbeterd kunnen worden. Hierin ligt de 
aannamee dat schaalvergroting leidt tot verhoging van de kwaliteit van het 
onderwijss door een meer doelmatige inzet van middelen. Claessen en Lagerweij 
(1990a)) geven in een studie waarop de projectgroep zich baseert een nadere 
aanduidingg van kwaliteit: 'een kwalitatief goede school zal in staat moeten zijn 
omm binnen de kaders van de wet en het overheidsbeleid, eigen schoolbeleid te 
realiserenn op grond van eigen doelstellingen. Daartoe wordt nodig geacht: 
voldoendee kritische massa, op de verschillende niveaus over de vereiste 
deskundighedenn beschikken, over voldoende personele ondersteuning, materiële 
enn technische deskundigheden kunnen beschikken'. 

Ookk in het empirisch onderzoek is de relatie schaal en kwaliteit onderwerp van 
studie.. In hoofdstuk 2 passeerden diverse onderzoeken de revue waarin deze 
relatiee onderzocht is. De uitkomsten van deze studies zijn vaak tegenstrijdig. 
Bovendienn wordt kwaliteit op verschillende manieren geïnterpreteerd. Over 
kwaliteitsmatenn en de overwegingen hierbij bestaat geen consensus (vgl. Ax en 
Vann Wieringen, 1991). Dit betekent dat in beleidsvoornemens, maar ook in het 
empirischh onderzoek kwaliteit cq effectiviteit een verschillende betekenis kan 
aannemen.. Het onderzoek is doorgaans gebaseerd op verschillende theoretische 
modellen.. In hoofdstuk 2 werd een onderscheid gemaakt tussen het onderzoek dat 
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gebaseerdd is op het zogenoemde doeleindenmodel, waarin de uitkomsten uit het 
primairee proces de kwaliteitsmaten vormen en het systeemmodel met een 
uitwerkingg van Quinn & Rohrbaugh (1983), waarin benadrukt wordt dat 
verschillendee waarden, soms concurrerende waarden, een rol spelen in 
organisatiess en deze tegelijkertijd kunnen optreden. Daarom is het raadzaam om 
dezee verschillende waarden in één model onder te brengen, het zogenoemde 
concurrerendee waardenmodel. Met het concurrerende waardenmodel zijn in dit 
onderzoekk verschillende waarden die een organisatie kan nastreven 
samengebrachtt in een meeromvattend model, met effectiviteitscriteria op vier 
domeinen.. Effectiviteit is in dit onderzoek opgevat als de kwaliteit van de 
schoolorganisatiee op een viertal domeinen en niet als de kwaliteit van de output 
vann het primaire proces, de leerlingresultaten. Kwaliteit kan in deze opvatting 
wordenn opgevat als voorwaardelijk aan de uitkomsten op leerlingniveau. Het 
modell  is toegepast op de onderwijssituatie (Van Wieringen, 1995, 2000; Majoor, 
2000;; Boerman, 1998) en in dit onderzoek gebruikt om de relatie tussen schaal, 
organisatie-effectviteit,, structuur en beleidsvoering te onderzoeken. De 
effectiviteitsdomeinenn betreffen: adaptatie, ofwel de relatie cq aanpassing van de 
schooll  aan de omgeving van de school; binding van de personeelsleden aan de 
school,, uitgedrukt in kwaliteit van samenwerking en onderlinge betrokkenheid, 
coördinatiecoördinatie tussen de verschillende onderdelen in de school, uitgedrukt in 
informatiee over het onderwijsleerproces, coördinatie van informatie en 
strategischee coördinatie; en tenslotte doelgerichtheid, uitgedrukt in financiële 
doelgerichtheidd cq efficiëntie en gerichtheid op cognitieve en niet-cognitieve 
leerlingdoelen. . 

