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Samenvatting g 

Dee schaal van scholen leidt vaak tot felle maatschappelijke discussies. Eén van de 
puntenn van discussie is of door schaalvergroting, en dan in het bijzonder fusie van 
scholen,, de effectiviteit van de schoolorganisatie zal toenemen, of zoals 
sommigenn vrezen, juist zal afnemen. Kunnen scholen ook té groot worden, zodat 
zee niet meer flexibel op de omgeving kunnen reageren, leraren niet meer echt 
betrokkenn zijn bij de school, de onderlinge coördinatie steeds problematischer 
wordtt en belangrijke doelen uit het zicht verdwijnen? 
Inn het wetenschappelijke onderzoek naar schaalgrootte worden verschillende 
effectiviteitscriteriaa gehanteerd. Het meest gebruikte criterium is doelgerichtheid 
vann het primaire proces, uitgedrukt in toetsresultaten op leerlingniveau. In dit 
onderzoekk wordt een ander criterium gehanteerd, namelijk effectiviteit van de 
schoolorganisatie.. Organisatie-effectiviteit heeft niet alleen betrekking op 
doelgerichtheid,, maar ook op de binding tussen personeelsleden, de coördinatie 
vann de organisatie-onderdelen en de interactie tussen organisatie en omgeving. 
Inn dit onderzoek stonden twee vragen centraal. Ten eerste: welke invloed hebben 
schaalverschillenn en schaalverandering (de invoering van bovenschools 
management,, zijnde een combinatie van klein- en grootschaligheid) op 
organisatie-effectiviteit?? Ten tweede: hóe gaat eventuele beïnvloeding in zijn 
werk?? Zo is onderzocht of de invloed zou kunnen samenhangen met kenmerken 
vann de organisatiestructuur, met de leiderschapsstijl van de schoolleider en met de 
beleidsvoeringg in de scholen. 
Hett onderzoek betreft het basisonderwijs en omvat twee deelonderzoeken: 

1.. In het eerste deelonderzoek is de invloed onderzocht van schaalverschillen op 
organisatie-effectiviteit.. Het is een combinatie van een survey-onderzoek, met de 
referentiesteekproeff  van het PRIMA-cohort 1996 als steekproefkader, en een 
secundairee analyse op data uit het PRIMA-onderzoek. 
2.. In het tweede deelonderzoek is de invloed onderzocht van schaalverandering, 
middelss gevalsstudies en een landelijke enquête. Gegevens zijn verzameld op de 
niveauss van schooldirectie en bovenschools management. 
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Inn hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de achtergrond van de vraag naar de invloed 
vann schaal op organisatie-effectiviteit. Beleidsontwikkelingen ingezet door de 
landelijkee overheid worden besproken, met name het beleid gericht op schaalver-
groting,, deregulering en autonomievergroting van scholen. Ook de gevolgen van 
ditt beleid komen aan de orde. 
Sindss midden jaren 80 heeft de overheid schaalvergroting in het basisonderwijs 
gestimuleerd.. Aanvankelijk ging het daarbij vooral om scholenfusies, en later 
verschooff  de aandacht naar schaalvergroting op de niveaus van bovenschools 
managementt en bestuur. De overheid streefde eveneens sinds de jaren 80 naar 
dereguleringg en vergroting van de autonomie van de scholen. Schaalvergroting 
vann besturen en instellingen werd beschouwd als voorwaarde voor een goed 
gebruikk van autonomie. Het idee was dat een kleine organisatie onvoldoende 
capaciteitt heeft om adequaat alle terreinen te kunnen bestrijken waarop zelf beleid 
gevoerdd zou moeten worden. 
Vervolgenss wordt een overzicht gegeven van empirisch onderzoek naar schaal. 
Hett onderzoek naar schaalverandering heeft zich geconcentreerd op de gevolgen 
vann fusieoperaties; er is nog weinig onderzoek gedaan naar combinaties van 
grootschaligg en kleinschalig organiseren. Het onderzoek naar de effecten van 
schaalverschillenn heeft vaak weinig eenduidige resultaten opgeleverd. Een moge-
lijkee verklaring daarvoor vormen verschillen in de onderzoeksmethodologie. Een 
tweedee verklaring is dat onderzoekers effectiviteit cq kwaliteit zeer verschillend 
opvattenn en daardoor ook zeer verschillende effectiviteitsmaten hanteren. Zo is er 
veell  onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het primaire proces, uitgedrukt in 
cognitievee leerlingprestaties. In dergelijk onderzoek is schaalgrootte meestal geen 
onafhankelijkee hoofd variabele, maar controle variabele. Schaalgrootte is wél 
hoofdvariabelee in onderzoek dat schaalgrootte relateert aan effectiviteitsmaten 
zoalss schooluitval, vandalisme, probleemgedrag en affectieve en sociale vaardig-
hedenn van leerlingen. Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan naar effectiviteit 
opp het niveau van het onderwijsleerproces of op het niveau van de schoolorgani-
satie. . 

