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Samenvatting (Dutch summary) 
 

Aanleiding en theorie  

De afgelopen decennia is de rol van schoolleiders in Neder-
land aanzienlijk veranderd. Processen van deregulering en decen-
tralisatie hebben de autonomie van scholen vergroot en daarmee 
het werk van schoolleiders complexer gemaakt. Schoolleiders heb-
ben meer vrijheid in onderwijskundig, financieel en organisatorisch 
opzicht, wat heeft geleid tot een toename van het aantal taken waar 
ze verantwoordelijk voor zijn. Meer zeggenschap gaat echter ge-
paard met een grotere verantwoording. Schoolleiders beslissen zelf 
hoe ze hun school inrichten, maar ze moeten daarbij wel verant-
woording afleggen over de resultaten van hun leerlingen; ze wor-
den afgerekend op de leerlingprestaties. Als gevolg van deze ont-
wikkelingen hebben scholen meer mogelijkheden om zich te onder-
scheiden van andere scholen en een zekere concurrentie tussen 
scholen wordt hiermee aangemoedigd.  

Al deze veranderingen tezamen leggen echter een grotere 
druk op de schoolleider. Schoolleiders kunnen niet langer volstaan 
met een eenzijdig handelingsrepertoire. Ze moeten over uiteenlo-
pende vaardigheden beschikken om op adequate wijze om te kun-
nen gaan met de eisen die de omgeving aan ze stelt. Quinn en 
Rohrbaugh (1983) erkennen de grote hoeveelheid eisen die aan ma-
nagers worden gesteld en ze wijzen op de complicatie dat die eisen 
soms tegenstrijdig zijn. Vanuit dit perspectief ontwikkelden zij het 
Concurrerende Waarden Raamwerk om te onderzoeken hoe mana-
gers omgaan met die tegenstrijdige eisen en om na te gaan welke 
managers het meest effectief zijn. Het raamwerk bestaat uit twee 
assen of dimensies die samen vier kwadranten vormen. De horizon-
tale as loopt van een interne naar een externe focus en de verticale 
as stelt beheersing tegenover flexibiliteit. De kwadranten zijn ge-
naamd: human relations, open systeem, rationele doel en interne 
process. Uit hun onderzoek blijkt dat effectieve leiders diverse lei-
derschapsrollen tegelijkertijd kunnen vervullen en dus gedrag kun-
nen vertonen dat in meerdere kwadranten is gesitueerd. Denison, 
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Hooijberg and Quinn (1995) noemen deze eigenschap gedragsmati-
ge complexiteit. Hoe meer soorten gedrag een leider vertoont, des 
te hoger zijn of haar gedragsmatige complexiteit. Quinn en Rohrb-
augh stellen dat alle leiders te maken hebben met vier concurreren-
de organisatorische eisen die voortvloeien uit de vier organisatori-
sche modellen in het raamwerk. Elke van die vier eisen correspon-
deert met een leiderschapsstijl die uit twee eigenschappen bestaat 
die kenmerkend zijn voor dat type leider. De acht kenmerken zijn 
de rollen die een leider kan vervullen in een organisatie. De rollen 
zijn: stimulator, mentor, bemiddelaar, innovator, producer, regis-
seur, controleur en coördinator.   

