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Bijlagee 4: Vier  gevalsbeschrijvingen 

1.. Gevalsstudie 1 

Inn deze gevalsstudie is een interview afgenomen met de voorzitter van het 
bovenschoolss management, een tweede interview met de schooldirecteur van een 
vann de scholen en een derde interview met een lid van de (G)MR). De informatie 
uitt deze interviews vormt de basis voor onderstaande beschrijving. 
Dee school waarover gegevens verzameld zijn heeft twee afdelingen (een 
Montessori-afdelingg en een afdeling adaptief onderwijs) en is verdeeld over vier 
gebouwen.. Aan het hoofd van de school staat een tweehoofdige directie. De 
verantwoordelijkhedenn zijn over deze twee personen verdeeld. Een van de directeur 
en-- waarmee gesproken is - heeft onderwijsinhoudelijke verantwoordelijkheid en 
dee tweede directeur heeft beheersmatige verantwoordelijkheid. Het aantal 
leerlingenn is 400 en het aantal personeelsleden is 21. 

1.11 Bovenschoolse managementstructuur 

TyperingTypering bovenschools bestuur en management 
 De denominatie is openbaar en het bestuur is verzelfstandigd (artikel ex 82. 

Hett bestuur ontwikkelt zich van een executief naar een toezichthoudend 
bestuur). . 

 Het bovenschools management omvat in totaal 27 basisscholen (WPO) en 
driee zeer speciale scholen (spraak- en taalstoornissen en dovenschool). 

 Het voedingsgebied is een grote gemeente. 
 Het bovenschools management is ingevoerd in augustus 1997. 
 De kosten voor het BM komen voor een deel uit de fre's van de 

afzonderlijkee scholen en voor het andere deel uit de overheidssubsidie 
Bestuurlijkee Krachtenbundeling (1,5 ton). 
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Aanleiding Aanleiding 
Dee aanleiding tot de invoering van een bovenschoolse managementstructuur was 
hett loskoppelen van het schoolbestuur van het gemeentelijk bestuur. In het proces 
vann loskoppelen was de betrokkenheid van de schooldirecteuren zeer groot. De 
bestuurswijzigingg was volgens de directeuren noodzakelijk, omdat de aansturing 
vanuitt de gemeente tot dan toe wel erg ver en abstract was. Het voormalige 
gemeentebestuurr was weinig betrokken en weinig slagvaardig. Ook 
ontwikkelingen,, zoals schaalvergroting en autonomie vergroting, die niet krachtig 
genoegg door de gemeente neergezet konden worden, droegen bij aan de 
ontwikkelingg van verzelfstandiging en meer verantwoordelijkheid van 
schoolbestuurr in een commissie ex artikel 82. 

Organisatiemodel Organisatiemodel 
Mett de invoering van de bovenschoolse structuur zijn wijzigingen aangebracht in 
hett organisatieorganogram. Er zijn drie lagen gevormd: 
1.. Bestuur: een voorzitter met twee leden dagelijks bestuur en vier leden 

algemeenn bestuur. 
2.. Bovenschools management: een voorzitter en twee leden. De drie managers 

sturenn ieder een cluster van tien scholen aan. Daarnaast heeft elke manager de 
verantwoordelijkheidd over twee portefeuilles. Het streven is op termijn de 
voorzitterr te ontdoen van clusterverantwoordelijkheid om hem uitsluitend als 
strategischh beleidsvoerder te laten opereren. Het bestuur en het bovenschools 
managementt worden ondersteund door een staffunctionaris en beschikken 
overr een eigen bureau met een ambtelijk secretaris en administratieve 
ondersteuner. . 

3.. Schooldirecteuren. Op het niveau van de scholen voeren de schooldirecteuren 
integraall  management. 

Taak-Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 
Dee scholen zijn in hun taakuitvoering volledig autonoom. De directeuren voeren 
integraall  management. Op het niveau van de scholen ervaart men als gevolg van 
invoeringg van een bovenschools management weinig verandering in het 
takenpakket.. De scholen voeren integraal management, net als voorheen. Het 
verschill  met de situatie ervoor is dat nu het vroegere directeurenoverleg 
geïntensiveerdd is en meer tijd kost. 
Opp de verschillende beleidsterreinen zien we de volgende afbakening in taken en 
verantwoordelijkheden: : 
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 Personeelsbeleid: De werving en selectie is schoolgebonden en wordt sterk 
ondersteundd door het bovenschoolse management. Het bovenschools 
managementt heeft een belangrijke taak in het professionaliseren van 
leerkrachtenn ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs. 

 Financiën: Elke school is verantwoordelijk voor de materiële bekostiging. 
 Gebouwen/ huisvesting: Het accent ligt op het bovenschools 

managementniveau.. Op papier is er praktisch geen bemoeienis van de scholen 
mett de huisvesting. In de praktijk echter ligt er toch een zware 
verantwoordelijkheidd op de schouders van de directeuren. Een knelpunt hierbij 
iss de slechte communicatie van het bovenschools management met de 
gemeentelijkee diensten. 

 Onderwijs: de schooldirecteuren hebben in het kader van besteding van de 
LOAG-geldenn een onderwijsprogramma opgesteld. Het bovenschools niveau 
ondersteuntt hierbij. In de vertaalslag van het Lokale Onderwijs Beleid speelt 
hett bovenschools management een belangrijke rol. Ook het WSNS-beleid rust 
organisatorischh en beleidsmatig op de schouders van het bovenschoolse 
niveau. . 

Communicatie-Communicatie- en overlegstructuur 
Eenss per maand is er een gezamenlijke vergadering van het bestuur en het 
bovenschoolss management. In dit overleg worden de centrale beleidskaders 
vastgesteld.. Daarnaast is er een jaarlijkse koersdag; na evaluatie wordt vervolgens 
eenn nieuwe koers uitgezet voor het daaropvolgende jaar. Ook vergadert het 
bovenschoolss management eens per maand met de directeuren van de scholen en 
77 maal per jaar is er clusteroverleg met elk cluster afzonderlijk. De GMR 
vergadertt 4 maal per jaar gezamenlijk met het Dagelijks bestuur. MR-overleg 
vindtt plaats op schoolniveau. Het Decentraal Georganiseerd Overleg (DGO) 
vergadertt onregelmatig, alleen als daartoe aanleiding is. Het op Overeenstemming 
Gerichtt overleg (OGO) vergadert elke maand. Dit is een goed gestructureerd 
overleg.. Een belangrijk agendapunt in deze vergaderingen is de huisvesting. 
Hett bovenschools management is een belangrijk knooppunt in het doorsluizen 
vann informatie van scholen naar het bovenschoolse niveau en omgekeerd. Het 
bovenschoolss personeelsblad is een belangrijk instrument in de communicatie. 
Overr de wijze van communiceren onderling, zowel intern binnen de scholen 
(ouders,, MR) als extern, zijn vastgestelde kaders opgesteld. Het bepaalt het 
gezichtt van het openbare onderwijs naar buiten. 
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1.22 De invloed van de invoering van de bovenschoolse structuur  voor  de 
structuur ,, sturing en beleidsvoering van de scholen 

Structuur r 

Centralisatie Centralisatie 
Opp bovenschools niveau wordt de structuur van communiceren, overleg- en 
besluitvormingg thans als duidelijker en helderder ervaren. Zowel van leerkrachten 
naarr bestuur als omgekeerd. Voor het schoolniveau is het makkelijker geworden 
doorr te dringen tot degenen die verantwoordelijk zijn voor de besluitvorming en 
invloedd uit te kunnen oefenen op de besluitvorming. 
Viaa de GMR is er veel invloed op de besluitvorming op bovenschools niveau. Met 
dee adviezen van de GMR wordt duidelijk rekening gehouden en in meerdere 
gevallenn worden deze adviezen ook ingewilligd. De GMR heeft het gevoel 
'bondgenoot'' te zijn. Voorbeelden van gebieden waarop invloed wordt uitgeoefend 
zijn:: huisvesting, personeelsbeleid (bestuursformatieplan), organisatie (fusie-aange-
legenheden)) onderwijs (OALT). 
Dee besluitvormingsprocessen in de school zijn volgens de vertegenwoordigers op 
schoolniveauu niet wezenlijk veranderd. De directeuren hebben hun integrale 
managementverantwoordelijkheidd behouden. Wat betreft de inhoudelijke schoolse 
aangelegenhedenn liggen de besluitvormingsprocessen vooral bij de schoolteams. De 
invloedd van middenmanagement en leerkrachten op operationele cq strategische 
besluitenn in de school is onder invloed van invoering van een bovenschoolse 
structuurr niet ingrijpend gewijzigd. 

Specialisatie Specialisatie 
Opp bovenschools niveau zijn de specialistische functies uitgebreid. Er is een 
automatiseringsdeskundigee en een accommodatiemanager benoemd. Deze laatste 
functionariss is belast met verbouw en nieuwbouw van schoolgebouwen. De extra 
toegevoegdee functies worden betaald uit de bovenschoolse middelen. 
Err is geen toename van specialistische taken en functies in de scholen als gevolg 
vann invoering van een bovenschoolse structuur. Op de grote scholen was al een 
bouwcoördinatorr en/of intern begeleider. Op de kleine scholen is dat lang niet altijd 
hett geval. Het hoort tot de verantwoordelijkheid van de schooldirecteur hierin te 
beslissen.. Op sommige scholen is de functie van adjunct verdwenen. Ook hierin 
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besluitenn schooldirecteuren en niet het bovenschools management. Wel is er op 
bovenschoolss niveau een zogenoemde 'kweekvijver' van adjuncten samengesteld. 
Dezee adjuncten krijgen managementscholing en zijn beschikbaar bij vrijkomende 
directiefunctiess en middenmanagementfuncties (bouwcoördinatoren en intern 
begeleiders). . 
Dee GMR heeft met de invoering van het bovenschools management een aanvang 
gemaaktt met de functiewaardering en taakomschrijving van managementfuncties 
opp schoolniveau. Hierover bestaat nog weinig eenduidigheid. 

