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Managementsamenvatting 
 
 
 
 
In dit onderzoek is bestudeerd hoe het staat met het beleidvoerend vermogen van 
basisscholen. De aanleiding daartoe is de toenemende deregulering in het onder-
wijs, gestuurd door nieuwe bestuurlijke opvattingen van de overheid waardoor 
schoolbesturen en scholen meer vrijheid krijgen om eigen beleid te voeren en dus 
meer autonoom kunnen handelen. De laatste jaren zijn voor het basisonderwijs 
enkele beleidsmaatregelen doorgevoerd die grotere beleidsvrijheid aan scholen 
geven, te weten de invoering van de lumpsumbekostiging, de invoering van de 
vraagfinanciering voor de schoolbegeleiding en het verleggen van de regie over 
het onderwijsachterstandenbeleid van gemeenten naar schoolbesturen. De veron-
derstelling achter dit beleid is dat scholen en schoolbesturen ook in staat zijn om 
zelf beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dat houdt in: gerichte keuzes maken, 
zelf de verantwoordelijkheid voor die keuzes nemen en daarbij planmatig, inte-
graal en strategisch denken en handelen. Dit vraagt nieuwe competenties en een 
nieuwe attitude, samengevat in de term beleidvoerend vermogen. De centrale 
vraag in dit onderzoek was in hoeverre scholen en besturen daarover feitelijk al 
beschikken. Dat is immers een essentiële conditie om de veronderstelde opbreng-
sten van deregulering en grotere autonomie te kunnen realiseren. Die opbrengsten 
zijn meer kwaliteit, meer professionaliteit en een betere afstemming tussen vraag 
en aanbod. 
De centrale vraag is uiteengelegd in drie hoofdvragen: 

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het beleidvoerend vermo-
gen van basisscholen? 

2. Is er een relatie tussen het beleidvoerend vermogen van basisscholen en 
de organisatie en het beleid van hun bestuur? 

3. Welke (overige) factoren zijn van invloed op het beleidvoerend vermo-
gen van basisscholen en welke contextspecifieke factoren zijn daarbij te 
onderscheiden? 

Beleidvoerend vermogen is in het onderzoek gedefinieerd als het vermogen van 
de organisatie als geheel om doelen te stellen in relatie tot (veranderende) eisen 
van interne en externe actoren, deze doelen te implementeren en een cyclisch 
proces van evaluatie en bijstelling uit te voeren, waarbij een optimale flexibiliteit 
wordt toegepast. 



 II 

 
De opzet van het onderzoek 
 
Het onderzoek is uitgevoerd in twee delen: 

1. een kwantitatief/representatief deel: een survey onder schoolleiders en 
leerkrachten van basisscholen 

2. een kwalitatief/exploratief deel: bestudering van beleidsvarianten via ca-
sestudies, bestaande uit steeds twee scholen en hun schoolbestuur. 

Voor het kwantitatieve deel is een conceptueel model opgesteld, vooral ten be-
hoeve van de beantwoording van vraag 3. Op basis van literatuur is 
beargumenteerd welke factoren verband zouden kunnen houden met beleidvoe-
rend vermogen. Drie groepen factoren zijn onderscheiden: 

1. kenmerken van de schoolleiding, zoals aanwezigheid van een visie, ‘heli-
kopterview’ en de mate waarin de schoolleider leerkrachten stimuleert en 
steunt 

2. kenmerken van de schoolorganisatie, zoals het schoolklimaat, de transpa-
rantie van overleg en regels, de openheid en veranderbereidheid in het 
team, het professionaliseringsbeleid en de interne taakverdeling 

3. kenmerken van de omgeving van de school, zoals de vrijheid die het be-
stuur laat aan de school, de invloed van de ouders en de invloed vanuit 
landelijk beleid en regelgeving. 

De data zijn verzameld met vragenlijsten voor de schoolleider en voor de leer-
krachten. Ter voorkoming van sociaal wenselijke antwoorden zijn de kenmerken 
van de schoolleiding en de schoolorganisatie gemeten bij de teamleden en niet bij 
het management. De omgevingskenmerken zijn gemeten bij de schoolleider, en 
beleidvoerend vermogen zowel bij leerkrachten als schoolleiders.  
Voor de casestudies zijn negen scholen geselecteerd op basis van de uitkomsten 
van het survey. Daarbij is gestreefd naar variatie op de mate van beleidvoerend 
vermogen (zoals gerapporteerd door leerkrachten) en de mate waarin beleidsvrij-
heid wordt ervaren (volgens de schoolleider). Van elke school is de schoolleider 
geïnterviewd, de interne begeleider en een vertegenwoordiger van het schoolbe-
stuur. Ter validering is steeds ook nog een schoolleider van een andere school van 
hetzelfde bestuur geïnterviewd. In de interviews is gevraagd naar factoren die be-
lemmerend en bevorderend werken bij de ontwikkeling van het beleidvoerend 
vermogen, aan de hand van ervaringen met de beleidswijzigingen betreffende 
lumpsumfinanciering, vraaggerichte schoolbegeleiding en regie over de bestrij-
ding van onderwijsachterstanden.  
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Resultaten 
De resultaten van het onderzoek zijn, geordend naar onderzoeksvraag, als volgt.  
 