2.bb Met de uitwerking van een lineair structureel model in het survey onderzoek 
werdenn schaalgrootte, structuur en sturing beschouwd als de verklarende latente 
onafhankelijkee variabelen. De bevindingen na toetsing van dit model laten zien 
datt van deze drie onafhankelijke variabelen, sturing op de eerste plaats en 
schaalgroottee in geringere mate een direct effect hebben op organisatie-
effectiviteit.. De relatie tussen structuur in de betekenis van invloed op de 
besluitvormingg (centralisatie) en de effectiviteit van de schoolorganisatie is met 
toetsingg van het lineaire structurele model niet aangetoond. Dit betekent dat de 
verschillenn tussen scholen op de factor organisatie-effectiviteit niet verklaard 
wordenn door het structuurkenmerk centralisatie. 
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2.cc Voorafgaand aan de toetsing van het lineair structureel model werd met 
Pearson'ss correlatieberekeningen de samenhang berekend tussen de vier 
onafhankelijkee variabelen (schaalgrootte, structuur, sturing, beleidsvoering) en de 
afhankelijkee variabele organisatie-effectiviteit, onderscheiden naar de vier 
afzonderlijkee domeinen. Aangetoond is dat de samenhang tussen schaalgrootte en 
effectiviteitt het sterkst is binnen het adaptatiedomein op de variabele 
schoolgrootte,, uitgedrukt in het aantal personeelsleden en op de variabele 
bestuursgrootte,, uitgedrukt in het aantal scholen ressorterend onder het bestuur in 
kwestie.. Schoolgrootte, uitgedrukt in aantal leerlingen laat een significante 
samenhangg zien met coördinatie. 
Dee Pearson's correlatieberekeningen die ook werden uitgevoerd om de 
samenhangg tussen sturing en effectiviteit van de schoolorganisatie te onderzoeken 
latenn zien dat op alle domeinen (adaptatie, binding, coördinatie en 
doelgerichtheid)) de samenhangen met sturing significant zijn. De sterkste 
samenhangg is aangetroffen tussen binding en de ondersteunende schoolleidersstijl 
enn tussen doelgerichtheid en de ondersteunende èn directieve schoolleidersstijl. 

2.dd In een multiple regressie-analyse is onderzocht in hoeverre organisatie-
effectiviteitt (adaptatie, binding, coördinatie en doelgerichtheid) verklaard kan 
wordenn door schaalgrootte, structuur, sturing en beleidsvoering. De uitkomsten 
tonenn ook hier weer aan dat sturing, uitgedrukt in de leiderschapsstijl van de 
schoolleider,, de belangrijkste bijdrage levert aan de verklaring van organisatie-
effectiviteit,, op alle vier domeinen. Schaalgrootte levert een kleine bijdrage aan 
dee verklaring van de variantie tussen scholen op het adaptatiedomein. 
Beleidsvoering,, geïndiceerd in 'de mate van aandacht voor inhoudelijke 
onderwerpenn in het teamoverleg' en in de mate van inzet van extra formatie aan 
verschillendee soorten activiteiten in de school' heeft een belangrijk effect op het 
adaptatievermogenn van scholen. Beleidsvoering geïndiceerd in 'de mate van 
planningg en evaluatie van het onderwijsaanbod' heeft een klein effect op het 
doelgerichtheidsdomein.. Ook in deze analyse is structuur opvallend afwezig als 
voorspellerr voor organisatie-effectiviteit. Structuur werd geïndiceerd door drie 
parameters:: invloedsverdeling met betrekking tot de operationele besluitvorming, 
invloedsverdelingg met betrekking tot de strategische besluitvorming en de mate 
vann formalisatie van de overlegvoering in de school. 
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2.ee Dat scholen wellicht organisatie-effectiever zouden zijn, naarmate de 
besluitvorming,, tenminste binnen het operationele domein, verder 
gedecentraliseerdd is, zoals blijkt uit de bevindingen van Boerman (1998), is met 
ditt onderzoek niet aangetoond. Het tegenovergestelde is waar: naarmate de 
operationelee besluitvorming verder gecentraliseerd is, ofwel naarmate de invloed 
opp de operationele besluitvorming vanuit de hogere niveaus toeneemt, zijn 
scholenn adaptiever. Op de overige effectiviteitdomeinen (binding, coördinatie en 
doelgerichtheid)) worden geen significante samenhangen aangetroffen. Met 
centralisatiee als onafhankelijke variabele en organisatie-effectiviteit als 
afhankelijkee variabele, samengebracht in een lineair structureel model, wordt 
eveneenss geen significant verband aangetroffen. 