Met het oog op de veranderingen in het werk van schoollei-
ders is het een interessante vraag of en hoe schoolleiders invloed 
uitoefenen op de resultaten van hun leerlingen. De toegenomen 
complexiteit van schoolleiderschap heeft in de jaren 70 en 80 tot een 
grote hoeveelheid onderzoek geleid. Er werd vooral gekeken naar 
de effectiviteit van de schoolleider. In eerste instantie werd gedacht 
dat het effect van schoolleiders op leerlingen direct te meten zou 
zijn, ongeacht de paden waarlangs die invloed verloopt. Met be-
hulp van deze simpele modellen werd echter zelden een effect ge-
vonden van schoolleiders op leerlinguitkomsten. In reactie hierop 
probeerden onderzoekers de invloed van schoolleiders op leerlin-
gen indirect te meten, namelijk via andere mensen en via organisa-
torische en culturele factoren. Met deze complexere modellen von-
den diverse onderzoekers een indirect effect van schoolleiders op 
leerlingresultaten. Bossert, Dwyer, Rowan & Lee (1982) waren een 
van de eerste auteurs die aantoonden dat het effect van schoollei-
ders op leerlingen geen direct effect is, maar een indirect effect dat 
loopt via schoolklimaat en de onderwijskundige organisatie. Er is 
echter nog steeds weinig bekend over de paden waarlangs deze in-
vloed verloopt. 

Een van de manieren om die invloedswegen te onderzoeken 
is met behulp van integrale modellen, die worden gekenmerkt door 
een aaneenschakeling van variabelen (Yukl, 1981). In het integrale 
model van Bossert e.a. handelen schoolleiders intentioneel vanuit 
een overkoepelend perspectief op de school. Hun gedrag en cogni-
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ties worden daarbij beïnvloed door een aantal factoren buiten de 
school, zoals hun persoonlijke kenmerken en kenmerken van de 
omgeving waarin de school zich bevindt. In het model van Bossert 
e.a. is de schoolleidervariabele dus zowel een afhankelijke als een 
onafhankelijke variabele (Pitner, 1988). Als een afhankelijke varia-
bele is het gedrag van de schoolleider onderhevig aan de invloed 
van andere variabelen, zoals de context van de school, of de cogni-
ties van de schoolleider, terwijl het gedrag van schoolleiders als on-
afhankelijke variabele zelf invloed uitoefent op de schoolorganisatie 
en het schoolklimaat en uiteindelijk op de leerlingresultaten.  
In dit proefschrift richten we ons op de schoolleider als afhankelijke 
variabele. We zijn geïnteresseerd in de factoren die het gedrag van 
schoolleiders beïnvloeden en kijken daarbij onder andere naar con-
textfactoren en de mediërende invloed van cognities. Het belang 
van cognities wordt onderstreept door Krug (1989, 1992) die ont-
dekte dat in het kader van effectiviteit, de intenties van schoollei-
ders een grotere rol spelen dan het daadwerkelijke gedrag. Imants 
(1996) vond in een literatuurstudie dat de visie van schoolleiders op 
hun eigen positie en op hun eigen functioneren cruciaal is bij het 
sturen van het eigen gedrag. In onze studie spreken we in dit kader 
over rolopvattingen van schoolleiders. We willen de volgende on-
derzoeksvragen beantwoorden: 

Welke rolopvattingen kunnen we onderscheiden bij school-
leiders op havo-scholen in Nederland en welk gedrag vertonen zij?  
Daarnaast kijken we naar we de invloed van achtergrondkenmer-
ken op de rolopvattingen en het gedrag van schoolleiders. We ma-
ken hierbij gebruik van het Concurrerende Waarden Raamwerk 
van Quinn en Rohrbaugh (1983), omdat het nauw aansluit bij onze 
veronderstellingen. Ten eerste erkent het raamwerk de tegenstrijdi-
ge eisen waarmee leiders worden geconfronteerd en ten tweede 
gaat het er vanuit dat effectieve leiders in staat zijn meerdere rollen 
in hun organisatie te vervullen (gedragsmatige complexiteit).  
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Onderzoeksopzet  

Om de centrale vragen van dit proefschrift te kunnen beant-
woorden, hebben we gebruik gemaakt van vragenlijsten. In totaal 
hebben we 103 schoolleiders en 998 docenten van havo-scholen in 
Nederland ondervraagd. De schoolleidervragenlijst bestond uit 
vragen met betrekking tot de drie groepen variabelen in ons onder-
zoek: achtergrondkenmerken (persoonlijke eigenschappen van de 
schoolleider, schoolkenmerken en kenmerken van de context van 
de school), rolopvattingen en gedrag. Tevens hebben wij de docen-
ten ondervraagd over het gedrag dat zij waarnemen bij hun school-
leider. 