Vraag 1: Stand van zaken met betrekking tot beleidvoerend vermogen 
Beleidvoerend vermogen omvat in dit onderzoek drie elementen: 

1. integraal en strategisch beleid voeren 
2. beleid sturen en volgen door evalueren met gebruik van gegevens 
3. reageren op/rekening houden met ontwikkelingen en eisen uit de omge-

ving. 
Het blijkt dat zowel schoolleiders als leerkrachten de eigen school tamelijk hoog 
positioneren op deze drie elementen. Op een vijfpuntsschaal varieert de gemid-
delde score van 3.7 voor het element evaluatiegerichtheid (b) tot 4.0 voor het 
element integraal/strategisch beleid (a). De overall score voor beleidvoerend ver-
mogen is 3.9 voor zowel schoolleiders als leerkrachten. Het algemene beeld dat 
schoolleiders en leerkrachten hebben van het eigen beleidvoerend vermogen is 
dus positief. Er is geen samenhang met achtergrondkenmerken van de scholen, 
zoals schoolgrootte, het percentage leerlingen uit achterstandsgroepen en het aan-
tal scholen binnen één bestuur. Er is ook geen samenhang met 
achtergrondkenmerken van de schoolleider, zoals leeftijd en ervaring als directie-
lid. 
De overeenstemming tussen de oordelen van de schoolleiders en de leerkrachten 
over het beleidvoerend vermogen op de school is echter niet erg hoog. Kennelijk 
is het zo dat leerkrachten en schoolleiders niet met dezelfde blik of met dezelfde 
maatstaven naar de elementen van het beleidvoerend vermogen kijken. Datzelfde 
blijkt te gelden voor het oordeel van schoolbesturen en van de inspectie over (as-
pecten van) het beleidvoerend vermogen van basisscholen: besturen en inspectie 
zijn minder positief over sommige aspecten van het beleidvoerend vermogen van 
de scholen dan de schoolleiders en leerkrachten.  
 
Kan nu uit de relatief positieve oordelen van de schoolleiders en leerkrachten 
worden afgeleid dat het wel goed zit met het beleidvoerend vermogen van basis-
scholen? Die conclusie lijkt iets te eenvoudig. Er zijn verschillende verklaringen 
mogelijk voor dit positieve beeld. Ten eerste kan het niet uitgesloten worden dat 
de respons op de vragenlijst selectief is geweest, in die zin dat vooral scholen 
hebben meegedaan die het onderwerp beleidvoerend vermogen interessant vinden 
en er actief mee bezig zijn. Daarbij hebben we niet kunnen vaststellen in hoeverre 
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de onderzoeksgroep representatief is voor de populatie basisscholen. Ten tweede 
heeft de meting plaatsgevonden in de vorm van zelfrapportage. Hoewel het meet-
instrument zorgvuldig geconstrueerd is en de personen die wij consulteerden in 
een symposium over de onderzoeksuitkomsten zich ook goed in het instrument 
konden vinden, is het toch denkbaar dat er ‘overrapportage’ heeft plaatsgevonden 
omdat professionals niet graag negatief oordelen over hun eigen competenties en 
handelen.  
Anderzijds is er tegenwoordig, zo werd duidelijk uit het symposium en uit de in-
terviews in de casestudies, sprake van een ‘lerend elan’ bij zowel besturen en 
schoolleiders. De mate van autonomie van scholen en de verschillende niveaus 
van verantwoordelijkheid zijn op veel bestuurskantoren onderwerp van herdefini-
ering. In dat kader blijkt volop te worden nagedacht over de mate waarin scholen 
invloed kunnen/mogen hebben op het bestuursbeleid en de wijze waarop beleid-
voerend vermogen van schoolleiders verder kan worden ontwikkeld. Vooral bij 
de grotere besturen troffen we op deze terreinen de nodige voorbeelden van stra-
tegieontwikkeling aan. De relatief hoge scores op beleidvoerend vermogen bij de 
schoolleiders zouden in dit licht ook gezien kunnen worden als een ambitie die 
men heeft, een doel dat misschien nog niet bereikt is maar waar wel aan wordt 
gewerkt.  
 