2.ff  De verwachting dat grotere scholen en scholen die ressorteren onder grotere 
besturenn effectievere organisaties zouden zijn is met dit onderzoek voor een deel 
aangetoond.. Dit geldt voor een klein deel voor het adaptatiedomein. 
Reflecterendd aan de vier organisatieopvattingen uit het concurrerende 
waardenmodell  van Quinn en Rohrbaugh, te weten het open systeemmodel, het 
rationelee doelmodel, het 'human relations' model en het interne procesmodel, 
kunnenn we voorzichtig concluderen dat grotere scholen meer op de omgeving 
gerichtee organisaties zijn dan kleinere scholen, in de betekenis dat er meer 
ontvankelijkheidd en bereidheid is tot onderwijsvernieuwing en dat de school meer 
betrokkenn is op ontwikkelingen in de directe omgeving van de school, hierop 
inspeeltt en meer gebruik maakt van het aanbod van instellingen in die omgeving. 
Datt grotere scholen adaptiever zijn wordt ondersteund door de bevindingen van 
Maslowskii  (2001), die concludeert dat grote scholen meer belang hechten aan 
innovatiee en verandering dan kleine scholen. 

2.gg Uit het survey onderzoek kan geconcludeerd worden dat sturing, uitgedrukt in 
dee leiderschapsstijl van de schoolleider, de belangrijkste bijdrage levert aan de 
verklaringg van organisatie-effectiviteit op de domeinen binding, coördinatie en 
doelgerichtheid. . 
Voogtt (2000) relateert sturing, onderscheiden naar een directieve en 
ondersteunendee leiderschapsstijl, aan de vier organisatiemodellen cq 
effectiviteitsdomeinen.. Verondersteld wordt dat ondersteunend leiderschap vooral 
samenhangtt met adaptatie (A) en binding (B), terwijl directief leiderschap vooral 
mett coördinatie (C) en doelgerichtheid (D) zou samenhangen. Dit betekent dat 
ondersteunendd leiderschap zal samenhangen met het type organisatie dat naar 
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buitenn gericht is, waarin innovatie en aanpassing aan de omgeving belangrijke 
kenmerkenn zijn. Daarentegen zal in een organisatie die meer gericht is op het 
internee proces, of sterk doelgericht is, de sturing meer directief zijn. 
Dee resultaten uit het survey-onderzoek bevestigen deze veronderstellingen voor 
eenn deel. Onderscheiden naar de vier effectiviteitsdomeinen afzonderlijk en 
onderscheidenn naar ondersteunend en directief leiderschap kunnen we met de 
bevindingenn uit het survey-onderzoek aantonen dat ondersteunende sturing 
inderdaadd een significant effect heeft op het effectiviteitsdomein binding (B), 
echterr niet op het adaptatiedomein (A). Daarentegen heeft directieve sturing juist 
wéll  een significant effect op adaptatie. Wat de tweede veronderstelling betreft 
kunnenn we concluderen dat directieve sturing, maar ook ondersteunende sturing 
eenn significant effect heeft op coördinatie en doelgerichtheid. 

2.hh De Stimuleringsbijdrage Bestuurlijke Krachtenbundeling voor het primair 
onderwijs,, die in het schooljaar 1997/1998 ingevoerd werd kan beschouwd 
wordenn als een stap in de autonomievergroting van de scholen. Schaalvergroting 
werdd daarbij genoemd als één van de voorwaarden voor deregulering en 
autonomievergroting.. De overheid beoogde met deze regeling via bestuurlijke 
krachtenbundelingg het beleidsvoerend vermogen van de scholen te versterken. De 
scholenn moesten meer verantwoordelijkheid nemen in met name personeelsbeleid 
enn onderwijskundig beleid. 
Dee regeling werd in veel gevallen ingezet voor de vorming van een bovenschools 
managementt (Karsten, Van de Venne e.a., 2000; Beerends en Gemmeke, 1999). 
Eenn daarmee samenhangende ontwikkeling was dat het aantal scholen 
ressorterendd onder een en hetzelfde bestuur toenam en het aantal eenscholige 
besturenn verminderde. 
Viaa een schaalvergrotende maatregel werd getracht de eigen beleidsvoering van 
scholenn te versterken. In dit verband is de bevinding uit het survey onderzoek 
relevantt dat beleidsvoering de organisatie-effectiviteit beïnvloedt op het 
adaptatiedomein,, en voor een klein deel op het doelgerichtheidsdomein. Relevant 
iss ook dat bij toetsing van het lineair structurele model blijkt dat de rol van de 
schoolleiderr sterk bepalend is voor de beleidsvoering van scholen Ook de 
bevindingenn van Hooge (1998) en Majoor (2000) wijzen in deze richting. Zo 
concludeertt Majoor dat de wijze waarop de schoolleider invulling geeft aan zijn 
roll  van ieading professional' de beleidsvorming in het bijzonder op het 
operationelee gebied beïnvloedt. 
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Tegelijkertijd,, zo werd al eerder aangegeven, is er een duidelijke tendens dat de 
aansturingg in toenemende mate verdeeld wordt over meerdere mensen in de school. 
Dee gevalsstudies laten zien dat in de school een delegatie van taken en 
verantwoordelijkhedenn plaats vindt naar het middenmanagement. In dit verband is 
hett onderscheid relevant tussen een beperkte en een uitgebreide professionele 
oriëntatiee (Hoyle, 1975; vgl. Sleegers, 1991; vgl. Houtveen e.a. 1999). Daarbij 
wordtt het belang benadrukt van het creëeren van een lerende schoolorganisatie door 
middell  van de transformatie van leraren tot lerende leraren; er wordt dan gesproken 
vann transformatief leiderschap (Leithwood, 1992). Transformatief leiderschap zou 
eenn belangrijk middel zijn om een spreiding van taken en bevoegdheden te 
bewerkstelligen. . 