Inn hoofdstuk 2 wordt de theoretische achtergrond van het onderzoek besproken, 
waarbijj  wordt uitgegaan van onderwijskundige en organisatietheoretische litera-
tuur.. De kernbegrippen schaal, structuur, sturing, beleidsvoering en organisatie-
effectiviteitt komen aan de orde, zowel afzonderlijk als in hun onderlinge relaties. 
SchaalSchaal heeft aspecten van een toestand en van een proces. De toestandsaspecten 
wordenn in het eerste deelonderzoek bestudeerd in kwantitatieve termen (omvang 
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opp schoolniveau, bovenschools niveau en bestuursniveau). De procesaspecten 
wordenn in het tweede deelonderzoek kwalitatief bestudeerd. 
StructuurStructuur wordt geanalyseerd met behulp van een vereenvoudigde versie van het 
modell  van Veen (1980). Dit model kent vijf structuurdimensies, namelijk 
centralisatie,, specialisatie, configuratie, formalisatie en standaardisatie. 
Watt betreft sturing richt dit onderzoek zich op het aspect van leiderschapsstijl, 
zoalss geïndiceerd door het gedrag van de schoolleider in interactie met de 
leerkrachten.. De leiderschapsstijl heeft ook betrekking op het organisatieklimaat, 
datt opgevat wordt als aspect van de organisatiecultuur (vgl. Voogt. 2000). 
Hett begrip beleidsvoering wordt in dit onderzoek breed gedefinieerd, als de wijze 
waaropp scholen beleid vormen en uitvoeren. Benadrukt wordt dat beleidsvorming 
enn uitvoering nauw met elkaar zijn verbonden (Sleegers, 1991; Hooge 1998). 
Organisatie-effectiviteitOrganisatie-effectiviteit wordt in dit onderzoek geanalyseerd met behulp van een 
organisatietheoretischh model, het ABCD-continuïteitsmodel (Van Wieringen, 
1995,, 2000), dat gebaseerd is op het concurrerende waardenmodel van Quinn & 
Rohrbaughh (1983). Het ABCD-model kent vier effectiviteitsdomeinen. Adaptatie 
verwijstt naar de aanpassing van de school aan de verwachtingen die de omgeving 
stelt;; binding verwijst naar de betrokkenheid van de leerkrachten bij de school; 
coördinatiee verwijst naar de onderlinge afstemming van de verschillende organi-
satie-onderdelen;; en doelgerichtheid tenslotte verwijst naar het stellen van doelen 
enn het systematisch in de richting van deze doelen werken. 
Opp basis van het beleidskader en de theoretische literatuur worden drie centrale 
vragenvragen geformuleerd over relaties tussen schaal, structuur, sturing, beleidsvoering 
enn organisatie-effectiviteit. 