Configuratie Configuratie 
Ookk in de opbouw van de scholen is geen verandering opgetreden als gevolg van de 
invoeringg van de bovenschoolse structuur. Op de meeste scholen, met name de 
grotee scholen was al voor de invoering sprake van een aparte 
middenmanagementlaag. . 

Formalisatie Formalisatie 
Invoeringg van hett bovenschools management heeft ertoe geleid dat de structuur van 
dee organisatie, de daarbij horende overlegvormen en besluitvormingsprocessen 
voorr de totale organisatie helderder en duidelijker zijn geworden. Deze 
structuurwijzigingg werkt door naar een sterker geformaliseerde overlegvoering op 
hett niveau van de scholen. Als gevolg van de communicatie tussen de scholen 
onderlingg leren scholen bovendien van elkaar hoe de overlegvoering binnen de 
schooll  verder geoptimaliseerd kan worden. Voorbeelden van gestructureerdere 
vormenn van overleg zijn: teamoverleg, coördinatorenoverleg, gebouwenoverleg en 
bouwoverleg. . 

Hett bovenschools management stimuleert formalisatie van overlegvoering binnen 
dee scholen door extra faciliteiten ter beschikking te stellen via de school-
begeleidingsdienst. . 

Standaardisatie Standaardisatie 
Opp bovenschools niveau wordt op het terrein van onderwijs (OALT-beleid, beleid 
vakleerkrachtenn lichamelijke oefening), personeel (mobiliteits- en scholingsbeleid) 
enn financiën (boekhouding) beleid centraal aangestuurd. Dit heeft tot gevolg dat het 
beleidd op deze terreinen meer gestandaardiseerd wordt, scholen hebben op 
uitvoerendd niveau met deze standaarden te maken. 
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Opp schoolniveau is met de invoering van bovenschools management gestart met het 
standaardiserenn van toetsgebruik. Het CITO-basispakket dient voor 2002 standaard 
ingevoerdd te zijn op alle scholen. 
Dee toegenomen standaardisering wordt op beide niveaus als een duidelijke winst 
ervaren.. . 

Sturingg en beleidsvoering 

Mett de invoering van bovenschools management werd beoogd de directeuren op de 
scholenn te ontlasten van een aantal beheerstaken. Tegelijkertijd zou het 
onderwijskundigg leiderschap en de beleidsvoering van scholen versterkt moeten 
worden.. Het achterliggende doel was kwaliteitsverhoging van het primaire proces. 
Dee bovenschoolse directie controleert de directeuren op onderwijskundig 
leiderschapp en initieert de discussie hierover. Vermindering van beheerstaken vindt 
plaatss niet alleen door overname van een aantal taken door het bovenschoolse 
niveau,, maar ook door delegatie van een aantal taken naar de conciërge en de 
administratie.. Het bovenschools management verwacht van deze sturing dat op 
termijnn meer tijd over zal zijn voor onderwijskundig leiderschap. 
Hett bovenschools management stuurt daarnaast aan op scholing van directeuren. 
Elkee directeur wordt verplicht een directiecursus te volgen. Men dient over het 
gereedschapp te beschikken om adequaat leiding te geven. Een knelpunt is dat 
directeurenn nog te weinig delegeren naar het middenmanagement (intern begeleider 
enn bouwcoördinatie). Hieraan zal scholing een bijdrage moeten leveren. 
Dee bovenschoolse directie is daarnaast een eigen opleidingstraject voor 
middenmanagementrunctiess gestart. Dit kweekvijvertraject is bedoeld voor 
adjunctenn die eventueel een middenmanagementfunctie ambiëren. Bij vertrek uit 
bestaandee functies beschikt men over eigen opgeleide kandidaten. 
Opp schoolniveau is merkbaar dat de directeur een schoolleiderscursus heeft 
gevolgd.. Een belangrijke winst is dat de directeur meer kennis van zaken heeft en 
meerr beschouwend, op afstand kan functioneren ('helikopterzicht'). 
Dee beleidsvoering op de school wordt geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. 
Dee school heeft afgelopen periode drie nieuwe methoden ingevoerd, omdat de 
bestaandee methoden verouderd waren. De voorbereiding vond plaats in 
werkgroepen,, waarin een brede vertegenwoordiging van leerkrachten uit alle 
bouwenn een voorstel formuleerden. Het voorstel werd door deze aanpak breed 
gedragenn en vervolgens gepresenteerd. Het advies van de werkgroep is uitgevoerd. 
Naa een zekere uitvoeringstijd vond evaluatie en bijstelling plaats. Mede dankzij de 
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'know-how'' van nieuwe personeelsleden in de school is deze aanpak succesvol 
verlopen. . 

1.33 Organ isatie-effectiviteit 

Adaptatie e 

Meerr betrokkenheid bij activiteiten in de buurt of wijk van de school was er al 
voorr de invoering van een bovenschools management. Scholen maken als gevolg 
hiervann meer onderdeel uit van de omgeving waarin de school gesitueerd is. De 
bovenschoolsee structuur heeft hier geen veranderingen in aangebracht. De 
communicatiee tussen de scholen is wel verbeterd als gevolg van invoering van de 
nieuwee structuur. Er wordt meer dan voorheen verder gekeken dan de eigen 
school.. Doordat collega-directeuren bij elkaar gebracht worden wordt er een brug 
geslagenn tussen scholen. Collega's leren hierdoor van elkaar. De blik naar buiten 
(anderee scholen) is breder geworden. 
Hett openbare onderwijs heeft zich sinds de invoering van de bovenschoolse 
structuurr sterker geprofileerd en een eigen gezicht naar buiten toe gekregen. Een 
gevolgg hiervan is dat de toeleverende omgeving, met name de ouders meer dan 
voorheenn kiezen voor een openbare school. Vooral voor de scholen zonder 
onderwijskundigg profiel, heeft dit duidelijk identiteitsversterkend gewerkt. De 
positiee van het openbare onderwijs is hierdoor versterkt. 

Binding g 

Dee binding tussen personeelsleden onderling is binnen de scholen verbeterd als 
gevolgg van een aantal schooloverstijgende initiatieven. Een maal per jaar vindt er 
eenn congres plaats voor alle personeelsleden van alle openbaren scholen. Ook de 
jubilarissenn worden centraal bij elkaar gebracht. Daarnaast is er een eigen 
personeelsbladd ontstaan. 
Geconstateerdd wordt dat de arbeidsvoorwaarden voor het personeel goed geregeld 
zijn.. Bijvoorbeeld een slagvaardigere aanpak van de ziektevervanging heeft ertoe 
geleidd dat het welbevinden van het personeel en uiteindelijk het welbevinden van 
dee leerlingen en het pedagogische schoolklimaat verbeterd is. 
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Eenn belangrijk factor ook waardoor het welbevinden van het personeel versterkt 
is,, is de jaarlijks terugkerende mobiliteitsronde. Wanneer personeelsleden niet 
optimaall  functioneren worden zij in de gelegenheid gesteld op een andere 
werkplekk te werken. Dit vermindert de 'bumout' onder het personeel 
daadwerkelijk. . 
Eenn nieuw elan binnen het openbare onderwijs heeft de identiteit van de scholen 
versterkt.. Als gevolg van het nieuwe elan is er meer saamhorigheid en 
gemeenschappelijkheidd ontstaan tussen de scholen. 

Coördinatie e 

Dee coördinatie in de scholen is volgens de vertegenwoordigers van beide niveaus 
niett wezenlijk veranderd. Wel wordt geconcludeerd dat de lijnen waarlangs 
gecommuniceerdd wordt helderder en duidelijker zijn geworden. Het voordeel van 
dee bovenschoolse structuur is ook dat scholen van elkaar zien hoe de coördinatie 
verbeterdd kan worden. 

Doelgerichtheid d 

Hett bovenschoolse niveau heeft de invoering van de CITO-toets en de invoering 
vann het CITO-leerlingvolgsysteem geïnitieerd. De doelgerichtheid van het primaire 
process is hiermee versterkt. Op schoolniveau ervaart men dat de doelgerichtheid 
mett betrekking tot het primaire proces ook versterkt is, mede dankzij de 
onderwijskundigee sturing van de schooldirecteur. De directeur heeft een 
schoolleidersopleidingg gevolgd, gefaciliteerd door het bovenschoolse niveau. Dit is 
bevorderendd geweest voor de kwaliteit van het primaire proces. Daarnaast heeft een 
zorgvuldigee werving en selectie ertoe geleid dat zeer professionele mensen zijn 
aangesteld,, hetgeen bevorderend is voor de beleidsvoering van de school als geheel. 
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2.. Gevalsstudie 2 

2.11 Bovenschoolse managementstructuur 

TyperingTypering bovenschools management 
Dee denominatie is rooms-katholiek. Het bovenschools management omvat in 
totaall  20 basisscholen (WPO), 6000 leerlingen en 600 personeelsleden. Het 
voedingsgebiedd is een middelgrote stad buiten de Randstad met omliggende 
dorpen.. De concurrentie met andere denominaties is niet groot. In de directe 
omgevingg zijn zes openbare scholen en een protestants-christelijke school. Het 
bovenschoolss management is in augustus 1998 ingevoerd. 
Hett bovenschools management wordt voor een deel gefinancierd uit fire's van de 
scholenn (per school 1 % van het totale fre-budget), aangevuld met 1.5 ton op 
jaarbasiss via de regeling Bestuurlijke Krachtenbundeling. De scholen beslissen 
zelff  waar de fire's uit de scholen worden weggenomen. In de meeste gevallen 
wordenn deze afgehaald van de formatie voor de schoolleiding. 

