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Overr de schaal van scholen is veel discussie. Het gaat er onder andere 
omm of door schaalvergroting, in het bijzonder fusie van scholen, de 
effectiviteitt van de schoolorganisatie zal toenemen, of zoals sommigen 
vrezen,, juist zal afnemen. Kunnen scholen ook té groot worden, zodat ze 
niett meer flexibel op de omgeving kunnen reageren, leraren niet meer 
echtt betrokken zijn bij de school, de onderlinge coördinatie steeds 
problematischerr wordt en belangrijke doelen uit het zicht verdwijnen? 
Onderzochtt is of schaalverschillen tussen basisscholen en de invoering 
vann bovenschools management van invloed zijn op de doelgerichtheid 
vann scholen, de binding tussen personeelsleden, de coördinatie van de 
organisatie-onderdelenn en de interactie tussen schoolorganisatie en 
omgeving.. Ook is onderzocht of eventuele invloed samenhangt met 
kenmerkenn van de organisatiestructuur, met de rol van de schoolleider 
enn met de beleidsvoering in de scholen. 
Eénn van de bevindingen is dat organisatie-effectiviteit, anders dan men 
vaakk denkt, slechts voor een klein deel bepaald wordt door schaalgrootte; 
dee sturing door de schoolleider is veel belangrijker. Na invoering van 
bovenschoolss management lijken scholen doelgerichter te worden, 
wellichtt omdat de schoolleiders zich meer op onderwijskundig gebied 
gaann profileren. 
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