Vraag 2: Beleidvoerend vermogen en bestuursbeleid 
Beleidvoerend vermogen hebben we opgevat als een competentie. Maar voor het 
gebruiken van deze competentie is het natuurlijk nodig dat er ook daadwerkelijke 
beleidsvrijheid bestaat: de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen en keuzes 
af te wegen. Hoeveel beleidsvrijheid scholen hebben of ervaren, hangt onder meer 
af van het bestuursbeleid. Een bestuur dat veel centraal regelt, laat voor de scho-
len minder eigen beleidsruimte over dan een bestuur dat weinig centraal regelt en 
integrale beleidsverantwoordelijkheid bij de schooldirecties legt. Daarnaast hangt 
(ervaren) beleidsvrijheid ook af van de ruimte die vanuit landelijk of lokaal beleid 
wordt geboden.  
In de vragenlijst voor de schoolleiders is beleidsvrijheid gemeten door te vragen 
in hoeverre de schoolleider, op verschillende beleidsterreinen beperkingen ervaart 
in de eigen beleidsvrijheid, door maatregelen vanuit het bestuur, de landelijke 
overheid of de lokale overheid. Het blijkt dat de besturen de scholen vooral in 
hun onderwijskundige keuzes veel vrijheid laten. Scholen ervaren zelden beper-
kingen vanuit hun bestuur bij beslissingen die ze nemen over het primaire proces 
(inhoud van het onderwijs, didactiek, organisatie van het leren, omgang met ou-
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ders) of over vernieuwingen die ze willen aangaan. Iets minder beleidsvrijheid 
krijgen ze vanuit hun bestuur bij de inrichting van het kwaliteitsbeleid (professio-
naliseringsbeleid, kwaliteitszorgsysteem, leerlingenzorg). Duidelijk de minste 
vrijheid (dus de meeste beperking) is er op het gebied van personeel en financiën. 
Ongeveer de helft van de schoolleiders geeft aan dat bij hen op dit gebied de be-
leidsvrijheid niet groot is. Hoe meer scholen er vallen onder een bestuur, hoe 
geringer de ervaren beleidsvrijheid, vooral op de terreinen kwaliteitsbeleid en fi-
nancieel beleid. Grote besturen hebben kennelijk de neiging om op deze terreinen 
meer centraal te regelen dan kleine besturen. Verder blijkt dat scholen met veel 
leerlingen uit achterstandsgroepen minder beleidsvrijheid vanuit hun bestuur er-
varen dan andere scholen, zij het alleen op financieel gebied. De verschuiving van 
middelen voor bestrijding van onderwijsachterstanden die heeft plaatsgevonden 
van gemeenten naar schoolbesturen heeft er mogelijk toe geleid dat besturen die 
middelen aan hun scholen zijn gaan toekennen vanuit eigen centrale regie, zonder 
scholen veel ruimte te laten.  
Ongeveer een kwart van de schoolleiders vindt dat ze vrij weinig beleidsvrijheid 
hebben als gevolg van lokaal beleid. Tot lokaal beleid zijn in het onderzoek gere-
kend gemeentelijk beleid/gemeentelijke afspraken, maar ook afspraken vanuit het 
samenwerkingsverband Weer Samen Naar School, vanuit wijkoverleg, vanuit di-
recteurenoverleg en met andere scholen en jeugdzorg in het kader van het 
zorgbeleid.  
Eveneens is er een inperking van de beleidsvrijheid vanwege landelijk beleid. 
Hier vinden we twee duidelijke verschillende uitkomsten: op financieel gebied 
ervaren schoolleiders weinig beperkingen van hun vrijheid vanuit de landelijke 
overheid, maar op inhoudelijk gebied wel. Meer dan de helft van de schoolleiders 
vindt dat hun beleidsruimte wordt ingeperkt als gevolg van overheidsbeleid op het 
gebied van Weer Samen naar School en Leerlinggebonden Financiering (Rugzak-
jes). 
In de casestudies hebben we het onderwerp beleidsvrijheid verder kunnen uitdie-
pen. Een belangrijke kanttekening die diverse schoolleiders ten aanzien van de 
lumpsumfinanciering maken is dat beleidsvrijheid in het basisonderwijs een rela-
tief begrip is. Een groot deel van de middelen ligt vast, vooral in salarissen, en er 
is dus feitelijk niet zo veel ruimte om eigen accenten te leggen. Niettemin waren 
zowel schoolleiders als schoolbesturen het er over eens dat de eigen beleidsruimte 
in de afgelopen jaren groter is geworden. De maatregelen op het gebied van de 
lumpsumfinanciering, het afschaffen van de gedwongen winkelnering voor de 
schoolbegeleiding en de grotere zeggenschap van besturen over gelden voor ach-
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terstandbestrijding zijn daar zeker een oorzaak van. Vooral bij de tweede maatre-
gel (vrijheid keuze schoolbegeleiding) wordt gesteld dat er (veel) meer vrijheid is 
ontstaan. Door diverse respondenten wordt echter benadrukt dat er meer nodig is 
dan verruimde condities. Dat betreft vooral een andere attitude bij schoolleiders 
en een andere bestuursopvatting bij schoolbesturen . . Schoolleiders moeten eigen 
beleid willen voeren en besturen moeten hen dat toevertrouwen. In het symposi-
um is dit nog eens benadrukt: “beleidsvrijheid is niet iets objectiefs, het gaat er 
om hoeveel vrijheid je zelf opzoekt”.  
Volgens de symposiumdeelnemers is er op dit vlak sprake van een positieve ont-
wikkeling. Besturen zijn tegenwoordig lang niet altijd meer de ‘externe factor’ die 
bepaalt hoeveel beleidsvrijheid een school heeft. Steeds vaker wordt beleid ge-
maakt door bestuur en schoolleiders samen en speelt bijvoorbeeld het 
directeurenoverleg van een bestuur een belangrijke rol bij de (gezamenlijke) be-
leidsontwikkeling.  
 