Aanleiding Aanleiding 
Dee directe aanleiding tot de invoering van een bovenschools management was de 
vormingg van een nieuw bestuur, dat in tegenstelling tot het voorgaande 
executievee bestuur, toezichthoudend van karakter diende te zijn. Het oude bestuur 
moest,, vanwege ondemocratisch functioneren, wijken voor een nieuw bestuur. 
Binnenn het nieuwe bestuur zou een bovenschools management een sterke rol 
moetenn gaan spelen in de aansturing van scholen. Het bestuur zou op afstand 
moetenn opereren. Het nieuwe bestuur bestaat uit zeven vrijwillig e leden die 
aangetrokkenn zijn op basis van deskundigheid op een verscheidenheid aan 
taakgebieden.. Het bestuur wordt ondersteund door een administratiekantoor. 
Dee organisatie heeft drie managementlagen: 

1.. bestuur (toezichthoudend en beleidstoetsend). 
2.. Het bovenschools management bestaat uit acht leden: een algemeen directeur, 

eenn directiesecretaris, vijf clusterdirecteuren en een directeur sbo. Tussen 
bestuurr en bovenschools management staat de Oudersenaat en de 
Gemeenschappelijkee Medezeggenschapsraad (GMR). 

3.. Locatiedirecteuren voeren integraal management, met twee accenten: 
onderwijskundigg management en begeleiding van leerkrachten. 
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Taak-Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 
Hett bestuur opereert op afstand en is beleidstoetsend. De bevoegdheden zijn 
gemandateerdd aan het bovenschools management, wat in het directiestatuut is 
vastgelegd.. Dit betekent dat het bestuur alleen de begroting en de jaarrekening 
vaststelt.. Het bestuur moet goed geïnformeerd worden. 
Dee beleidsterreinen van het bovenschools management zijn met name 
personeelsbeheer,, financieel beheer en ondernemerschap. Onderwijsinhoudelijk 
beleidd is een kerntaak van de scholen. Hieronder wordt verstaan: het initiëren en 
implementerenn van onderwijskundige vernieuwingen en de begeleiding en 
coachingg van medewerkers. Voorts het ontwikkelen van beleid ten aanzien van 
professionalisering,, identiteit, kwaliteitszorg en zorgverbreding. De verdeling van 
takenn op het niveau van de locaties is als volgt: 35% onderwijskundige taken; 
35%% begeleiding van leerkrachten; 15% beheerstaken; 15% ondernemerstaken 
(gerichtt op het primaire proces). 

Overleg-Overleg- en communicatiestructuur 
Elkee zeven weken is er overleg tussen het bovenschools management en alle 
locatiedirecteuren.. Besluiten die genomen worden, worden ter toetsing 
voorgelegdd en initiatieven van onderop worden meegenomen. Wekelijks of twee -
wekelijkss heeft elke clusterdirecteur een vergadering met de locatiedirecteuren uit 
hett betreffende cluster. Ook in deze vergaderingen worden voorgenomen 
besluitenn doorgenomen. 
Dee beleidscyclus is als volgt: het bovenschools management stelt een vierjarig 
beleidsplann en jaarlijks activiteitenplannen op. Beleidsvoornemens worden in 
conceptbeleidsnotitiess door het bovenschools management uitgewerkt. Dergelijke 
beleidsnotitiess worden voortdurend door het bovenschools management (via de 
clusterdirecteurenn ) in de scholen ter bespreking en toetsing voorgelegd. Wanneer 
voorr de voorgenomen beleidsvraagstukken voldoende draagvlak gecreëerd is bij 
dee teams van de scholen, gaan de stukken naar de Oudersenaat, vervolgens weer 
terugg naar de algemeen directeur, die een eindnotitie opstelt. Daarna gaat de 
eindnotitiee naar het bestuur die het stuk voorlopig vaststelt. Tenslotte toetst als 
laatstee de GMR het voorgenomen besluit. In de praktijk is de GMR meestal al op 
dee hoogte. De algemeen directeur heeft een maandelijks contact met het DB van 
dee GMR, waarin de voorgenomen besluiten de revue passeren. Aan elke 
beleidsnotitiee is een evaluatietraject gekoppeld. Dat is een zaak tussen 
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clusterdirecteurenn en locatiedirecteuren. De notulen hierover worden 
gecommuniceerdd naar de algemeen directeur. 
Inn de praktijk ervaart de school, dat het beleidsterrein 'gebouwen' dat op papier 
tott de verantwoordelijkheid van het bovenschools niveau behoort, veel tijd vergt 
vann de locatieleider, waardoor de eigenlijke onderwijskundige managementtaak 
minderr aandacht krijgt. Ook ziektevervanging is een taak die formeel op het 
bovenschoolsee niveau hoort te liggen, maar in de praktijk toch vaak de 
verantwoordelijkheidd van de schooldirecteur is. 

2.22 De invloed van de invoering van de bovenschoolse structuur  op de 
structuur ,, sturing en beleidsvoering van de scholen 

Structuur r 

Centralisatie Centralisatie 
Dee locatiedirecteuren hebben invloed op de besluitvorming, met name wat betreft 
hett personeelsbeleid en het onderwijskundige beleid, omdat op deze terreinen hun 
verantwoordelijkhedenn het sterkst zijn. 
Err is een toename in invloed op de besluitvorming aangaande de operationele 
besluitenn in de school. Dat wil zeggen, dat als gevolg van invoering van 
kernteamss op een lager niveau in de schoolorganisatie, bestaande uit leerkrachten 
mett extra middenmanagement, meer aandacht en invloed is op een lager niveau in 
dee schoolorganisatie voor zaken die het primaire proces direct aangaan. 
Ookk wat betreft de strategische besluiten is er een toename in invloed. Vergeleken 
mett de situatie van het oude bestuur was het zo dat het bestuur hierover besliste. 
Nuu probeert het bovenschoolse management de voorgenomen besluiten van 
onderopp te laten groeien. De strategische notitie is een stuk waarin ook strategisch 
invloedd van onderop mogelijk is. In het algemeen probeert het bovenschools 
managementt de cultuur te veranderen, in die zin dat scholen meedenken en 
adviezenn geven over de richting waarin de scholen zouden moeten groeien. 
Opp schoolniveau wordt ervaren dat de overlegstructuren nu beter op de kaart 
gezett zijn. Vóór de invoering van de bovenschoolse structuur werd niet duidelijk 
gecommuniceerdd tussen bestuur en directeuren. De helderheid heeft aan kracht 
gewonnenn en daarmee is de invloed op de besluitvorming groter geworden. Ook 
inn de scholen wordt nu geconstateerd dat besluiten die uiteindelijk door het 
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bovenschoolss management genomen worden beter voorbereid worden binnen de 
lageree niveaus in de organisatie en dat in het besluitvormingstraject beter en meer 
gecommuniceerdd wordt, alvorens een besluit genomen wordt. 
Ookk wordt geconstateerd dat een aantal zaken centraler wordt vastgesteld. 
Voorbeeldenn hiervan zijn: vakantierooster, invulling personeelsformatie. 
Besluitenn hierover worden echter wél voorbereid op schoolniveau, waardoor de 
invloedd op de besluitvorming ook wat betreft deze zaken wel degelijk aanwezig 
is. . 
Schoolsee zaken, die in het verleden met de adjunct onderling werden besloten in 
hett directieoverleg, worden nu met het kernteam besloten. Hiermee is de invloed 
opp de besluitvorming van leerkrachten met managementtaken, betreffende zaken 
diee de school aangaan, groter geworden. 
Dee aangebrachte structuur geeft ook de MR meer mogelijkheden op schoolse 
aangelegenhedenn invloed uit te oefenen. 

Specialisatie Specialisatie 
Opp schoolniveau heeft geen uitbreiding van soort functies plaatsgehad. 
Daarentegenn is er op de scholen meer differentiatie van taken ontstaan als gevolg 
vann invoering van het bovenschools management. Op de scholen zijn 
zorgcoördinatorenn aangesteld en bouwcoördinatoren. Op sommige scholen 
bestondenn dergelijke functies al. Het bovenschoolse management heeft dit verder 
gestimuleerdd en aangestuurd. Deze leerkrachten met extra taken zijn 
samengebrachtt in zorgteams. Met deze zorgteams (kernteams) beoogt het 
bovenschoolsee niveau de teams op de scholen meer te betrekken bij de 
onderwijskundigee beleidsontwikkeling. Het kernteam heeft als opdracht 
onderwijskundigee veranderingen in de school te implementeren. De locatieleider 
kann hierbij ondersteund worden door het middenmanagement. Hiermee wordt de 
beleidsvoeringg van de school versterkt. 
Opp bovenschools niveau is een extra functie gecreëerd: de functie van 
systeembeheerder.. Verder is de school overgegaan tot de samenstelling van een 
kernteamm met een zorgcoördinator, een bovenbouw- en een 
onderbouwcoördinator.. De functie van adjunct is verdwenen. Deze is opgegaan in 
dee functie van bovenbouwcoördinator. De directie heeft met deze maatregel 
directieformatiee ingeleverd. De lesgevende taken van de schooldirecteur zijn 
uitgebreid.. Wij kunnen aldus constateren dat er differentiatie van taken heeft 
plaatsgevonden,, echter geen toename van nieuwe functies. De directie heeft 
formatiee ingeleverd voor versterking van hett middenmanagement. 
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Configuratie Configuratie 
Inn de configuratie van de school is verandering aangebracht. Scholen zijn 
explicieterr overgegaan een middenmanagementlaag in de organisatie op te 
nemen.. Voorheen was hiervan op een deel van de scholen al sprake, maar met de 
invoeringg van het bovenschools management wordt hier expliciet op aangestuurd. 
Dee middenmanagementlaag wordt gevormd door leerkrachten met extra 
managementtakenn voor de interne begeleiding en de bouwcoördinatie. 