1.. Welke relaties zijn er tussen schaal (schaalverschillen en schaalverandering), 
structuurkenmerkenn en de sturing door de schoolleider? 
2.. Wat is de directe invloed van schaal, structuur, sturing en beleidsvoering op 
organisatie-effectiviteit? ? 
3.. Wat is de indirecte invloed van schaal, structuur en sturing op organisatie-
effectiviteit,, via de beleidsvoering? 
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Inn hoofdstuk 3 wordt de opzet en uitvoering besproken van het eerste 
deelonderzoek,, het onderzoek naar schaalverschillen. 
Alss eerste stap naar de beantwoording van de onderzoeksvragen worden de 
kernbegrippenn uitgewerkt in meetbare variabelen. Met behulp van deze variabelen 
wordenn vervolgens de onderzoeksvragen uitgewerkt. 
Hett onderzoek maakt gebruik van een steekproef die is getrokken uit de 
referentiesteekproeff  van het PRÏMA-cohort 1996 (173 scholen), met nog 22 
scholenn uit de aanvullende PRIMA-steekproef (in totaal 195 scholen). 
Selectiecriteriaa bij de steekproeftrekking zijn evenwichtige respons en school-
grootte.. Om een evenredige spreiding te verkrijgen over verschillende 
groottecategorieenn zijn vier strata gedetineerd. 
Uitt elk van deze strata zijn in twee fasen willekeurig 195 scholen geselecteerd. 
Voorr deze scholen is ten behoeve van dit onderzoek een deel van de data 
verkregenn uit de directievragenlijst van het PRIMA-onderzoek 1996. Het 
resterendee deel van de variabelen is geoperationaliseerd in een gestructureerde 
vragenlijst.. In telefonische interviews is deze vragenlijst voorgelegd aan de 
schooldirecties.. De data uit deze twee bestanden, dus de selectie van PRIMA-data 
enn het aanvullende survey-onderzoek, zijn in samenhang geanalyseerd. 
Off  de steekproef representatief is voor de populatie basisscholen, is onderzocht 
middelss een vergelijking op de variabele denominatie en de variabele boven-
schoolsee directievoering. Deze vergelijking maakt aannemelijk dat de gegevens 
uitt onze steekproef inderdaad representatief zijn voor de totale populatie basis-
scholenn in Nederland. 
Verderr worden in dit hoofdstuk de variabelen geoperationaliseerd middels scha-
len,, die psychometrisch getoetst worden. Voor de analyse van de data zijn de 
volgendee technieken toegepast. 
1.. Voor de psychometrische toetsing van schalen: Principale Componenten Ana-
lysess om de factorstructuur en Cronbach's alpha om de betrouwbaarheid te bepa-
len. . 
2.. Om de significantie te meten van verschillen en relaties: kruistabel, T-toets en 
Pearson'ss correlatie. De significantieniveaus zijn op 5% gezet. 
3.. Om te onderzoeken in welke mate schaal, structuur en sturing de organisatie-
effectiviteitt kunnen voorspellen: multiple regressieanalyse, methode STEPWISE. 
4.. Om organisatie-effectiviteit als totaaldomein te verklaren: een structureel line-
airee analyse methode, die inzicht geeft in de covarianties en de veronderstelde 
relatiess tussen de factoren. 
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Inn hoofdstuk 4 volgen de resultaten uit het eerste deelonderzoek. Eerst wordt 
eenn algemene beschrijving gegeven en een overzicht van correlaties. 
Watt betreft de relatie tussen schaal en structuur: de opdeling van basisscholen in 
bouwenn (structuurvariabele configuratie) is vooral op grote scholen sterk 
toegenomen.. Standaardisatie van leerprocessen (het gebruik van het 
leerlingvolgsysteemm om het onderwijs voor individuele leerlingen vast te stellen 
enn te plannen) komt significant vaker voor op scholen met een bovenschools 
managementt . Naarmate het bestuur groter is wordt het leerlingvolgsysteem 
significantt vaker gebruikt voor het plannen van schoolbeleid. Ook centralisatie, 
specialisatiee en formalisatie correleren significant met schaalgrootte. De 
besluitvormingg is centralistischer naarmate de school of het bestuur groter zijn. Er 
iss meer specialisatie als scholen groter zijn en er een bovenschools management 
is,, en er is meer formalisatie naarmate het bestuur groter is. 
Dee wijze van sturing door de schoolleider (directieve dan wel ondersteunende 
leiderschapsstijl)) blijkt niet te correleren met schoolgrootte of bestuursgrootte. 
Schaall  correleert wel significant met enkele aspecten van beleidsvoering: de pro-
fessionaliseringg van leerkrachten is op scholen zonder bovenschools management 
sterkerr ontwikkeld, en de inzet van extra formatie is groter bij grotere scholen en 
besturen. . 

Schaall  correleert met organisatie-effectiviteit in de domeinen van adaptatie en 
coördinatie. . 
Err is vrijwel geen correlatie tussen structuur en organisatie-effectiviteit. De enige 
bevindingg is dat naarmate het bevoegd gezag meer invloed heeft op de 
operationelee besluitvorming, de scholen hoger scoren op adaptatie. 
Sturingg correleert met alle vier effectiviteitsdomeinen. De hoogste correlaties 
wordenn aangetroffen tussen ondersteunend leiderschap enerzijds en binding en 
doelgerichtheidd anderzijds; en tussen diectief leiderschap enerzijds en coördinatie 
enn doelgerichtheid anderzijds. 