Keuzes en dilemma’s 
In de casestudies is ook gevraagd naar keuzes en dilemma’s waar men eventueel 
voor komt te staan bij het benutten van eigen beleidsruimte. Ten aanzien van de 
lumpsumfinanciering bleken deze vooral neer te komen op afwegingen over de 
verdeling van middelen. Op bestuursniveau gaat het dan om de verdeling van 
middelen over scholen en om de verhouding middelen op bestuursniveau en mid-
delen op schoolniveau. Op schoolniveau gaat het meer om de afweging tussen 
personele en materiële investeringen. Vooral investeringen in personeel worden 
goed overwogen. Keuzes op dit gebied kunnen leiden tot ‘scheve ogen’ en hebben 
bovendien vaak lange-termijn consequenties door rechtspositieregels.  
Ten aanzien van het kiezen van schoolbegeleiders blijken dilemma’s te spelen 
rond opgebouwde relaties (keuze voor een nieuwe instantie betekent het verbre-
ken van de relatie met de instantie waarmee men soms jarenlang in zee is 
gegaan). En ook hier spelen financiële afwegingen een rol. Zo betekent meer 
middelen naar leerlingbegeleiding minder middelen voor begeleiding op school-
niveau, en moet bij beslissingen over nascholing worden afgewogen wiens 
nascholing de meeste prioriteit verdient. Toch zijn scholen niet in de eerste plaats 
op zoek naar de goedkoopste aanbieders van ondersteuning. Kwaliteit en aanbod 
op maat van de school zijn belangrijkere criteria.  
Hoewel de scholen de vrijheid om zelf te kunnen ‘shoppen’ op de begeleidings-
markt hoog waarderen, wijzen sommigen op een schaduwkant hiervan. 
Schoolbegeleidingsdiensten zijn hierdoor in concurrentie met elkaar en de nood-



 VII 

zaak om voldoende klanten te krijgen zou er toe kunnen leiden dat men kri-
tiekloos ingaat op de vraag van de school (‘u vraagt, wij draaien’). Vooral 
wanneer scholen hun vraag nog niet goed doordacht of gearticuleerd hebben, kan 
dat leiden tot situaties waarin de opbrengst tegenvalt.  
 
Differentieel beleid 
In de casestudies is ook geprobeerd na te gaan of er besturen zijn die een differen-
tieel beleid voeren, dat wil zeggen beleid dat rekening houdt met verschillen 
tussen scholen en schoolleiders in behoeften, capaciteiten en omstandigheden. We 
hebben vrijwel geen voorbeelden aangetroffen van expliciet bestuursbeleid dat 
uitgaat van verschillen tussen scholen. Het beleid laat zich meestal typeren als 
eenheidsbeleid. Wel komt het voor dat het bestuur algemene kaders stelt waarbin-
nen scholen weer eigen accenten kunnen leggen. We kunnen dat typeren als een 
combinatievorm.  
 
Vraag 3: Factoren die van invloed zijn op beleidvoerend vermogen 
Uit de analyses op de data van het survey bij leerkrachten blijkt dat de aanwezig-
heid van een visie bij de schoolleider rechtstreekse invloed heeft op de mate van 
beleidvoerend vermogen zoals leerkrachten dat percipiëren.. Meer visie gaat sa-
men met meer beleidvoerend vermogen van de school. Andere kenmerken van de 
schoolleider hebben ook wel invloed op het beleidvoerend vermogen maar meer 
indirect, dat wel zeggen via andere invloedrijke kenmerken.  Zo blijken school-
leiders die leerkrachten stimuleren (tot kennisdelen, uitproberen van nieuwe 
dingen, nadenken over persoonlijke doelen, zoeken van nieuwe informatie en 
ideeën) duidelijk bij te dragen aan een goed klimaat voor professionalisering en 
het werken aan een gemeenschappelijke missie. Twee factoren die weer recht-
streeks van invloed zijn op het beleidvoerend vermogen. Ook schoolleiders die in 
staat zijn tot ‘hogere orde denken’ (zaken overzien, op een hoger plan tillen) blij-
ken bij te dragen aan deze factoren en daarnaast bevorderen zij ook een ander 
invloedrijk organisatiekenmerk, namelijk transparantie van overleg en regels .  
 Voor de organisatiekenmerken ‘transparantie van overleg en regels’, ‘gemeen-
schappelijke missie’ en ‘professionaliseringsbeleid’ geldt dan ook dat hoe meer 
deze volgens leerkrachten in hun school aan de orde zijn, hoe hoger ze scoren op 
het beleidvoerend vermogen. Openheid en duidelijkheid in het team, gemeen-
schappelijkheid en aandacht voor professionalisering kunnen dus beschouwd 
worden als condities die gunstig zijn voor beleidvoerend vermogen. De schoollei-
der heeft vervolgens wel weer invloed op deze organisatiekenmerken.. Bij de 
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schoolleiders is nagegaan of zij invloeden zien vanuit omgevingsfactoren op het 
beleidvermogen vermogen van de school. Van een aantal op het oog voor de hand 
liggende zaken blijkt geen invloed uit te gaan. Zo doen de financiële beleidsvrij-
heid vanuit OCW, de aanwezigheid van een bovenschools manager, de 
bestuurlijke beleidsvrijheid ten aanzien van personeel, financiën en vernieuwing 
er niet toe, volgens de schoolleider. De inhoudelijke beleidsvrijheid vanuit OCW 
is de enige variabele die wel van invloed is, op alle drie aspecten van het beleid-
voerend vermogen. Naarmate de inhoudelijke beleidsvrijheid vanuit OCW groter 
is (als groter wordt ervaren) wordt het beleidvoerend vermogen van de school 
volgens schoolleiders op elk aspect beter. Of omgekeerd: schoolleiders die vinden 
dat OCW de inhoudelijke beleidsvrijheid van de school beperkt, rapporteren min-
der beleidvoerend vermogen. Een mogelijke verklaring hiervoor zou weer kunnen 
zijn de subjectieve beleving van beleidsvrijheid: een schoolleider die meer vrij-
heid neemt, creëert meer ruimte voor eigen beleid en schept daarmee kansen voor 
de ontwikkeling van beleidvoerend vermogen.  
Verder is gebleken dat naarmate besturen meer vrijheid laten op het terrein van 
kwaliteitsbeleid en er lokaal meer beleidsvrijheid is, schoolleiders de school ho-
ger positioneren op het aspect integraal/strategisch beleid. Oftewel: scholen zijn 
volgens schoolleiders op dit terreinen actiever naarmate hun schoolbestuur min-
der stuurt op kwaliteitsbeleid (en de invulling hiervan dus meer overlaat aan de 
scholen).  
 