Formalisaüe Formalisaüe 
Opp bovenschools niveau bestaat het vermoeden dat als gevolg van de invoering 
vann kernteams het overleg binnen de scholen verder geformaliseerd is. De GMR-
ledenn ervaren dat de o verleg voering vrij streng doorgevoerd is. 
Opp schoolniveau wordt geconstateerd dat als gevolg van invoering van een 
kernteamm op school het overleg binnen dit team meer geformaliseerd is, dat wil 
tenminstee wat betreft de frequentie. Met betrekking tot verslaglegging, 
voorbereidingg en evaluatie van overeengekomen afspraken, ervaart men geen 
toegenomenn formalisatie. 
Ookk de MR ervaart geen wezenlijke verandering in verdere formalisatie van de 
bestaandee overlegstructuren. 

Standaardisatie Standaardisatie 
Watt betreft leerlingenzaken heeft het bovenschools management een centraal 
leerlingen-administratieprogrammaa ingevoerd. Het leerlingvolgsysteem is daaraan 
vastgehaakt.. De CITO-toetsen maken nu integraal deel uit van het nieuw 
ingevoerdee leerlingvolgsysteem. 
Plannenn bestaan er het ICT-onderwijs een sterke impuls te geven. Een nieuw te 
creërenn functie op bovenschools niveau van systeembeheerder is hier onderdeel 
van.. Via intranet en een onlineverbinding met het administratiekantoor wil men het 
managementinformatiesysteemm verder optimaliseren. Dit leidt tot een toename in 
standaardisatiee op het terrein van de organisatie. 
Opp het terrein van personeelszaken is een personeelsbeleidsplan in ontwikkeling. 
Sindss de invoering van het bovenschools management is men hier volop mee bezig. 
Hett doel is meer eenduidigheid op het terrein van personeelsbeleid. Specifiek op het 
terreinn van arbeidsvoorwaarden, personeelsbeheer (salarisadministratie, regelge-
ving)) en personeelszorg (nieuwe medewerkers, loopbaanbegeleiding, 
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functionerings-- en beoordelingssysteem). Elke school heeft een map met 
gebundeldee protocollen die men kan raadplegen. Ook het scholingsbeleid voor 
locatieleiderss is gestandaardiseerd. Er is sinds de invoering een jaarlijkse 
conferentiee voor schoolleiders. 
Ookk wat betreft onderwijszaken is er meer standaardisatie. En voorbeeld hiervan is 
hett zorgplan. De toegenomen standaardisatie is mede een gevolg van 
overheidssturing,, die vervolgens opgepakt wordt door het bovenschools 
management. . 
Opp schoolniveau wordt een toename van standaardisatie op bovengenoemde 
zakenn geconstateerd. Daarnaast wordt op schoolniveau geconstateerd dat het 
bovenschoolsee management nog sterk in de planfase verkeert. Dat betekent dat 
eenn aantal reglementen cq beleidsontwikkelingen die als vaste standaarden 
moetenn dienen voor werkwijzen en procedures nog in ontwikkeling zijn. 
Voorbeeldenn hiervan zijn: het directiestatuut, sociaal statuut, klachtenregeling, 
GMRR - en MR regeling, financieel plan en het WSNS-beleid. 

Sturingg en beleidsvoering 

Volgenss het bovenschools management zal de schoolleider in de nieuwe structuur 
moetenn groeien van een meer beheersmatig leider naar een onderwijskundig 
leider,, die onderwijskundige vernieuwingen implementeert en daarin de 
leerkrachtenn begeleidt. Dat is niet eenvoudig en vereist een cultuuromslag, die 
nogg groeiende is. De beleidsvoering op de scholen is per school verschillend, 
afhankelijkk van de betreffende locatieleiders. Het bovenschools management 
constateertt dat de te maken cultuuromslag sterk afhankelijk is van het type leider. 
Err zijn scholen waar nieuwe locatie- cq schooldirecteuren aangesteld zijn die op 
dee nieuwe opdracht van onderwijskundig leider benoemd zijn. Er worden in deze 
positiess nu vaker dan voorheen vrouwen in plaats van mannen benoemd. Deze 
nieuwee schoolleider heeft niet te maken met de oude cultuur van beheersmatig 
leiderr en is daardoor niet gehinderd door het proces van loslaten van de rol van 
beheersmatigg leider. Dit nieuwe schoolleider beschikt over meer vaardigheid de 
beleidsvoeringg in de school als geheel een sterke impuls te geven. 
Opp schoolniveau is de stijl van leidinggeven niet wezenlijk veranderd. Wel is men 
vann mening dat de solidariteit onderling op school versterkt is sinds de invoering 
vann de bovenschoolse structuur. Wat betreft onderwijskundig leiderschap wordt 
vastgesteldd dat in het kernteam de sterke bestaande deskundigheden gebundeld zijn. 
Ditt werkt bevorderend voor de onderwijskundige aansturing in de school. 
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Deskundighedenn worden direct en praktisch omgezet in de klassenpraktijk. De 
beleidsvoeringg van de school is daardoor versterkt. 
Err is veel deskundigheid cq professionaliteit op leerkrachtniveau. Men ervaart het 
alss bevorderend voor de beleidsvoering in de school dat deze deskundigheden in 
eenn kernteam gebundeld zijn. Ondanks de positieve ontwikkeling dat het 
ontwikkelenn van eigen schoolbeleid versterkt is, mede dankzij de eisen die de 
landelijkee overheid stelt (klachtenregeling, zorgplan, schoolgids etc), ervaren 
leerkrachtenn een toegenomen verzwaring van het takenpakket. 

2.33 Organisatie-effectiviteit 

Adaptatie e 

Inn samenwerking met de schoolbegeleidingsdienst wordt een imago-onderzoek 
opgezett om vast te stellen welke beelden er bestaan bij de ouders over de school, 
mett het doel het contact met de omgeving van de school, met name de ouders, te 
versterkenn en eventueel bij te stellen. 
Dee school is onder andere als gevolg van het dalende leerlingenaantal gedwongen 
meerr naar 'buiten' te kijken om zich beter te profileren. Daartoe is een 
professioneell  bureau ingeschakeld. In het kader van deze profilering bereidt de 
schooll  een open dag voor. Tot de doelgroep behoren ouders, maar ook andere 
betrokkenenn in de omgeving van de school. 
Hett ICT-onderwijs wil de school als speerpunt gebruiken in de verdere 
beleidsontwikkeling.. De financiële middelen ontbreken echter nog. De 
communicatiee hierover met het bovenschoolse niveau wordt als moeizaam ervaren. 
Watt betreft de onderwijsvernieuwing is op de school een nieuwe methode 
'zelfsturendd werken' ingevoerd. In samenwerking met de 
schoolbegeleidingsdienstt gaf de schooldirectie in samenwerking met de 
teamledenn hiertoe een aanzet. Ook de professionaliteit van leerkrachten heeft dit 
process positief versterkt. Dit is echter niet direct een verdienste van de aansturing 
opp bovenschools niveau. 
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Binding g 

Sindss de invoering van het bovenschools management worden de personeelsleden 
individueell  benaderd bij omstandigheden die dicht bij hen liggen (jubilarissen, 
ziektee familieleden, etc). Het bovenschools management ontvangt hierover 
positievee signalen. Ook worden personeelsbijeenkomsten georganiseerd voor de 
gehelee organisatie om het 'wij-gevoel' te verstevigen. Wat de leerlingenbinding 
betreftt is een sterke verantwoordelijkheid op locatieniveau. 
Dee binding tussen de personeelsleden op de school is sinds de invoering van de 
bovenschoolsee structuur toegenomen. Er is een open communicatie tot stand 
gekomen.. Men weet van de 'hoed en de rand'. De betrokkenheid cq binding 
tussenn personeelsleden onderling is ook verbeterd als gevolg van benoeming van 
eenn onderbouwleerkracht in het kernteam. De integratie tussen het oude 
kleuteronderwijss en het lager onderwijs is hiermee verstevigd. In het verleden 
bestondenn spanningen binnen het team als restverschijnsel van het samengaan van 
hett oude kleuteronderwijs met het lager onderwijs. Deze problemen zijn opgelost 
dankzijj  overplaatsing van een personeelslid en benoeming van een 
onderbouwleerkrachtt in het zorgteam. Deze verschuivingen in 
personeelsaanstellingenn zijn bevorderend geweest voor het samenwerkings-
klimaatt binnen het team. 
Eenn veilig schoolklimaat (aandacht voor normen en waarden, pesten tegengaan) 
staatt hoog in het vaandel. Deze ontwikkeling was al in gang gezet vóór de 
invoeringg van bovenschools management. 