Ookk beleidsvoering correleert met effectiviteit, in de domeinen adaptatie, 
coördinatiee en doelgerichtheid. Het hoogst is de correlatie tussen inzet extra 
formatiee en adaptatie. 
Vervolgenss wordt onderzocht in welke mate organisatie-effectiviteit voorspeld 
kann worden. De sturing door de schoolleider blijkt de belangrijkste voorspeller 
vann organisatie-effectiviteit, in de domeinen van binding, coördinatie en 
doelgerichtheid. . 
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Tenslottee wordt in dit hoofdstuk een lineair structureel model geconstrueerd en 
getoetst.. In het model zijn sturing, structuur en schaal de verklarende, latente on-
afhankelijkee variabelen en is organisatie-effectiviteit de latente afhankelijke vari-
abele.. Aanname is dat sturing, structuur en schaal directe invloed hebben op ef-
fectiviteitt en indirecte invloed via beleidsvoering. 
Omm voldoende overeenstemming tussen de modelspecificaties en de 
geobserveerdee covariantiestructuur te verkrijgen blijkt het noodzakelijk vijf extra 
factorladingenn aan het model toe te voegen. Geconcludeerd wordt dat de 
organisatie-effectiviteitt vooral bepaald wordt door de sturing en in mindere mate 
doorr schaal. Sturing heeft wel een significant effect op beleidsvoering, maar 
beleidsvoeringg heeft geen invloed op effectiviteit. 

Inn hoofdstuk 5 worden de opzet en de resultaten van het tweede deelonderzoek 
beschreven.. In gevalsstudies is onderzocht hoe invoering van een bovenschools 
managementt organisatie-effectiviteit beïnvloedt. Er is bovendien een landelijke 
enquêtee verricht naar bovenschools management, teneinde de gevalsstudies in een 
brederr kaderr te plaatsen. 
Err zijn 4 gevallen geselecteerd : twee grote (>6 scholen) en twee kleine 
bovenschoolsee structuren (<6 scholen). De onderzoeksvragen waren: 
1.Welkee invloed heeft de invoering van een bovenschools management op de 
structuur,, sturing en beleidsvoering in de school? 
2.Welkee invloed hebben de veranderingen in structuur, sturing en beleidsvoering 
inn de school, als gevolg van invoering van bovenschools management, op de 
effectiviteitt van de schoolorganisatie? 
AdAd 1. Uit de landelijke enquête blijkt dat de meeste bovenschoolse structuren van 
zeerr recente datum zijn (1998). Een meerderheid heeft 6 tot 20 scholen onder 
zich.. Een belangrijk motief om met bovenschools management te beginnen is de 
wenss tot verdere professionalisering van bestuur en management. 
Onderwijskundigee motieven blijken een ondergeschikte rol te spelen. Men wil 
verderr professionaliseren vanwege de toenemende complexiteit, dynamiek en 
schaalvergrotingg in het onderwijs. Besturen met een bovenschools management 
voelenn zich vooral financieel-economisch, en daarna organisatiekundig en op 
personeelsbeleidd competent. Men voelt zich minder competent in commercieel en 
juridischh opzicht. 
Dee gevalsstudies laten zien dat de openbare besturen verzelfstandigd zijn, 
waarmeee meer slagvaardigheid beoogd wordt. In het bijzondere verband wordt 
beoogdd het bestuur meer op afstand te plaatsen. 
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Inn de grote bovenschoolse verbanden is ontevredenheid over het functioneren 
vann het bestuur aanleiding en motief tot invoering van een bovenschools 
management.. In de kleine verbanden speelt een rol dat de schoolleider te weinig 
tijdd had om het primaire proces aan te sturen. 
Mett de invoering van bovenschools management is in alle gevallen een extra 
tussenlaagg gecreëerd, van een bovenschoolse directeur (in de kleine verbanden), 
off  een team van bovenschoolse directeuren onder leiding van een voorzitter of 
algemeenn directeur (in de grote verbanden).Landelijk gezien komt het model van 
algemeenn directeur het meeste voor. 
Inn de grote bovenschoolse verbanden worden meer taken en 
verantwoordelijkhedenn op het niveau van de schoolleiders gepositioneerd. De 
bovenschoolsee directeur is in de kleine bovenschoolse verbanden een meer directe 
aanstuurderr van het primaire proces. De kortere lijnen in deze verbanden zijn 
hieropp van invloed. 
Afhankelijkk van de bestuursopvatting wordt de verdeling van taken en 
verantwoordelijkhedenn tussen bestuur, bovenschools management en 
schoolleidingg geregeld. Wanneer bestuursopvattingen worden onderscheiden in 
executief,, beleidsvormend en toezichthoudend (Van Agten & Van Seeters, 1996; 
Vann den Heuvel, 1997), bhjkt dat de meeste besturen een toezichthoudende of een 
beleidsvormendee taakopvatting hebben. Naar het bovenschoolse niveau zijn 
voorall  taken gedelegeerd betreffende financieel beheer en werving. De 
taakafbakeningg tussen bestuur en directie is meestal geformaliseerd in een 
directiestatuut.. Verder blijkt dat met de invoering van bovenschools management 
verschuivingenn optreden in de verdeling van taken tussen het bevoegd gezag en 
dee scholen. Er zijn lang niet altijd duidelijke afspraken gemaakt over de nieuwe 
taakverdeling.. Schoolleiders zijn hierbij vaak onvoldoende betrokken. 
Uitt de gevalsstudies bhjkt- dat de overleg- en communicatiestructuur in de grote 
verbandenn sterk geformaliseerd is. In de kleine verbanden is er een neiging de 
kaderss pas achteraf vast te leggen. 