Aanbevelingen 
 
Op basis van de resultaten van het kwalitatieve, het kwantitatieve onderzoek en 
het symposium is een aantal aanbevelingen geformuleerd die als volgt kunnen 
worden samengevat.  
 

 Schoolbesturen dienen zich bewust te zijn van hun invloed op het beleid-
voerend vermogen van scholen door 

o na te gaan in hoeverre voorschriften op het gebied van financiën, 
personeel en kwaliteitszorg beperkingen aan de beleidsruimte 
van scholen opleggen 

o een afweging te maken tussen het wegnemen van de bedrijfsma-
tige elementen bij de schoolleider om meer ruimte te geven voor 
onderwijskundig beleid en het integraal verantwoordelijk maken 
van de schoolleider 
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o na te gaan in hoeverre de in dit onderzoek gevonden factoren die 
direct of indirect van invloed zijn op het beleidvoerend vermo-
gen aanwezig zijn bij de schoolleider en hoe kan worden 
voorzien in verbetering van de competenties van de schoolleider 

o interscholair directieoverleg en bovenschools management in te 
zetten als instrumenten voor beleidsverbetering en te waken voor 
een beperkende rol daarvoor voor het beleidvoerend vermogen 
van scholen 

o te waken voor centrale sturing, met name bij bestuurlijke schaal-
vergroting, indien dat ten koste gaat van het beleidvoerend 
vermogen van de individuele scholen. 

 
 Professionaliseringsinstellingen zoals schoolbegeleidingsdiensten, oplei-

dingen en nascholingsinstellingen doen er goed aan om in hun 
programma’s voor schoolontwikkeling en management-development te 
incorporeren  

o de in dit onderzoek gevonden factoren die van invloed zijn op 
het beleidvoerend vermogen  

o onderwerpen waarin schoolleiders zich nog vaak zwak voelen 
zoals bedrijfsmatig denken en ondernemerschap.  

 
De rijksoverheid wordt aanbevolen om ervoor te waken dat bij maatrege-
len op het gebied van planning en control schoolleiders niet onbedoeld 
kunnen afglijden in de richting van meer ‘managerial’ schoolleiderschap 
in plaats van het meer gewenste onderwijskundig of integraal schoollei-
derschap. Deze aanbeveling geldt tevens de (grote) schoolbesturen.  
 
Nader onderzoek is nodig om 

o het begrip ‘beleidvoerend vermogen’ verder te valideren 
o de relatie tussen bovenschools beleid en schoolbeleid in kaart te 

brengen 
o bij de implementatie van de gevonden resultaten in scholen de 

effecten en condities zorgvuldig te monitoren 
o invloed van gedeeld leiderschap op beleidvoerend vermogen na-

der in kaart te brengen 
o de rol van ouderbetrokkenheid beter te kunnen verklaren. 
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Inleiding
 
 
 
 
 
In opdracht van de NWO Programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek Pri-
mair Onderwijs (BOPO) heeft het SCO-Kohnstamm Instituut een onderzoek 
uitgevoerd naar het beleidvoerend vermogen van basisscholen. Dit onderzoek is 
van belang omdat scholen en besturen een omslag moeten maken in de richting 
van grotere zelfregulering dan in het verleden het geval was ten gevolge van een 
aantal beleidsmaatregelen die grotere beleidsvrijheid aan scholen geven. Deze be-
leidsmaatregelen betreffen met name de invoering van de lumpsumbekostiging 
voor het basisonderwijs in 2006, de invoering van de vraagfinanciering voor de 
schoolbegeleidingsdiensten en het verleggen van de regie over het onderwijs-
achterstandenbeleid van gemeenten naar schoolbesturen. De vraag is dan in hoe-
verre scholen en met name het schoolmanagement daarvoor zijn toegerust en in 
welke mate de randvoorwaarden daarvoor vervuld zijn.  
De vragen die de BOPO in dit verband heeft geformuleerd zijn in het goedge-
keurde projectvoorstel geordend in een drietal hoofdvragen, samen te vatten als: 

1. Wat is de stand van zaken in het beleidvoerend vermogen van basisscho-
len? 

2. Is er een relatie tussen het beleidvoerend vermogen van basisscholen en 
de organisatie en het beleid van hun bestuur? 

3. Welke (overige) factoren zijn van invloed op het beleidvoerend vermo-
gen van basisscholen en welke contextspecifieke factoren zijn daarbij te 
onderscheiden? 