Coördinatie e 

Opp bovenschools niveau is een eventueel effect nog moeilijk aan te geven. Op 
schoolniveauu wordt geconstateerd dat de coördinatie tussen de verschillende 
onderdelenn in de school is toegenomen, vooral dankzij de invoering en het 
functionerenn van het kernteam. Er is onderling meer uitwisseling van informatie 
enn afstemming van deskundigheden. Er is een taakverdeling tussen leerkrachten 
watt betreft klassenoverstijgende taken. Elk jaar wordt opnieuw gekeken naar 
evenredigee taakbelasting en zijn verschuivingen mogelijk. In de teamvergadering 
wordtt over deze zaken open gecommuniceerd. 
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Doelgerichtheid d 

Opp bovenschools niveau wordt een kwaliteitsinstrument ontwikkeld dat in 2001 
inn uitvoering gaat. Het instrument is in gezamenlijk overleg tot stand gekomen. 
Dee bedoeling van deze standaard is beter zicht te krijgen in de bestaande kwaliteit 
vann het primaire proces. Het effect van de accentverlegging in de scholen van een 
meerr beheersmatig leider naar een meer onderwijskundig leider zal na verloop 
vann tijd nog moeten blijken. Het is nog te vroeg om dit daadwerkelijk nu al aan te 
geven.. Uit de IST-bezoeken is reeds gebleken dat op een aantal scholen het 
onderwijskundigg management en de beleidsvoering verbeterd is. 
Dee financiële doelgerichtheid op schoolniveau is niet toegenomen. De begroting 
staatt voor 70% vast en er is voor 30 % eigen ruimte. Op schoolniveau is er 
onvoldoendee zicht op het financiële plaatje binnen de bovenschoolse structuur en 
ervaartt men weinig invloed op het financiële beleidsterrein. Ook de GMR heeft 
onvoldoendee zicht op bijvoorbeeld de financiële afrekening. 
Onderwijskundigg gezien is de doelgerichtheid toegenomen.De aandacht voor het 
primairee proces is toegenomen door de opstelling van een vierjaarlijks 
schoolplan.. Hierdoor worden leerkrachten er zich meer van bewust waar zij in de 
klass mee bezig zijn. Het feit alleen al dat men erop aangesproken kan worden, 
mett name door de ouders, maakt dat de doelgerichtheid toeneemt. Als school is 
menn meer verantwoording schuldig. Van buitenaf speelt het overheidsbeleid met 
dee invoering van schoolbezoeken door de Inspectie en de plicht tot openheid van 
dee resultaten (uitkomst CITO-toets) in de schoolgids richting ouders hierin een 
belangrijkee rol. 
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33 Gevalsstudie 3 

3.11 Bovenschoolse managementstructuur 

TyperingTypering bovenschools management 
Dee invoering van het bovenschoolse management in deze gevalsstudie is 
voortgekomenn uit het feit dat de bovenschoolse directeur, die schooldirecteur van 
éénn school was, de directeursopleiding bij Interstudie volgde. Hij kreeg hierdoor 
meerr tijd voor bovenschoolse zaken. De directeuren van de andere scholen deden 
steedss vaker een beroep op hem om beleidszaken ook voor hen te regelen. Zo 
groeidee de bovenschoolse managementstructuur. 
Tweee jaar geleden is officieel gestart met de bovenschoolse structuur met drie 
openbaree scholen in één gemeente. De grootste school had ongeveer 180 
leerlingen.. De andere twee scholen hadden respectievelijk 100 en 70 leerlingen. 
Inn augustus 1999 is er een openbare school uit een andere gemeente bijgekomen. 
Dezee school heeft rond de 140 leerlingen. In november van dit jaar is er 
vervolgenss nog een openbare school uit een andere gemeente bijgekomen. Dit 
wass een fusieschool met twee locaties en totaal 315 leerlingen. 
Dee bovenschoolse structuur omvat nu in totaal zes vestigingen en vijf scholen met 
ongeveerr 820 leerlingen. De vestigingen zijn verspreid over zes dorpen in drie 
gemeentes.. Op termijn komt er één gemeentelijke afdeling onderwijs in de plaats 
vann de huidige van de in de bovenschoolse structuur participerende gemeentes. 
Dee bedoeling is om langzamerhand naar één bestuur toe te groeien. Na een op 
handenn zijnde gemeentelijk herindeling zullen de drie gemeentes worden 
samengevoegdd tot één. 
Bijj  de start van de bovenschoolse structuur twee jaar geleden is er op alle drie de 
scholenn een locatieleider aangesteld. De bekostiging van de bovenschoolse 
directeurr op één school werd gerealiseerd door de fre's van de zittende directeuren 
terugg te brengen van 233 fre's naar 200 fre's. Op de tweede school werd de 
adjunct-directeurr locatieleider, waarmee het aantal fre's eveneens kon worden 
teruggebrachtt van 211 fre's naar 200 fre's. De locatiedirecteur op de derde school 
iss tot 2001 op basis van een detachering aangesteld. Daarna gaat hij met 
vervroegdd pensioen. 
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Organisatie-organogram Organisatie-organogram 
Onderr de bovenschoolse managementstructuur vallen vijf scholen en zes locaties, 
verspreidd over zes dorpen in drie gemeentes. Elke school heeft een 
locatiedirecteur.. Deze valt onder de bovenschoolse directeur (clusterdierecteur). 

Taak-Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 
Dee bovenschoolse directeur is in principe verantwoordelijk voor alle 
bovenschoolsee zaken. Bij de start van de bovenschoolse structuur is er geen 
verdelingg van taken en bevoegdheden tussen de bovenschoolse directeur en de 
locatiedirecteurenn vastgesteld. Deze verdeling is in de loop van de twee jaar 
gegroeid.. Thans is de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen de 
clusterdirecteurr en de locatiedirecteuren op papier gezet. Het is een concept, dat 
nogg in het locatiedirecteurenoverleg besproken moet worden. Volgens het concept 
iss de clusterdirecteur verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van 
hett personeelsbeleid, de ARBO-zorg, de kwaliteitszorg, de huisvesting en de 
onderwijj  sfïnanciën. 
Inn de afgelopen twee jaar zijn in de praktijk het personeelsbeleid (waaronder ook 
dee scholing valt), de kwaliteitsbewaking, de financiën en ICT de belangrijkste 
takenn van de bovenschoolse directeur geweest. 
Ookk het begeleiden en coachen van de locatiedirecteuren in het onderwijskundig 
leiderschapp beschouwt de clusterdirecteur als één van zijn taken. De 
locatiedirecteurenn moeten meer tijd gaan besteden aan de kwaliteitsverbetering 
vann het onderwijs in hun school en minder tijd aan het dagelijkse reilen en zeilen. 
Volgenss de clusterdirecteur zijn er al zichtbare veranderingen in de taken van de 
locatiedirecteurenn opgetreden. Zij doen thans een aantal taken niet meer, waaraan 
zijj  vroeger veel tijd aan kwijt waren, zoals het maken van formatieplannen en 
beleidsplannen.. Dit werk is voor een deel door de clusterdirecteur overgenomen. 
Dee indruk bestaat dat de locatieleiders nu meer tijd hebben om bezig te zijn met 
hett onderwijskundige proces. Deze verandering gaat echter langzaam. 

Hett enige wat de locatiedirecteur onder de bovenschoolse structuur nog moet 
doenn aan het personeelsbeleid, is bij ziekte van een leerkracht voor vervanging 
zorgen.. Het personeelsbeleid op de korte en lange termijn is in principe de 
verantwoordelijkheidd van de clusterdirecteur. 
Watt de financiën betreft heeft de bovenschoolse directeur de zorg voor de 
begroting.. Hij heeft hierover overleg met de besturen. De scholen krijgen een 
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eigenn budget. Dit wordt in vier termijnen overgemaakt op de rekening van de 
scholen.. De locatiedirecteuren moeten ieder kwartaal verantwoording afleggen 
aann de clusterdirecteur over de besteding van de gelden. Het bewaken en 
controlerenn van de besteding van de gelden, eventuele overschrijdingen van het 
budgett en de hoeveelheid reserves zijn taken van de bovenschoolse directeur. 
Dee verantwoordelijkheid voor de gebouwen en de huisvesting is voor een deel de 
verantwoordelijkheidd voor de bovenschoolse directeur en voor een deel die van 
dee locatiedirecteuren. 
Opp bovenschools niveau groeit het overleg over onderwijskundig beleid, 
bijvoorbeeldd over de aanschaf of het gebruik van methodes. Gewerkt wordt aan 
hett ontwikkelen van een gezamenlijk ICT beleid. 

Opp schoolniveau bestaat bij de leerkrachten en de locatiedirecteuren nog veel 
onduidelijkheidd over de taak- en verantwoordelijkheidsververdeling tussen de 
locatiedirecteurenn en de bovenschoolse directeur. Deze onduidelijkheid was er 
voorall  bij de start van het bovenschoolse management, toen de bovenschoolse 
directeurr nog in zijn eigen oude school gehuisvest was. 
Inn de perceptie van de locatiedirecteur is er in feite niets veranderd in de taken en de 
hoeveelheidd werk van de schooldirecteur. Een verschil is dat er een laag tussen is 
gekomen,, waardoor formeel de bovenschoolse directeur de eindverantwoordelijke 
iss geworden. In de praktijk echter lopen veel zaken via de locatiedirecteuren. Zij 
zijnn en blijven verantwoordelijk voor de gang van zaken op de scholen. 
Vanuitt de perceptie van de leerkrachten wordt er nu meer bovenschools bepaald. 
Zijj  hebben de indruk dat zij onder het bovenschools management minder invloed 
kunnenn uitoefenen op bovenschoolse zaken (bijvoorbeeld over vakantieregelingen). 
Err worden op schoolniveau geen veranderingen waargenomen op het terrein van het 
personeelsbeleidd en de financiën. De locatiedirecteur moet bij ziekte van een 
leerkrachtt zelf voor vervanging zorgen. Het personeelsbeleid op de korte en lange 
termijnn wordt door de clusterdirecteur gevoerd. 
Dee scholen hebben een eigen schoolbudget, waarvoor zij verantwoording moeten 
afleggenn tegenover de bovenschoolse directeur. Het budget betreft alleen de 
leermiddelen.. Methodes en dergelijke vallen hier niet onder. 