2.ii  Uit de gevalsstudies blijkt dat de onderzochte scholen na de invoering van een 
bovenschoolsee managementstructuur, niet alleen adaptiever zijn, maar ook doelge-
richterr opereren dan voorheen. De omgeving van de eigen school is letterlijk groter 
geworden,, omdat de scholen deel zijn van een grotere groep scholen. Daardoor is 
dee communicatie tussen de scholen intensiever geworden. Scholen hebben het 
gevoell  van elkaar te kunnen leren. Dat geldt bijvoorbeeld ten aanzien van 
onderwijskundigee veranderingen, zoals het gebruik van nieuwe methodes, maar ook 
tenn aanzien van onderwijsorganisatie, zoals de vorming van middenmanagement en 
optimaliseringg van de overlegstructuur. Ook heeft de invoering van een 
bovenschoolss management ertoe geleid dat de positie van het bestuur versterkt is in 
hett onderwijspolitieke krachtenveld op gemeenteniveau. 
Dee scholen in de gevalsstudies zijn, vergeleken met de situatie vóór de invoering 
vann de bovenschoolse structuur, doelgerichter gaan werken, met name op het 
niveauu van het primaire proces (ontwikkeling kwaliteitsinstrument primaire proces, 
invoerr leerlingvolgsysteem, ontwikkeling schoolplan). 
Menn heeft niet de ervaring dat de binding binnen de scholen, zowel binnen de 
grotee als binnen de kleine verbanden, is versterkt als gevolg van de invoering van 
eenn bovenschoolse structuur. Daartegenover staat dat er wel meer saamhorigheid 
iss ontstaan tussen de scholen in het bovenschoolse verband. 
Watt de coördinatie tussen de verschillende onderdelen in de school betreft 
signalerenn scholen, ongeacht grootte van het bovenschoolse verband, weinig tot 
geenn effect. Eventuele veranderingen als gevolg van de invoering van een 
bovenschoolsee managementstructuur hebben, gezien de korte tijd die verstreken 
iss sinds de start, blijkbaar nog geen effect gehad. De verwachtingen hierover zijn 
well  positief gestemd. Het feit dat de invoering van een bovenschoolse structuur 
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ertoee geleid heeft dat de lijnen waarlangs gecommuniceerd wordt verder 
geformaliseerdd zijn en daarmee helderder zijn geworden, wordt door de 
betrokkenenn als een voorwaarde gezien voor verbetering van de coördinatie 
binnenn de school. Tussen de scholen onderling ervaren betrokkenen wel 
afstemming. . 

2.jj  Dat scholen na de invoering van een bovenschoolse structuur doelgerichter en 
adaptieverr opereren kan deels verklaard worden door de structuurveranderingen 
opp bestuurlijk, bovenschools en schoolniveau. Ook al zijn deze 
structuurveranderingenn in een aantal gevallen nog niet goed uitgekristalliseerd, 
scholenn krijgen meer aandacht voor elkaar en geven aan hierdoor van elkaar te 
leren.. Er is vaker een sterkere gerichtheid van scholen op onderwijskundige 
processen,, wat samenhangt met een toegenomen aandacht van de overheid voor 
kwaliteitszorg. . 
Scholenn in een bovenschoolse managementstructuur zijn dan dan in 
overeenstemmingg met het open systeemmodel meer flexibele organisaties met een 
hogee veranderingscapaciteit, met gedifferentieerde eenheden die gemakkelijk 
kunnenn inspelen op veranderingen in de omgeving. Anderzijds treffen we in 
overeenstemmingg met het rationele doelmodel sterkere centralisatie aan, 
tenminstee aangaande strategische besluitvorming en meer hiërarchische controle. 
Hett open systeemmodel en het rationele doelmodel moeten dan om de 
werkelijkheidd te benaderen, gecombineerd worden in een meer omvattend model, 
zoalss inderdaad nagestreefd wordt in het ABCD-model. 