Deze vragen zijn in dit onderzoeksrapport nader uitgewerkt aan de hand van een 
theoretisch kader waarin met name de factoren die mogelijk van invloed zijn op 
het beleidvoerend vermogen van scholen zijn uitgewerkt (hoofdstuk één). Bij de 
uitwerking bleek dat het onderzoek waarop zou worden voortgebouwd in veel ge-
vallen uitging van onderling verschillende definities en operationalisaties van het 
begrip ‘beleidvoerend vermogen’. Mede daardoor was het niet goed mogelijk om 
de ontwikkeling van beleidvoerend vermogen in de tijd te traceren, hoewel dat 
aanvankelijk wel de bedoeling was.  
In het tweede hoofdstuk is de opzet van het onderzoek beschreven. Het betreft een 
survey onder een steekproef van basisscholen en een vergelijkende casestudie. 
Voor de casestudie zijn scholen vergeleken die enerzijds verschillen in de mate 
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waarin het bestuur de school de vrijheid laat om zelf beleid te voeren en ander-
zijds in de mate waarin de school zelf beleid ontwikkelt. Voor de ontwikkeling 
van het instrumentarium is voortgebouwd op het theoretisch kader.  
De surveygegevens worden gerapporteerd in hoofdstuk drie gevolgd door de ana-
lyse van de casestudies in hoofdstuk vier. In het vijfde hoofdstuk worden de 
conclusies van het onderzoek gepresenteerd. Het conceptrapport is, voorzien van 
een aantal vragen, besproken in een symposium waarvoor naast respondenten van 
de casestudies onder meer besturenorganisaties, de organisatie van schoolleiders 
en de PO-raad zijn uitgenodigd. De conclusies van dit symposium zijn weergege-
ven in hoofdstuk zes.  
 
We zijn veel dank verschuldigd aan met name de leraren en schoolleiders die be-
reid zijn geweest om deel te nemen aan dit onderzoek. De werkdruk die zij 
ervaren weerhoudt hen er vaak van hun medewerking toe te zeggen, hoewel ze 
het belang van dergelijk onderzoek zeker zien. Dat ze toch bereid zijn geweest 
tijd vrij te maken wordt des te meer op prijs gesteld. 
 
Amsterdam, juni 2008 
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1 Aanleiding en probleemstelling
 
 
 
 
1.1 Aanleiding voor het onderzoek 
 
Een belangrijk onderwerp van het onderwijsbeleid in Nederland is deregulering 
en vergroting van autonomie van scholen. Deze ontwikkeling is ingezet in het ho-
ger onderwijs en vervolgens uitgebreid naar het middelbaar beroepsonderwijs / 
volwasseneneducatie en naar het voortgezet onderwijs. In 2006 ten slotte is de 
lumpsumfinanciering in het basisonderwijs ingevoerd. Daarmee is dit de laatste 
sector in het onderwijs die te maken krijgt met de sturingsfilosofie van de rijks-
overheid gericht op deregulering. Behalve de financiële en personele autonomie 
die verankerd ligt in de lumpsumfinanciering krijgen basisscholen ook meer zeg-
genschap in bijvoorbeeld de keuze van schoolbegeleiding die niet meer 
aanbodgericht is, maar meer vraaggericht wordt. Een derde ontwikkeling is dat in 
gebieden met onderwijsachterstanden het niet meer de gemeentelijke overheid is 
die de regie heeft over het onderwijsachterstandenbeleid, maar het schoolbestuur 
zelf. Deze voorbeelden van autonomievergroting veronderstellen dat de scholen 
goed in staat zijn beleid te voeren.  
Tegen deze achtergrond heeft de programmacommissie Beleidsgericht Onderzoek 
Primair Onderwijs (BOPO) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappe-
lijk Onderzoek NWO aan SCO-Kohnstamm Instituut opdracht verleend een 
onderzoek uit te voeren naar het beleidvoerend vermogen van scholen en besturen 
in het basisonderwijs.  
Dit onderzoek, waarvan de resultaten in dit rapport worden weergegeven en ver-
antwoord, is gericht op de probleemstelling in welke mate basisscholen 
beleidvoerend vermogen hebben en welke factoren daarop van invloed zijn. 
Daarbij gaat speciale aandacht uit naar de wijze waarop scholen en besturen om-
gaan met drie recente beleidsveranderingen: invoering lumpsumbekostiging, 
vraaggerichte schoolbegeleiding en nieuwe bekostiging van het onderwijsachter-
standenbeleid. 
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1.2 Vraagstelling  
 
De probleemstelling is uitgewerkt in een drietal vraagstellingen: 

1. Wat is de stand van zaken betreffende het beleidvoerend vermogen van 
basisscholen en voor welke keuzes en dilemma’s komen scholen te staan 
als gevolg van de recente beleidsontwikkelingen invoering lumpsumbe-
kostiging, vraaggerichte schoolbegeleiding en nieuwe bekostiging van 
het onderwijsachterstandenbeleid?1  

2. Is er een relatie tussen het beleidvoerend vermogen van basisscholen en 
de organisatie en het beleid van hun bestuur? Zo ja, hoe is deze relatie te 
typeren, doen zich varianten voor in de taakverdeling tussen bestuur, 
school en (bovenschools) management en zijn besturen in staat / bereid 
om differentieel beleid te voeren? 

3. Welke (overige) factoren zijn van invloed op het beleidvoerend vermo-
gen van basisscholen en welke contextspecifieke factoren zijn daarbij te 
onderscheiden?  