Communicatie-Communicatie- en overlegstructuur 
Opp schoolniveau bestaat de indruk dat er nauwelijks iets is veranderd in de 
internee communicatie- en overlegstructuur in en buiten de scholen. Vóór de 
invoeringg van het bovenschools management was er immers al een bovenschoolse 
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overlegstructuurr van locatiedirecteuren, de coördinatoren leerlingenzorg en de 
internee begeleiders van de scholen. Dit overleg vindt nog steeds zes a zeven keer 
perr jaar plaats. De drie scholen die sinds dit jaar ook onder het bovenschools 
managementt vallen, hebben zich aangesloten bij dit overleg. 
Hett bovenschoolse overleg van locatiedirecteuren met de clusterdirecteur vindt 
eenmaall  in de vijf weken plaats. De locatiedirecteuren vinden dat de inhoud van 
ditt overleg nog vorm moet krijgen. Voor hen is niet duidelijk wat er tijdens dit 
overlegg allemaal besproken moet en kan worden. Nu wordt er nog over van alles 
gesproken,, zoals beleidskwesties, bestuurlijke zaken, ICT, het aanschaffen van 
nieuwee methodes, huisvesting, schoolmeubilair etc. 

3.22 De invloed van de invoering van de bovenschoolse structuur  op de 
structuur ,, sturing en beleidsvoering van de scholen 

Structuur r 

Centralisatie Centralisatie 

Dee besluitvormingsprocedures in de bovenschoolse structuur zijn tot op heden 
niett formeel vastgelegd. In het verleden werden besluiten altijd vrij gemakkelijk 
genomen.. Er was een grote mate van consensus, aldus de clusterdirecteur. 
Volgenss de clusterdirecteur is de besluitvorming thans meer gestroomlijnd. Er is 
eenn toetsing bij gekomen. Beslissingen, bijvoorbeeld over het aanschaffen van 
eenn nieuwe methode, worden nu in overleg met de locatiedirecteuren genomen. 
Ditt vindt de clusterdirecteur een meerwaarde van het bovenschoolse management. 
Eenn meerwaarde van de bovenschoolse structuur voor het personeel en de 
locatieleiderss op met name kleine scholen is voor de clusterdirecteur, dat zij thans 
meerr collega's hebben om mee te overleggen. 
Hett beleid dat op de scholen wordt gevoerd, wordt in het locatie-
directeurenoverlegg met de bovenschoolse directeur besproken. In feite valt alles 
onderr het beleid, van beheerszaken tot onderwijskundige zaken. De 
kwaliteitsverbeteringg van het onderwijs staat voor de clusterdirecteur voorop. De 
scholenn moeten uitstralen dat er goed onderwijs wordt gegeven. Er is thans al 
meerr samenwerking tussen de scholen op het terrein van de leerlingenzorg. 
Dee locatiedirecteuren vinden dat zij met de invoering van het bovenschoolse 
managementt aan de ene kant meer en aan de andere kant minder invloed hebben 
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gekregenn op de besluitvorming. Het overkoepelend beleid wordt gemaakt in het 
locatiedirecteurenoverlegg en in deze zin is hun invloed toegenomen. Dit overleg 
stuurtt de locaties aan. Het is een paraplu waaronder de scholen eigen beleid 
kunnenn maken. Anderzijds kunnen zij minder autonoom handelen als vroeger. Zij 
zijnn in feite gebonden aan dit overkoepelende beleid. 
Hett middenmanagement en de teamleden van de scholen hebben de indruk dat zij 
onderr het bovenschoolse management minder inspraak hebben in bovenschoolse 
zakenn dan vroeger. Er worden veel meer zaken bovenschools geregeld, zodat met 
dee individuele wensen van de afzonderlijke scholen minder rekening wordt 
gehouden. . 

Specialisatie Specialisatie 
Dee bovenschoolse directeur hecht veel belang aan de leerlingenzorg. Al voor de 
invoeringg van het bovenschools management nam de bovenschoolse directeur deel 
aann het WSNS overleg. 
Dee scholen hebben extra formatie gekregen om hier meer aandacht aan te besteden. 
Err zijn nieuwe interne begeleiders op de scholen aangesteld. Dit is een duidelijke 
impulss vanuit de bovenschoolse directie geweest Het bovenschoolse management 
stimuleertt de scholing van deze functionarissen. 
Eenn andere impuls vanuit de bovenschoolse directeur betreft het stimuleren van 
deskundigheidd van leerkrachten op ICT terrein. Ook hiervoor moet scholing worden 
gerealiseerd.. Verder is er een kweekvijver voor nieuwe locatiedirecteuren gekomen. 
Ditt zijn groepsleerkrachten, die scholing krijgen in managementtaken, zodat zij 
overr een paar jaar locatiedirecteur kunnen worden. Een streven van de 
bovenschoolsee directeur is om meer vrouwen voor deze functie te interesseren. 
Dee formatie van het middenmanagement op de scholen is uitgebreid. De 
leerlingenzorgg heeft veel aandacht op de scholen. De functie van coördinator 
leerlingenzorgg is uitgebreid. Vanaf 1999 is ook op één schoolnet begeleiden van 
collega'ss een onderdeel van deze functie geworden. 
Verderr heeft het bovenschools management geen invloed gehad op de 
professionaliseringg op schoolniveau. 

Configuratie Configuratie 
Inn feite is er in de organisatie van het management niet veel veranderd onder de 
bovenschoolsee structuur. De functie van coördinator leerlingenzorg is verbreed tot 
internn begeleider. 
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Formalisatie Formalisatie 

All  voor de invoering van het bovenschools management hadden de 
schooldirecteurenn regelmatig overleg. Dit overleg is onder de nieuwe 
bovenschoolsee structuur voortgezet. Het streven van de bovenschoolse directeur is 
omm binnen twee jaar het contact tussen 'de bouwen' van de scholen te realiseren. 
Hierinn zit een meerwaarde voor de kleine dorpsscholen, aldus de clusterdirecteur. 

Elkee school heeft een eigen overlegstructuur. De locatieleider brengt verslag uit aan 
dee clusterdirecteur. Deze krijgt de agenda en de notulen van het overleg dat binnen 
dee scholen wordt gevoerd. 

Dee leerlingenzorg wordt bovenschools besproken en aangepakt. Gezamenlijk 
overlegg hierover was er echter ook al voor de invoering van het bovenschools 
management.. Op schoolniveau bestaat niet de indruk dat met de invoering van het 
bovenschoolss management de overlegstructuur meer is geformaliseerd. 

Standaardisatie Standaardisatie 

Hett is de bedoeling van de clusterdirecteur om vanuit de bovenschoolse structuur 
werkwijzenn en procedures meer te standaardiseren. Het is echter nog niet 
uitgekristalliseerdd voor welke thema's dit geldt. 
Err zijn inmiddels al wel standaardprocedures afgesproken over het aanschaffen van 
eenn nieuwe methode of het voeren van functioneringgesprekken. Door 
standaardiseringg is de kwaliteitsbewaking toegenomen. Er is meer waarborg dat 
bepaaldee zaken daadwerkelijk gerealiseerd worden. 
Opp schoolniveau wordt sinds de invoering van het bovenschools management een 
zekeree mate van standaardisatie van procedures en werkwijzen ervaren. Deze 
veranderingenn zijn voor de locatiedirecteuren meer zichtbaar dan voor het 
middenmanagementt en de groepsleerkrachten. 
Voorheenn had elke school zijn eigen procedures en werkwijzen. In de afgelopen 
tweee jaar zijn een aantal zaken op bovenschools vastgelegd (bijvoorbeeld de 
leerlingenlijsten). . 

Dee standaardisering heeft op schoolniveau het voordeel datje als school weet waar 
anderee scholen mee bezig zijn. Dit wordt op schoolniveau echter met name als een 
voordeell  voor de bovenschoolse directeur gezien. Scholen hebben de indruk dat zij 
nogg redelijk autonoom kunnen handelen en beslissingen kunnen nemen. Het 
middenmanagementt heeft tot op heden geen veranderingen waargenomen wat 
betreftt de standaardisering van procedures en werkwijzen. 
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Sturingg en beleidsvoering 

Mett de invoering van het bovenschools management wordt volgens de 
clusterdirecteurr een bepaald type onderwijskundig leiderschap in de scholen 
beoogd.. Thans zit er nog een 'oude garde' aan directeuren. De verschillen in 
ervaringg tussen de zittende schooldirecteuren is heel groot, waardoor een uniform 
beleidd moeilijk van de grond te krijgen is. 
Hett streven van de clusterdirecteur is, om vanaf volgend jaar de locatiedirecteuren 
opp hetzelfde moment gerichte scholing te geven. Zo kun je sturing geven aan het 
gewenstee type onderwijskundig leiderschap, aldus de clusterdirecteur. 
Opp schoolniveau bestaat de indruk dat de schooldirecteur zich thans meer 
bezighoudtt met het onderwijskundige proces. Deze ontwikkeling wordt echter 
meerr toegeschreven aan een landelijke trend dan aan de invoering van de 
bovenschoolsee structuur. Het middenmanagement op schoolniveau heeft tot op 
hedenn weinig veranderingen gemerkt in het type leiderschap die kunnen worden 
toegeschrevenn aan de invoering van het bovenschools management. 
Meerr in het algemeen wordt op schoolniveau het benoemen van veranderingen in 
hett type leiderschap als lastig ervaren, mede omdat de taken en 
verantwoordelijkhedenn van de bovenschoolse directeur nog niet zijn 
uitgekristalliseerd. . 
Veranderingenn in het type leiderschap die op schoolniveau zijn waargenomen, 
zijnn eerder toe te schrijven aan het feit dat de functie van locatieleider thans door 
iemandd anders wordt vervuld dan aan de invoering van het bovenschools 
management. . 
Meerr aandacht voor het onderwijskundige proces wordt op schoolniveau 
nauwelijkss waargenomen. De belangrijkste verklaring hiervoor is tijdgebrek. 