De validering van het Concurrerende Waarden Raamwerk 
speelt een belangrijke rol in dit proefschrift. Allereerst hebben we 
gekeken of we de rolopvattingen en het gedrag zoals onderscheiden 
in het Concurrerende Waarden Raamwerk konden terugvinden in 
onze data. Hiervoor hebben we structural equation modelling ge-
bruikt. Vervolgens keken we met behulp van multi-level analyses 
naar de hoeveelheid schoolgebonden variantie in de data afkomstig 
van de docentenvragenlijsten en naar de convergente validiteit van 
de corresponderende variabelen in de schoolleider- en docenten-
vragenlijsten.  

Met behulp van structural equation modelling vonden we de 
structuur van de rolopvattingen terug in onze data, met uitzonde-
ring van een rol: de producer rol. Derhalve hebben we in de verdere 
analyses deze rol niet meegenomen. 
De analyses met betrekking tot het gedrag van schoolleiders lieten 
zien dat we de structuur van het raamwerk zowel in de schoollei-
dervragenlijsten als in de docentenvragenlijsten konden terugvin-
den. Het Concurrerende Waarden Raamwerk blijkt geschikt om het 
gedrag van schoolleiders te meten. Daar staat echter tegenover dat 
we relatief weinig schoolgebonden variantie vonden. Dit houdt in 
dat de uitkomsten van de docentenvragenlijsten niet valide zijn als 
het gaat om het meten van schoolleidersgedrag. De data zijn wel 
valide als het gaat om de perceptie van docenten op het gedrag van 
schoolleiders. Daarnaast was de convergentie tussen de resultaten 
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van de vragenlijsten van de schoolleiders en van de docenten laag, 
terwijl de twee vragenlijsten hetzelfde concept veronderstelden te 
meten. Er was dus weinig convergente validiteit.  

Nadat we de validiteit van het Concurrerende Waarden 
Raamwerk hadden vastgesteld, richtten we ons op de onderzoeks-
vragen. We keken eerst naar de rolopvattingen en het gedrag van 
schoolleiders en vervolgens naar de relatie tussen achtergrondken-
merken en rolopvattingen en tussen achtergrondkenmerken, rolop-
vattingen en het gedrag van schoolleiders. 
 
Resultaten 

Rolopvattingen 
De eerste onderzoeksvraag had betrekking op de rolopvat-

tingen van havo-schoolleiders in Nederland. Uit het onderzoek 
bleek dat schoolleiders de meeste waarde hechten aan rollen uit het 
open systeem model, dus de innovator en bemiddelaar. De rollen 
uit het intern proces model (controleur en coördinator) worden re-
latief minder belangrijk geacht. We vonden ook dat schoolleiders 
meer belang hechten aan onderwijskundige taken dan aan admini-
stratieve taken. 

Gedrag  
De schoolleiders geven aan dat ze de meeste tijd besteden 

aan het stimuleren van de effectiviteit en de productiviteit van de 
school, ofwel gedrag uit het rationele doel model.  
Daarnaast zijn hun handelingen gericht op het vergroten van de be-
trokkenheid van docenten (human relations) en op vernieuwingen 
(open systeem). We vonden de laagste scores voor handelingen ge-
richt op het interne proces. Dit komt overeen met de uitkomsten die 
we vonden bij de rolopvattingen van schoolleiders. Kennelijk krij-
gen interne processen en de efficiëntie van de school geen prioriteit. 
Gemiddeld waren de scores lager op het gedrag dan op de rolop-
vattingen.  