 
 

1.3 Theoretisch kader 
 
Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen is een theoretisch kader ont-
wikkeld waarin wordt gezocht naar de relatie tussen het beleidvoerend vermogen 
van basisscholen en een drietal variabelencomplexen. Dat betreft in de eerste 
plaats de kenmerken van de schoolleider of de schoolleiding. Uit onderzoek van 
onder meer Mulford, Silins en Leithwood (2004) is bekend dat de aard van 
schoolleiderschap, of de wijze waarop de schoolleiding leiding geeft aan de 
school van essentieel belang is voor de wijze waarop de school functioneert en in 
het bijzonder ook het lerend vermogen van de organisatie. Hoewel het door ons 
uitgevoerde onderzoek niet direct gaat over het lerend vermogen, lijkt met name 
het door Mulford et al. gehanteerde onderscheid tussen transformationeel en 

 
1 In de oorspronkelijke projectbeschrijving was ook sprake van het onderzoeken van ontwikke-

lingen in de tijd betreffende het beleidvoerend vermogen. Daarvan moest echter worden 
afgezien omdat de wijze waarop beleidvoerend vermogen in het verleden werd bepaald an-
ders gemeten is dan in onderhavig onderzoek. 
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transactioneel leiderschap van betekenis voor factoren die met het voeren van be-
leid te maken hebben. Het ligt dan ook voor de hand om de betekenis van met 
name transformationeel leiderschap in dit onderzoek verder te exploreren. Behal-
ve de rol van de schoolleiding zijn in de tweede plaats ook organisatiekenmerken 
van belang. Deze kenmerken worden ten dele bepaald door de aard van het 
schoolleiderschap, anderzijds zijn ook de wijze waarop het bestuur opereert en de 
verhouding tussen school (management) en bestuur daarbij van belang. In de der-
de plaats kunnen ook externe factoren van invloed zijn op het beleidvoerend 
vermogen van basisscholen. In dit onderzoek rekenen we het schoolbestuur en de 
bovenschoolse leiding als externe actoren van de school die in dit onderzoek als 
eenheid van onderzoek is gekozen, hoewel ze daar juridisch en bestuurlijk deel 
van uitmaken. Neemt men de school als eenheid, dan hangt het beleidvoerend 
vermogen samen met een drietal variabelencomplexen: kenmerken van de school-
leider / schoolleiding, kenmerken van de organisatie en omgevingskenmerken. 
Deze vier variabelencomplexen zijn weergegeven in figuur 1. Ze vormen het con-
ceptueel model van het onderzoek. Elk van de weergegeven variabelencomplexen 
zal nu worden toegelicht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 1 conceptueel model 
 

Blok B: 
Organisatie-
kenmerken 

Blok C: 
Omgevings- 
kenmerken 

Blok D: 
Beleidvoerend 
vermogen 

Blok A: 
Kenmerken 
schoolleider/ 
schoolleiding 

 

Figuur 1: conceptueel model 
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1.3.1 Beleidvoerend vermogen 
Voor het begrip ‘beleidvoerend vermogen’ worden in de onderzoeksliteratuur 
verschillende definities gebruikt. Soms omschrijft men het als een vorm van ‘le-
rend vermogen’ of ‘innoverend vermogen’. Het begrip omvat elementen als eigen 
beslissingen nemen, doelgericht werken, keuzes maken, gerichtheid op evalueren 
en leren, inspelen op externe ontwikkelingen, cyclisch proces van kwaliteitszorg, 
werken volgens een concept of missie (Hooge, 1998; Majoor, 2000; Verbiest, 
2004; Mes, 2006). Dikwijls hebben onderzoekers de neiging om beleidvoerend 
vermogen zo breed te definiëren dat er overlap ontstaat met andere begrippen, 
bijvoorbeeld karakteristieken van management of van de organisatie. Hooge 
(1998) bijvoorbeeld operationaliseert het begrip vooral door te vragen naar uit-
voering van beleid. Haar proefschrift was vooral gericht op de vraag in hoeverre 
bestuurlijke veranderingen in de omgeving van basisscholen van invloed zijn op 
het beleid dat de scholen uitvoeren. Het onderzoek is uitgevoerd onder schoollei-
ders (een keuze die in onderhavig onderzoek niet is gemaakt, zie hoofdstuk 2) en 
bepaalt in hoeverre scholen bepaalde taken uitvoeren en in welke mate men zou 
willen dat dit het geval is.  
Majoor (2000) gaat na in hoeverre basisscholen hun beleidsruimte benutten. En 
welke factoren invloed hebben op beleidsbenutting. Op zich is de mate van be-
leidsbenutting te zien als een vorm van beleidvoerend vermogen. Als scholen de 
ruimte niet benutten, hebben ze waarschijnlijk geen vermogen om dat te doen, 
terwijl scholen die de beleidsruimte wel benutten daarvoor wel een zeker beleid-
voerend vermogen hebben.  
Ook Van de Venne (2002) meet vooral beleidsuitvoering en niet zozeer het ver-
mogen om beleid te maken. Haar onderzoek is vooral gericht op de rol van 
schaalgrootte op de organisatie-effectiviteit in het primair onderwijs. Beleidvoe-
ring is hierbij genomen als intermediaire variabele tussen schaalgrootte, structuur 
en sturing enerzijds en organisatie-effectiviteit anderzijds. Beleidvoering is daar-
bij via een vragenlijst aan schoolleiders geoperationaliseerd als planning en 
evaluatie van het onderwijsaanbod, personeelsinzet, inhoudelijke onderwerpen 
van het teamoverleg en aspecten van deskundigheidsbevordering en professiona-
lisering van het team. Deze operationalisatie gaat uit van een ander concept van 
beleidvoerend vermogen dan wij in dit onderzoek hanteren.  
Mes (2006 ) meet wel expliciet beleidvoerend vermogen en is vooral geïnteres-
seerd in de vraag of de taak- en bevoegdheidsverdeling tussen bovenschools 
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management en de schoolleiding van invloed is op onder meer het beleidvoerend 
vermogen van scholen en met welke factoren beleidvoerend vermogen samen-
hangt. Zij onderscheidt drie dimensies in beleidvoerend vermogen: betrokkenheid 
van de teamleden bij het beleidvoering, gerichtheid op missie en afgeleide doelen 
en kwaliteitszorg.  
 