3.33 Organisatie-effectiviteit 

Mogelijkee effecten van het bovenschoolse management op de structuur, de 
sturingg en beleidsvoering in de school en meer in het algemeen op de kwaliteit 
vann de school hangen samen met de voorgeschiedenis van de scholen. Zij 
ondergaann een veranderingsproces dat zich per dag ontwikkelt. Veel 
veranderingenn vinden eerst plaats in de denkbeelden van personen, aldus de 
clusterdirecteur.. Veranderingen op de scholen worden op schoolniveau 
toegeschrevenn aan de leidinggevende capaciteiten van de locatiedirecteur. 
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Opp het niveau van de scholen worden vraagtekens gezet bij mogelijke effecten 
vann het bovenschools management op de kwaliteit van het onderwijs. Scholen 
hebbenn de indruk dat zij onder de bovenschoolse structuur minder autonoom 
kunnenn handelen dan voorheen. 

Adaptatie e 

Opp schoolniveau zijn nog geen effecten waarneembaar wat betreft het meer 
inspelenn op vragen vanuit de omgeving. Hierbij speelt de structuur van een niet-
stedelijkee omgeving met weinig veranderingen een belangrijke rol. Elk dorp heeft 
eenn eigen cultuur en traditie. 

Binding g 

Dee clusterdirecteur woont wel eens een teamvergadering bij en bezoekt de 
scholenn regelmatig om de leerkrachten beter te leren kennen. Leerkrachten 
kunnenn als zij daar behoefte aan hebben altijd hun verhaal kwijt bij de 
bovenschoolsee directeur. 
Dee bovenschoolse directeur heeft contact met leerkrachten in het geval er een 
verzoekk om verlof ligt bij een verandering in de aanstelling van een leerkracht of 
inn het geval er problemen zijn, die zij niet met de locatieleider kunnen bespreken. 
Dee komende jaren wordt een beleid gestart ten aanzien van de mobiliteit, om 
verstarringg bij het personeel zoveel mogelijk te voorkomen. 
Err is op schoolniveau tot op heden geen verandering ervaren in de mate van 
bindingg van leerkrachten of ouders aan de school sinds de invoering van het 
bovenschoolss management. De binding op schoolniveau wordt voornamelijk 
bepaaldd door de sfeer in de school. Ook de MR draagt bij aan de binding van 
ouderss aan de school. 

Coördinatie e 

Mett de scholen is in concept afgesproken wat bovenschools wordt gedaan en wat 
niet.. De interne communicatie in de scholen is nauwelijks veranderd onder 
invloedd van het bovenschools management. Tussen de scholen onderling worden 
nuu wel meer zaken op elkaar afgestemd, bijvoorbeeld schoolvakanties en 
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klachtenregeling.. Geprobeerd wordt om scholen op ICT gebied een lijn te laten 
uitstippelen. . 

Doelgerichtheid d 

Opp schoolniveau bestaat niet de indruk dat er als gevolg van de invoering van het 
bovenschoolsee management doelgerichter wordt gewerkt. 
Well  werken scholen die onder het bovenschools management vallen nu 
doelgerichterr samen dan voorheen. Maar in feite bepaalt iedere school nog zijn 
eigenn doelen. 

44 Gevalsstudie 4 

4.11 Bovenschoolse managementstructuur 

TyperingTypering bovenschoolse managementstructuur 
Inn deze gevalsstudie gaat het om een kleinschalige bovenschools verband. Het 
betreftt drie openbare scholen, verspreid over drie dorpen. Eén van de scholen valt 
all  ruim twintig jaar onder een bestuurscommissie ex-artikel 82. De andere twee 
scholenn vielen vóór de invoering van het bovenschools management onder het 
bevoegdd gezag van hun gemeente. Vij f jaar geleden ontstond het idee om een 
bovenschoolsee structuur te realiseren door alle drie de scholen onder dezelfde al 
bestaandee bestuurscommissie te laten vallen. De aanleiding hiervoor was 
enerzijdss dat de drie directeuren van de scholen door tijdgebrek niet toekwamen 
aann het ontwikkelen van een onderwijskundig beleid voor hun scholen. Zij 
haddenn hiervoor slechts één dagdeel ter beschikking. Anderzijds groeide het besef 
datt de scholen te klein waren om als zelfstandige scholen te kunnen overleven. De 
dorpenn in de regio ontvolken, waardoor het aantal leerlingen met ongeveer 10% 
perr jaar terugloopt. Een gevolg hiervan is dat het personeel van de scholen 
langzaamm moet inkrimpen. 
Ookk de mogelijkheid om door middel van bestuurlijke samenwerking voor een 
financiëlefinanciële tegemoetkoming van de overheid in aanmerking te komen was een 
stimulanss voor de invoering van bovenschools management. 
Dee hierboven geschetste ontwikkeling deed zich in meer regio's in de omgeving 
voor.. Ook in de andere regio's werden initiatieven genomen om bovenschoolse 
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structurenn te ontwikkelen. Zo ontstond het zogenaamde G4 verband, dat bestaat 
uitt vier bovenschoolse structuren, waaronder twintig scholen vallen. Elk cluster 
vann scholen heeft een bovenschoolse directeur. De bovenschoolse directeur 
verwachtt dat op het moment dat hij met de VUT gaat, er geen nieuwe 
bovenschoolsee directeur voor zijn cluster wordt benoemd. Er zullen dan in G4 
verbandd nog drie bovenschoolse directeuren voor twintig scholen zijn en dat lijk t 
eenn ideale situatie. Momenteel leeft in G4 verband de vraag hoe de bovenschoolse 
structuurr zich - gelet op de specifieke regionale omstandigheden - verder het beste 
kann ontwikkelen. Onlangs is aan een extern bureau gevraagd om een advies uit te 
brengenn over de gewenste bestuurlijke krachtenbundeling in G4 verband en de 
vormm die de samenwerking moet krijgen. 
Hett hier beschreven bovenschoolse cluster functioneert in G4 verband op 
provinciaall  niveau in een overleg van alle 25 bovenschoolse directeuren van het 
openbaarr onderwijs in de provincie. 

Organisatieorganogram Organisatieorganogram 
Dee hier beschreven bovenschoolse structuur omvat drie scholen, met 
respectievelijkk 145, 45 en 25 leerlingen, twee locatieleiders, waarvan één de 
bovenschoolsee directeur is, en een bestuurscommissie ex-artikel 82. Tot voor kort 
hadd elk van de drie scholen een locatieleider. Eén van hen is met ingang van het 
nieuwee schooljaar vertrokken. De bovenschoolse directeur is waarnemend 
locatieleiderr van deze school geworden. De locatieleider van de derde school is 
adjunct-bovenschoolss directeur. 
Dee bestuurscommissie is samengesteld uit deskundigen op verschillende 
terreinen.. De burgemeester (een SGP-er) maakt deel uit van het bestuur. 

Taak-Taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 
Hett bovenschoolse management heeft als taak het voeren van personeelsbeleid en 
nascholingsbeleidd en het opzetten en uitvoeren van een onderwijskundig beleid. 
Dee taken en verantwoordelijkheden in het G4 verband liggen eveneens op deze 
terreinen.. Verder wordt in G4 verband gewerkt aan WSNS. Een belangrijke, meer 
informelee functie van het G4 overleg is, om als bovenschoolse directeuren elkaar 
tee informeren en ervaringen uit te wisselen. 
Naastt deze twee bovenschoolse overlegstructuren is er een werkgroep van 
ambtenarenn gevormd. Deze werkgroep heeft in hoofdzaak een ondersteunende 
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functie.. Door de ontwikkeling van de bovenschoolse structuur hebben zij thans 
minderr taken. Hieronder wordt een aantal van de taken verder uitgewerkt. 

Mett de invoering van het bovenschools management is het personeelsbeleid 
bovenschoolss beleid geworden. In januari van elk jaar wordt de voor het jaar 
daaropp komende formatie bekeken. Het personeelsbeleid staat ook op de agenda 
vann het G4 overleg. Op beide niveaus wordt geprobeerd om de mobiliteit te 
bevorderen.. Dit gebeurt echter op een milde manier. Geprobeerd wordt om 
mensenn in ieder geval zoveel mogelijk voor het onderwijs in de regio te 
behouden. . 