De resultaten van de docentenvragenlijsten laten zien dat 
schoolleiders volgens de docenten weinig gedrag vertonen dat is 
gericht op het vergroten van de betrokkenheid en participatie van 
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docenten (human relations). Docenten rapporten voornamelijk 
handelingen die als doel hebben de externe oriëntatie en het aan-
passingsvermogen van de school te vergroten, met andere woorden 
gedrag uit het open systeem model. Blijkbaar hebben docenten een 
andere perceptie van het gedrag van hun schoolleiders dan de 
schoolleiders zelf.  

Relatie achtergrondkenmerken en rolopvattingen 
We vonden weinig resultaten met betrekking tot de relatie 

tussen achtergondkenmerken en rolopvattingen. Uit het onderzoek 
kwam naar voren dat de innovatorrol significant vaker voorkomt 
bij schoolleiders die meer beleidsruimte ervaren als gevolg van de 
decentralisatie en bij schoolleiders op scholen met een laag percen-
tage lage SES- leerlingen.  

Relatie tussen achtergrondkenmerken, rolopvattingen en gedrag 
Bij de analyse van het gehele onderzoeksmodel bleek dat 

achtergrondkenmerken zelden de rolopvattingen of het gedrag van 
schoolleiders voorspellen. Alleen het achtergrondkenmerk ‘school-
leiderstaken’ heeft effect. In combinatie met achtergrondkenmerken 
voorspellen rolopvattingen, met uitzondering van de mentorrol, 
niet het gedrag van schoolleiders.  

Relatie tussen rolopvattingen en gedrag 
Zoals gezegd, hebben we bij het beantwoorden van onze onder-

zoeksvragen over rolopvattingen en gedrag gebruik gemaakt van 
het Concurrerende Waarden Raamwerk van Quinn en Rohrbaugh 
(1983). Theoretisch gezien kunnen de rolopvattingen worden ge-
classificeerd onder de vier gedragsmodellen. Dit resulteerde in de 
volgende veronderstellingen: 

• De regisseur voorspelt rationeel doel gedrag 
• De controleur en coördinator voorspellen intern proces ge-

drag 
• De stimulator en mentor voorspellen human relations ge-

drag 
• De innovator en bemiddelaar voorspellen open systeem ge-

drag 
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Multi-level regressie analyses toonden aan dat rationeel doelge-
drag gemeten onder docenten niet voorspeld kan worden door de 
regisseurs rolopvatting. Evenmin voorspellen de controleur en de 
coördinator samen intern procesgedrag. Los van de coördinatorrol-
opvatting voorspelt de controleursrolopvatting echter wel intern 
procesgedrag. Verder voorspellen de stimulator en de mentor alle-
bei significant human relationsgedrag zoals waargenomen door do-
centen. Zodra de mentorrolopvatting echter wordt weggenomen, 
voorspelt de stimulator niet langer het human relationsgedrag. Ten 
slotte wordt open systeemgedrag zoals waargenomen door docen-
ten zowel significant voorspeld door de innovator en bemiddelaar 
tezamen als door de twee rolopvattingen apart.  
 

Discussie 

Uit de resultaten van dit onderzoek komen drie belangrijke 
thema’s naar voren: de validiteit van het Concurrerende Waarden 
Raamwerk en vragenlijstonderzoek, gedragsmatige complexiteit in 
de praktijk van schoolleiders en de verkenning van ons onder-
zoeksmodel.  
 