Geconcludeerdd wordt dat als gevolg van de invoering van een bovenschools 
managementt de verdeling van taken en verantwoordelijkheden en de lijnen 
waarlangss de besluitvorming tot stand komt min of meer geformaliseerd zijn. 
Medee daardoor is er een tendens dat de invloed van leerkrachten op de 
besluitvormingg ten aanzien van operationele zaken toeneemt. Daarentegen lijk t de 
invloedd van leerkrachten op strategische beslissingen juist kleiner te zijn 
geworden. . 
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Invoeringg van bovenschools management heeft ook geleid tot verdere 
functiedifferentiatie.. Zo zijn vaker de functies van intern begeleider en 
zorgcoördinatorr ingesteld. 
Hett bovenschoolse management gaat, om meer centraal te kunnen aansturen, 
proceduress verder standaardiseren, niet alleen op het terrein van personeel, 
financiënn en beheer, maar ook in het onderwijsbeleid. Het takenpakket van de 
schoolleiderr wordt herzien, waarbij de schoolleider zich sterker poogt te 
profilerenn als onderwijskundig leider en een deel van de beheerstaken delegeert 
naarr het middenmanagement. Een ander deel van de beheerstaken, met name op 
hett terrein van personeelsbeleid en financiën, verschuift naar het bovenschoolse 
niveau.. Een conclusie is dat wanneer schoolleiders in hun onderwijskundig 
managementt meer aandacht zouden besteden aan professionalisering van 
leerkrachten,, de beleidsvoering versterkt kan worden. Nog een conclusie is dat 
schoolleiderss nog onvoldoende aangestuurd worden door het bovenschoolse 
niveau. . 
AdAd 2. Scholen met een bovenschools management lijken adaptiever dan voorheen. 
Zijj  communiceren intensief met de andere scholen in dezelfde bovenschoolse 
managementstructuur,, hebben meer het gevoel van elkaar te kunnen leren, wat 
betreftt onderwijskundige vernieuwingen en organisatieverandering. Verder 
wordenn besturen slagvaardiger op lokaal niveau. 
Invoeringg van een bovenschoolse structuur lijk t zowel binnen de grote als binnen 
dee kleine verbanden weinig effect te hebben op de binding binnen de scholen en 
opp de coördinatie. Wel ervaren de scholen in het algemeen meer afstemming 
tussenn de scholen binnen het bovenschoolse verband. 
Binnenn drie van de vier verbanden lijk t de bovenschoolse structuur de sterkste 
invloedd te hebben op de doelgerichtheid van de scholen. Scholen zijn 
doelgerichterr gaan werken op het niveau van het primaire proces (ontwikkeling 
kwaliteitsinstrumentt primaire proces, invoer leerlingvolgsysteem, ontwikkeling 
schoolplan).. De sterkere onderwijskundige aansturing van de schoolleider wordt 
hierinn als een beïnvloedende factor aangemerkt. 