6.2.33 Indirecte invloed van schaal, structuur  en sturing op organisatie-
effectiviteit,, via beleidsvoering 

DerdeDerde vraag: 
WatWat is de indirecte invloed van schaal (schaalgrootte en schaalverandering), 
structuur,structuur, sturing op organisatie-effectiviteit, via de beleidsvoering? 

3.aa Naarmate scholen groter zijn kunnen we verwachten dat via de beleidsvoering 
dee organisatie-effectiviteit van scholen postief beïnvloed wordt. In het 
overheidsbeleidd werd schaalvergroting van instellingen beschouwd als 
voorwaardee voor een goed gebruik van de autonomie (Onderwijsraad, 2000). Ook 
Lagerweijj  & Claessen (1990b) stelden dat voor voldoende beleidsvoerend 
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vermogenn ofwel veranderingscapaciteit een zekere schoolomvang nodig is. In een 
kleinee organisatie zou onvoldoende capaciteit aanwezig zijn, om adequaat alle 
terreinenn waarop men zelf beleid moet voeren, te kunnen bestrijken. 
Verwachtt werd dat schaalgrootte, structuur en sturing indirect effect zouden heb-
benn op de effectiviteit van schoolorganisaties. De indirecte effecten zouden verlo-
penn via de beleidsvoering. In het survey onderzoek is beleidsvoering geoperatio-
naliseerdd in 'mate van planning en evaluatie van het onderwijsaanbod', mate van 
'inzett van extra formatie aan verschillende activiteiten in de school', 'inhoudelij-
kee aard van het teamoverleg' en 'deskundigheidsbevordering van leerkrachten'. 
Toetsingg in een lineair structureel model toonde echter aan, dat weliswaar sturing 
eenn significant effect heeft op de effectiviteit van de schoolorganisatie, maar dat 
géénn van de indirecte effecten significant is. Er is aldus geen indirecte invloed 
aangetroffenn van schaalgrootte, structuur en sturing via beleidsvoering op organi-
satie-effectiviteit.. Wel laadt de factor beleidsvoering op één van de effectiviteit-
domeinen,, namelijk op adaptatie. Ook een multiple regressie-analyse heeft aange-
toondd dat beleidsvoering een predictor is voor adaptatie; hiermee wordt ruim drie 
kwartt van de variantie tussen scholen verklaard. 

3.bb De gevalsstudies laten zien dat door de invoering van een bovenschoolse 
structuur,, het onderwijskundige proces een meer directe verantwoordelijkheid van 
schoolleiderss is geworden. Deze taak wordt met name in de scholen van de grote 
bovenschoolsee verbanden breed aangestuurd. Aan kernteams, bestaande uit pro-
fessionals,, worden taken gedelegeerd. Hiermee is een bredere betrokkenheid in de 
taakuitvoeringg bereikt, waarmee het beleidsvoerend vermogen en de doelgericht-
heidd vergroot zijn. 

6.33 Discussie 

Inn het eerste hoofdstuk (§ 1.1) werd gerefereerd aan de maatschappelijke discus-
siee over schaalvergroting, namelijk dat sommigen vrezen dat door schaalvergro-
ting,, in het bijzonder fusies van scholen, de effectiviteit van schoolorganisaties 
wellichtt zou afnemen. Zouden scholen ook te groot kunnen worden, zodat ze niet 
meerr flexibel op de omgeving kunnen reageren, leraren niet meer echt betrokken 
zijnn bij de school, de coördinatie problematischer wordt en belangrijke doelen uit 
hett zicht verdwijnen? Anderen veronderstelden of hoopten dat met schaalvergro-
tingg de effectiviteit juist zou toenemen. 
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Watt betreft de vorming van combinaties van klein- en grootschaligheid is met de 
bestuderingg van vier gevallen, voorzichtig aangetoond dat scholen in een derge-
lijkee combinatie effectiever lijken te zijn, wat betreft de relatie van de school met 
haarr omgeving en wat betreft doelgerichtheid (efficiëntie en gerichtheid op leer-
ling-doelenn (zowel cognitief als niet-cognitief), vergeleken met de situatie vóór de 
invoeringg ervan. Het is echter nog maar de vraag of hiermee ook de binding tus-
senn de personeelsleden (samenwerkingsgerichtheid en betrokkenheid bij de 
school)) en de coördinatie van de verschillende onderdelen in de school aan effec-
tiviteitt wint. Op deze domeinen is (nog) vrijwel geen effect gevonden. 
Enigee voorzichtigheid in het trekken van conclusies is hier op zijn plaats omdat in 
dee gevalsstudies slechts vier gevallen bestudeerd zijn. 