Hett geld voor nascholing en professionalisering wordt bovenschools beheerd. Elk 
jaarr bepaalt de bovenschoolse directeur in overleg met de andere locatieleider 
waarr de prioriteiten liggen. Het geld dat resteert, mogen de drie scholen naar 
eigenn inzicht aan nascholing besteden. 
Inn het gezamenlijke nascholingsplan neemt de professionalisering van de 
leerkrachtenn een centrale plaats in. Volgend jaar staat het Ieren omgaan met de 
computerr op de agenda. Het jaar daarna Engels en het daaropvolgende jaar, met 
hett oog op de invoering van de Euro, het leren werken met een nieuwe 
rekenmethode. . 
Hett gemeentebestuur bepaalt de omvang van de financiën. Het bestuur krijgt 
vervolgenss op papier de beschikking over het geld en vraagt de bovenschoolse 
directeurr om een begroting te maken in overleg met de andere locatieleider. Het 
bestuurr moet de begroting goedkeuren. 
Opp het terrein van onderwijs hebben de drie scholen een gezamenlijk schoolplan 
geschreven,, met voor elke school een eigen korte slotparagraaf. De 
bovenschoolsee directeur maakt in overleg met de andere locatieleider jaarlijks een 
beleidsplann voor het onderwijs in de drie scholen. Alhoewel het bevoegd gezag er 
vanaff  het begin van het bovenschools management op heeft aangedrongen om 
voorall  geen eenheidsworst van het onderwijs in de scholen te maken, heeft het 
bestuurr de wens geuit om het beleid meer te stroomlijnen. Het verschil tussen de 
scholenn zal echter nauwelijks toenemen, omdat het alle drie gewone, traditionele, 
klassikalee openbare scholen zijn en dat zullen zij ook blijven, zo denkt de 
bovenschoolsee directeur. Verder wordt er elk jaar gezamenlijk een bovenschools 
themaa aangepakt, bijvoorbeeld ICT. 
Tenn aanzien van de aanschaf van nieuwe leermiddelen, wordt zoveel mogelijk 
bovenschoolss beleid gevoerd. Geprobeerd wordt om in de drie scholen dezelfde 
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methodess aan te schaffen. Het achterliggende motief hiervoor is, om het voor 
leerkrachtenn gemakkelijker te maken om op een andere school in te vallen. Hij of 
zijj  kent dan de methode. De verantwoordelijkheid voor de aanschaf van nieuwe 
methodess ligt bij de bovenschoolse directeur en de locatieleider. De locatieleiders 
hebbenn hierin echter ook een eigen verantwoordelijkheid. 
Eenn kenmerk van het hier beschreven kleinschalige bovenschoolse verband is, dat 
menn elkaar goed kent. Tevens heeft een aantal mensen door de kleinschaligheid 
dubbelfuncties.. Zo is de bovenschoolse directeur tevens locatieleider en 
waarnemendd locatieleider van een andere school. Daarnaast is hij voorzitter en 
secretariss van het G4 overleg. Bij conflicten zouden deze dubbelfuncties voor 
problemenn kunnen gaan zorgen. 

4.22 De invloed van invoering van de bovenschoolse structuur  op de 
structuur ,, sturing en beleidsvoering van de scholen 

Structuur r 

Centralisatie Centralisatie 
Dee bovenschoolse directeur heeft de indruk, dat de besluitvorming in de scholen 
meerr gestroomlijnd wordt onder de bovenschoolse structuur. De keerzijde hiervan 
is,, dat de scholen wat minder vrijheid van handelen hebben. In het begin hadden de 
anderee twee locatieleiders hier moeite mee. Thans wordt de stroomlijning van de 
besluitvormingsprocessen,, ook op het niveau van de scholen, als een voordeel van 
hett bovenschools management ervaren. 

Specialisatie Specialisatie 
Mett de invoering van het bovenschools management is de directiestructuur 
veranderd.. De directeuren zijn locatieleiders geworden en één van hen is 
bovenschoolss directeur geworden. De andere twee locatieleiders hebben een 
salarisgarantiee gekregen tot hun pensioen. Als zij weggaan en opgevolgd worden, 
zullenn de nieuwe locatieleiders in een lagere schaal geplaatst worden. Op de school 
vann de bovenschoolse directeur vervult de coördinator onderbouw thans de functie 
vann adjunct-directeur. Alle drie de scholen hebben een intern begeleider. Deze 
warenn er echter al voor de invoering van het bovenschoolse management. 
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Configuratie Configuratie 
Dee invoering van het bovenschools management heeft niet tot gevolg gehad, dat het 
aantall  specialistische functies in de scholen is uitgebreid. Ook is het 
middenmanagementt niet uitgebreid. Er zijn in feite alleen veranderingen in de 
namenn van de functies opgetreden. Wel is als een gevolg van de invoering van het 
bovenschoolsee management het aantal mensen dat een dubbelfunctie bekleedt 
toegenomen.. Functieverandering heeft niet tot verandering in de opbouw van de 
schooll  geleid. 

Formalisatie Formalisatie 
Mett de invoering van het bovenschools management is een bovenschools overleg in 
hett leven geroepen. Daarnaast is er bovenschools G4 overleg. Beide overlegvormen 
zijnn tamelijk geformaliseerd. Er wordt op vaste tijdstippen, met een vaste regelmaat 
vergaderd.. Ook wordt er gewerkt met een agenda en notulen. 
Hett bovenschools overleg tussen de bovenschoolse directeur en de andere 
locatieleiderr is eenmaal per maand. Verder heeft het bovenschools management 
eenmaall  per maand overleg met het bestuur. Verder is er een onderbouwoverleg en 
eenn overleg van interne begeleiders op bovenschools niveau. Het G4 overleg vindt 
ookk eenmaal per maand plaats. 
Opp het niveau van de scholen is er geen formalisering van de overlegstructuur als 
gevolgg van de invoering van bovenschools management. De noodzaak hiertoe 
ontbreekt,, vanwege de kleine omvang van de drie scholen. 

Standaardisatie Standaardisatie 
Dee werkwijzen en procedures op de scholen zijn onder invloed van de invoering 
vann het bovenschoolse management meer gestandaardiseerd geworden. Dit geldt 
bijvoorbeeldd voor de zorgproblematiek, de huisvesting en het personeelsbeleid. 
Dezee standaardisering wordt bevorderd door het functioneren in het G4 verband. 

Sturingg en beleidsvoering 

Hett streven van de bovenschoolse directeur is om als bovenschoolse directeur en als 
locatieleiderr een democratisch leiderschap te realiseren, waarbij de bovenschoolse 
directeurr uiteindelijk de eerstverantwoordelijke onder het bestuur is. Dit is conform 
dee huidige situatie. In feite is er met de invoering van het bovenschoolse 
managementt niets veranderd in de relatie van de locatieleider, cq. bovenschoolse 
directeurr met de leerkrachten. 
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Mett de invoering van het bovenschoolse management hebben de locatieleiders niet 
meerr tijd gekregen voor onderwijskundige taken. De locatieleider(s) hebben 
volgenss de bovenschoolse directeur minder beheerstaken gekregen, maar 
tegelijkertijdd wordt er vaker vanuit het Ministerie een beroep op hen gedaan. 
Doorr gebrek aan tijd van de locatieleiders worden leerkrachten nauwelijks begeleid 
bijj  hun werk. Om het streven naar meer tijd voor het onderwijskundige proces te 
realiseren,, zullen de hoeveelheid middelen en tijd uitgebreid moeten worden. Dit is 
echterr een algemeen probleem van directeuren van kleine dorpsscholen, aldus de 
bovenschoolsee directeur. 
Mett de invoering van het bovenschools management is de beleidsvoering in de 
afzonderlijkee scholen en het cluster van scholen vergroot. De bovenschoolse 
netwerkenn spelen hierbij een belangrijke rol. Hierin kunnen ervaringen 
uitgewisseldd worden en zo worden dorpsscholen uit hun isolement gehaald. In G4 
verbandd wordt regelmatig deskundigheid ingehuurd om de bovenschoolse 
directeurenn te professionaliseren. Dit is bijvoorbeeld gebeurd ten aanzien van het 
voerenn van functioneringsgesprekken en het opzetten van een systeem van 
kwaliteitszorg.. Het inhuren van deskundigheid wordt betaald uit de pot van de 
bestuurlijkee krachtenbundeling. 

4.33 Organisatie-effectiviteit 

Adaptatie e 

Inn de dorpse structuur, waarin de scholen functioneren is niets veranderd onder de 
bovenschoolsee structuur. De behoefte om beter dan voorheen vragen uit de 
omgevingg te beantwoorden of beter in te spelen om dat wat in de omgeving van 
dee school leeft, speelt hier nauwelijks. 
Hett inspelen op onderwijsvernieuwingen (aanschaf nieuwe methodes) lijk t onder 
invloedd van de invoering van de bovenschoolse structuur te veranderen. 

Binding g 

Mett de invoering van het bovenschools management hebben de leerkrachten op de 
driee scholen meer contact met elkaar gekregen. Het isolement, dat het werken op 
eenn kleine school met zich meebrengt, wordt hiermee enigszins doorbroken. De 
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bindingg van de leerkrachten met de eigen school is onder invloed van de invoering 
vann het bovenschools management niet vergroot. 
Dee ouders hebben nauwelijks iets van de invoering van het bovenschoolse 

managementt gemerkt. 

Coördinatie e 

Dee coördinatie in de scholen is volgens de bovenschoolse directeur onder invloed 
vann de bovenschoolse structuur niet veranderd. 

Doelgerichtheid d 

Dee bovenschoolse directeur is van mening dat met de invoering van het 
bovenschoolsee management de scholen doelgerichter zijn gaan werken. De 
bovenschoolsee netwerken, ook die in G4 verband functioneren, zijn hiervoor een 
goedd middel. De grotere doelgerichtheid op het bovenschoolse niveau van de drie 
scholenn komt tot uiting in het schoolplan. Hierin wordt een gezamenlijk beleidslijn 
uitgezet.. In G4 verband komt deze grotere doelgerichtheid ook tot uiting in een 
gezamenlijkk beleid ten aanzien van de huisvesting. 
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