Validiteit  

Het Concurrerende Waarden Raamwerk is oorspronkelijk 
ontwikkeld om een structuur te ontdekken in effectiviteitscriteria 
van organisaties. Aangezien leiderschapsonderzoek in onderwijs 
niet los kan worden gezien van algemeen leiderschapsonderzoek en 
er binnen onderwijskundig onderzoek regelmatig gebruik wordt 
gemaakt van algemene leiderschapstheorieën en modellen, wilden 
we testen in hoeverre het raamwerk van Quinn en Rohrbaugh ook 
van toepassing is op schoolleiders. We hebben zowel voor de rol-
opvattingen als voor het gedrag gekeken of de items uit onze vra-
genlijst representatief zijn voor de vier latente gedragsconstructen 
en de acht rolopvattingen uit het Concurrerende Waarden Raam-
werk. Het bleek dat alle gedragsitems een significante factorlading 
hadden op het construct dat ze werden geacht te meten. Bovendien 
werd dezelfde datastructuur gevonden binnen de schoolleidersvra-
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genlijst als binnen de docentenvragenlijst. Op basis van deze uit-
komsten concludeerden we dat het raamwerk geschikt is om het 
gedrag van schoolleiders te meten.  
Analyses met betrekking tot de rolopvattingen lieten zien dat we 
zeven van de acht rolopvattingen konden onderscheiden in onze 
data: alleen de producer vonden we niet terug. Een mogelijke ver-
klaring hiervoor ligt in onze operationalisatie van deze rolopvat-
ting. Oorspronkelijk bereiken producers de doelstellingen van hun 
school, doordat ze zich ervan vergewissen dat docenten de school-
doelstellingen behalen. Onze items focussen echter meer op het 
stimuleren en motiveren van docenten in het algemeen en op het 
nagaan of ze wel doen wat ze is opgedragen. 
Veel onderzoek naar schoolleiderschap wordt gedaan met behulp 
van vragenlijsten. In deze studie hebben we gebruik gemaakt van 
vragenlijsten waarin schoolleiders hun eigen gedrag beoordelen en 
waarin docenten hun perceptie geven op het gedrag van de school-
leider. Het is echter de vraag in hoeverre beide instrumenten valide 
maten voor schoolleidersgedrag zijn. Aangezien de schoolleiders-
vragenlijsten per item één score generen, betreft het altijd de per-
ceptie van de schoolleider van zijn eigen gedrag. Interessanter zijn 
de scores van de docentenvragenlijsten: elk item wordt ingevuld 
door meerdere personen en dus zijn er diverse scores. De enige 
manier waarop we deze scores kunnen interpreteren, is door de 
schoolgebonden variantie te onderzoeken. Indien de percepties van 
docenten een valide maat zijn voor het gedrag van schoolleiders, 
zouden de scores van de docenten van dezelfde school moeten cor-
releren. Lopen de scores echter uiteen, dan wordt in feite de per-
soonlijke mening gemeten van individuele docenten over het ge-
drag van hun schoolleider. Wij vonden laag, maar significant per-
centage schoolgebonden variantie (10-20%). Er zijn drie mogelijke 
verklaringen voor het lage percentage: 1. docenten hebben geen 
goed zicht op wat hun schoolleider feitelijk doet; 2. onze groep do-
centen is te heterogeen en er is geen gevoel van gemeenschap in de 
school; 3. de percepties van leraren worden niet alleen bepaald door 
hun observaties van het gedrag van de schoolleider, maar ook door 
persoonlijke kenmerken van de docent, zoals hun relatie met de 
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schoolleider. Om deze redenen, en omdat de scores van de docen-
ten- en schoolleidersvragenlijsten uiteenliepen terwijl ze bedoeld 
waren hetzelfde construct te meten, raden wij aan om naast vragen-
lijsten ook andere instrumenten te gebruiken bij het meten van het 
gedrag van schoolleiders (triangulatie). Hierbij kan worden gedacht 
aan observaties of logboeken. 