Hoofdstukk 6 geeft, uitgaande van de drie centrale onderzoeksvragen en van de 
volgenss de empirie en theorie verwachte antwoorden op die vragen, een overzicht 
vann de feitelijke antwoorden die het onderzoek heeft opgeleverd. Het hoofdstuk 
werdd afgesloten met een discussie. Hieronder passeren enkele antwoorden de 
revue. . 
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1.. Welke samenhangen zijn er tussen schaal, structuurkenmerken en de sturing 
doorr de schoolleider? 
Uitt beide deelonderzoeken blijkt dat grotere scholen en bovenschoolse 
managementverbandenn inderdaad, zoals verwacht, een andere structuur hebben. 
Schaalveranderingg gaat gepaard met structuurveranderingen, zowel op 
bestuursniveau,, bovenschools niveau als schoolniveau. 
Err is in het eerste deelonderzoek geen relatie gevonden tussen schaalverschillen 
enn de sturing door de schoolleider. Het tweede deelonderzoek daarentegen 
suggereertt dat bij schaalverandering de sturing verandert. Het eerste 
deelonderzoekk was echter kwantitatief, en het tweede kwalitatief. Bovendien is 
sturingg in het tweede deelonderzoek breder geïnterpreteerd dan in het eerste: in 
hett tweede deelonderzoek ging het om de mate waarin de schoolleider als 
onderwijskundigg leider optreedt, en in het eerste deelonderzoek om de 
leiderschapsstijl. . 

2.. Wat is de directe invloed van schaal, structuur, sturing en beleidsvoering op 
organisatie-effectiviteit? ? 
Inn het eerste deelonderzoek laat toetsing van een lineair structureel model zien dat 
voorall  sturing en in mindere mate schaal een directe invloed hebben op 
organisatie-effectiviteit.. Er is geen relatie gevonden tussen structuur, althans het 
structuuraspectt centralisatie (de mate van invloed vanuit hogere versus lagere 
niveauss op de besluitvorming) en effectiviteit. 
Hett tweede deelonderzoek suggereert dat scholen met een bovenschools 
managementt adaptiever en doelgerichter zijn gaan opereren dan voorheen. Dit 
zouu deels verklaard kunnen worden door structuurveranderingen op bestuurlijk, 
bovenschoolss en schoolniveau. De scholen binnen dezelfde structuur krijgen meer 
aandachtt voor elkaar en lijken van elkaar te leren. Ze lijken sterker gericht op 
onderwijskundigee processen in de school wat wellicht ook een uitvloeisel is van 
dee versterkte aandacht van de overheid voor kwaliteitszorg. 

3.. Wat is de indirecte invloed van schaal, structuur en sturing op organisatie-
effectiviteit,, via de beleidsvoering? 
Inn het eerste deelonderzoek blijkt dat géén van de verwachte indirecte invloeden 
opp organisatie-effectiviteit significant is. Wel is beleidsvoering een predictor voor 
adaptatie. . 
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Hett tweede deelonderzoek suggereert dat met de invoering van een 
bovenschoolsee structuur de schoolleiders het onderwijskundige proces meer 
directt zijn gaan aansturen. Daarbij kiezen ze vooral in de grote bovenschoolse 
verbandenn voor een brede delegatie. Aan kernteams van professionals worden 
diversee taken toebedeeld. Deze schaalverandering lijk t dus een bredere 
betrokkenheidd te stimuleren in de uitvoering van althans onderwijskundige taken, 
waarmeee de beleidsvoering en de doelgerichtheid van de school worden vergroot. 

Inn de discussie wordt als voorzichtige conclusie getrokken dat met de invoering 
vann bovenschools management, dus een combinatie van klein- en grootschalig-
heid,, scholen effectiever lijken te worden in hun relaties met de omgeving en hun 
doelgerichtheid.. Er zijn echter geen aanwijzingen dat daarbij ook de binding tus-
senn de personeelsleden (samenwerkingsgerichtheid en betrokkenheid bij de 
school)) en de coördinatie van de verschillende onderdelen in de school versterkt 
worden.. Voorzichtigheid is geboden daar in de gevalsstudies slechts een klein 
aantall  gevallen bestudeerd zijn. 

Iss het wenselijk dat de overheid verdergaande schaalvergroting stimuleert? Om de 
risico'srisico's van schaalvergroting (Meier 1996) te verkleinen en de voordelen te kun-
nenn benutten, zouden bestuurlijke schaalvergroting en invoering van boven-
schoolss management gestimuleerd kunnen worden en tegelijkertijd vergroting van 
instellingsschaall  moeten worden tegengegaan. 
Hett verdient aanbeveling effectiviteitsonderzoek breder op te zetten dan tot nog 
toee gebruikelijk, in de zin dat er zowel effectiviteitscriteria ingezet worden die 
verwijzenn naar de opbrengsten uit het primaire proces op het niveau van 
leerlingenn en de condities in het onderwijsleerproces, als criteria op het niveau 
vann de schoolorganisatie. 
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