Stimulerendee maatregelen voor verdergaande schaalvergroting zullen met de no-
digee voorzichtigheid beoordeeld moeten worden. Met dit onderzoek is namelijk 
nogg niet aangetoond dat grotere scholen effectiever zouden zijn op het niveau van 
leerlingen.. Ofwel leiden grotere scholen tot betere leerlingprestaties of tot een 
hogerr welbevinden van leerlingen, dan kleinere scholen? 
Watt betreft leerlingprestaties werd aan de hand van een literatuuroverzicht van 
dergelijkk onderzoek (§ 1.4) aangetoond dat de uitkomsten vaak tegenstrijdig zijn. 
Meierr (1996) toonde aan dat voor het welbevinden van leerlingen, maar ook van 
lerarenn en ouders kleinere scholen en locaties onmiskenbare voordelen hebben, 
namelijkk dat leerlingen, leraren en ouders elkaar kennen, eenvoud, een geïndivi-
dualiseerdee niet gestandaardiseerde benadering van kinderen, veiligheid, geen 
anonimiteitt en directere ouderparticipatie. 
Omm de nadelen van grote scholen en grote locaties, zoals door Meier (1996) aan-
getoond,, tegen te gaan en de voordelen van grootschaligheid, te weten effectieve-
ree schoolorganisaties, te kunnen benutten, zou het overheidsbeleid boven-
instellingsschaall  in de vorm van bestuurlijke schaalvergroting en bovenschools 
managementt verder kunnen stimuleren en tegelijkertijd de verdere vergroting van 
instellingsschaall  moeten tegengaan. 

Inn het algemeen lijk t de rol van de schoolleider, zowel met de gegevens uit het 
onderzoekk naar schaalgrootte als met de bevindingen uit het onderzoek naar bo-
venschoolss management van cruciale betekenis te zijn in organisatie-effectieve 
scholen.. In bovenschoolse structuren wint de rol van 'leading professional' aan 
betekenis.. Hiermee dreigt echter de rol van 'chief executive' losgeweekt te wor-
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den.. Het is de vraag of met deze loskoppeling de beleidsvoering van scholen ge-
baatt is. 
Niett alleen om rolspanningen en coördinatieproblemen tussen de grootschalige 
organisatiee en de kleinschalige organisatie tegen te gaan, maar ook om de auto-
nomiteitt en eigen identiteit van afzonderlijke scholen en locaties te bevorderen, is 
hett wenselijk in dergelijke constructies schoolleiders integrale verantwoordelijk-
heidd te geven op alle beleidsterreinen op zijn of haar niveau. Dit vraagt vervol-
genss sterke aandacht voor een zorgvuldige afstemming tussen het bovenschoolse 
managementt in de grootschalige centrale organisatie en het management in de 
scholenn daarbinnen als kleinschalige organisaties. Hiermee kunnen afzonderlijke 
scholenn en locaties mogelijkheden en ruimte geboden worden eigen beleid te 
voeren. . 

Bovenschoolsee ontwikkelingen cq veranderingen in bestaande bestuurs- en 
managementstructurenn maken onderzoek naar effecten van deze veranderingen op 
hett niveau van de schoolorganisatie, maar ook op het niveau van het 
onderwijsleerprocess en het niveau van leerlingen noodzakelijk. Het lijk t dan 
wenselijkk dergelijk effectiviteitsonderzoek, zoals geconceptualiseerd in dit 
onderzoek,, te verbreden met effectiviteitscriteria die verwijzen naar de 
opbrengstenn uit het primaire proces op het niveau van leerlingen en de condities 
inn het onderwijsleerproces. In dergelijk effectviteitsonderzoek zal gestreefd 
moetenn worden naar een verbinding tussen het systeemtheoretische perspectief en 
hett perspectief vanuit het doeleindenmodel. 
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