Gedragsmatige complexiteit  

Schoolleiders vertonen niet alle soorten gedrag in even grote 
mate, terwijl het volgens de literatuur voor hun effectiviteit wel be-
langrijk is dat ze over een zo breed mogelijk repertoire aan hande-
lingen beschikken. Een van onze verklaringen voor het enigszins 
eenzijdige gedrag van schoolleiders, is de context waarin ze opere-
ren. Als gevolg van decentralisatie, moeten scholen aan de buiten-
wereld laten zien dat ze hun geld op verantwoorde wijze hebben 
uitgegeven (rationele doel). Daarnaast stelt de maatschappij allerlei 
eisen aan scholen, wat ertoe heeft geleid dat scholen meer innova-
tief gedrag vertonen (open steem). Er is hierdoor minder tijd en 
ruimte om zich te richten op de interne organisatie (intern proces). 
Het is dus goed mogelijk dat schoolleiders in een andere omgeving 
andere accenten hadden gelegd. Bij gebrek aan een effectiviteits-
maat in onze studie, kunnen wij geen uitspraken doen over de ef-
fectiviteit van de schoolleiders. Wij raden derhalve aan om in ver-
volgonderzoek een effectiteitsmaat op te nemen, zoals leerlingresul-
taten of evaluaties van schoolbestuurders.  

Verkenning van het onderzoeksmodel 
De relaties zoals beschreven in ons onderzoeksmodel von-

den wij slechts in geringe mate terug in onze data. Een van de ver-
klaringen hiervoor heeft te maken met de operationalisering en po-
sitie van de variabele rolopvattingen. Eerder onderzoek toonde aan 
dat de visie van de schoolleider een belangrijke rol speelt in zijn of 
haar gedrag. In de lijn van het Concurrerende Waarden Raamwerk 
hebben wij visie geoperationaliseerd als rolopvattingen. Bij nader 
inzien verwijzen de twee begrippen echter naar andere zaken ver-
wijzen. Visie slaat terug op de ideeën van de schoolleider over de 
organisatie van de school en waar het in de toekomst naartoe moet 
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met de school, terwijl rolopvattingen betrekking hebben op de rol 
die de schoolleider vervult in die organisatie. Daarnaast is de relatie 
tussen rolopvattingen en gedrag misschien niet zo eenzijdig als 
weergegeven in ons model. Als we ervan uitgaan dat iemands rol-
opvattingen en gedrag met elkaar in harmonie zijn (cognitieve dis-
sonantie theorie), is het evenzeer mogelijk dat de rolopvattingen en 
het gedrag van de schoolleider elkaar wederzijds beïnvloeden. Dit 
zou leiden tot een aangepast onderzoeksmodel waarin visie wordt 
toegevoegd als antecedente variabele en de relatie tussen rolopvat-
tingen en gedrag reciproque in plaats van causaal wordt.  
 

Implicaties voor de praktijk van schoolleiders 

Schoolleiders zouden over een zo breed mogelijk repertoire 
aan gedragingen moeten beschikken. Invloeden van buitenaf, 
waaronder overheidsbeleid, zorgen er echter voor dat schoolleiders 
eenzijdig gedrag vertonen. Als het bovenschools management zich  
bezighoudt met overheidsbeleid, heeft de schoolleider meer tijd om 
zich te richten op alle facetten van de eigen school. 

Verder is het goed als schoolleiders zich realiseren dat hun 
gedrag niet altijd even zichtbaar is voor de docenten en dat docen-
ten, afhankelijk van hun behoefte, vanuit hun eigen perspectief naar 
het gedrag van de schoolleider kijken. Door stil te staan bij de be-
hoeften van de docenten en door na te gaan wat ze nu echt aan wil-
len overbrengen, kunnen schoolleiders meer invloed uitoefenen in 
hun organisatie.  

Veel schoolleiders ervaren grote druk vanuit de omgeving en 
hebben het gevoel dat ze daardoor worden belemmerd in hun 
werk. Uit deze studie blijkt echter dat de invloed van contextfacto-
ren op het daadwerkelijk gedrag van de schoolleider gering is. Mo-
gelijk kan deze kennis schoolleiders ertoe zetten actief te anticipe-
ren op ontwikkelingen in de omgeving van de school en deze in te 
passen in de visie die ze voor hun eigen school hebben. 
 
 