Duidelijk is dat er enerzijds grote verschillen zijn tussen de wijzen waarop be-
leidvoerend vermogen wordt gedefinieerd en geoperationaliseerd. Anderzijds zijn 
de verschillen van het begrip beleidvoerend vermogen in voorafgaand onderzoek 
met de in de offerte gehanteerde definitie ook aanzienlijk. Daarbij komt dat in de 
verschillende operationalisaties nogal eens de factoren die van invloed zouden 
kunnen zijn op beleidvoerend vermogen, zijn opgenomen in de definitie. Het is 
dan ook van belang om het begrip zodanig te omschrijven dat het zo weinig mo-
gelijk contamineert met factoren waarmee het mogelijk samenhangt, terwijl 
tegelijkertijd de operationalisatie zo dicht mogelijk bij het begrip zoals bedoeld 
komt.  
Daarom is in dit onderzoek de keuze gehandhaafd om bij de operationalisatie uit 
te gaan van de in de offerte genoemde definitie, die niet lijdt aan de genoemde 
bezwaren. Een gevolg daarvan is echter dat het niet mogelijk is om verschuiving 
in beleidvoerend vermogen in de tijd te meten. Dit bezwaar is echter minder ern-
stig dan een operationalisatie te kiezen die het begrip zoals bedoeld minder goed 
dekt. 
 
In dit onderzoek wordt het begrip ‘beleidvoerend’ vermogen omschreven als het 
vermogen van de organisatie als geheel om doelen te stellen in relatie tot (veran-
derende) eisen van interne en externe actoren, deze doelen te implementeren en 
een cyclisch proces van evaluatie en bijstelling uit te voeren, waarbij een optimale 
flexibiliteit wordt toegepast (Karstanje, 2001).  
Deze definitie omvat een drietal kernelementen: 

1. Strategisch, integraal beleid. Bij strategisch beleid worden beleidsdoelen 
geformuleerd op basis van een weging van externe en interne factoren die 
van invloed zijn op de (toekomstige) situatie van de organisatie. Een stra-
tegische analyse leidt tot het formuleren van (middel)lange termijn 
doelen en strategieën. Deze analyse en doelformulering heeft een inte-
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graal karakter, dat wil zeggen dat rekening wordt gehouden met een veel-
voud van interne en externe factoren en de relaties daartussen. 

2. Gerichtheid op doelen en resultaten en het evalueren daarvan. De doelen 
die bij de beleidsvorming worden geformuleerd worden omgezet in te 
verwachten resultaten. Een belangrijk element van beleidvoerend vermo-
gen is dat daarbij regelmatig wordt nagegaan of en in hoeverre de 
resultaten bereikt worden en wat eraan te doen is als de resultaten niet 
voldoende bereikt worden. 

3. Flexibiliteit en slagvaardigheid zijn kenmerken van met name de uitvoe-
ring van beleid. Naast het ontwerpen van beleid is er ook de uitvoering. 
Bij een hoog beleidvoerend vermogen wordt de uitvoering van het beleid 
niet gekenmerkt door starheid en rücksichtslos afstevenen op de doelen, 
maar vooral door flexibiliteit, het vermogen om af te wijken van de oor-
spronkelijke strategie als de omstandigheden dat nodig maken, zonder 
daarbij de doelen uit het oog te verliezen.  

 
1.3.2 Kenmerken van de schoolleider/schoolleiding 
De schoolleider heeft een cruciale rol in het ontwikkelen en bepalen van het be-
leid van de school. In de taakomschrijving van schoolleiders is altijd 
beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering opgenomen. Dit geldt met name voor 
directeuren van scholen, in sommige gevallen ook voor andere leden van het ma-
nagementteam, de adjunct-directeur en eventueel de bouwcoördinatoren. Omdat 
algemeen de directeur of schoolleider gezien wordt als degene die een centrale rol 
heeft in de beleidsontwikkeling wordt deze hier opgevoerd als de centrale actor, 
wat niet betekent dat de overige leden van het managementteam of het team als 
geheel daarmee buiten beschouwing blijven.  
 
De rol van de schoolleider is complex. Leiding geven kan worden onderscheiden 
in (Karstanje, 2001): 

 Aandachtspunten 
 Vaardigheden en houding 
 Oriëntatie of focus . 

Aandachtspunten zijn de zaken waarop de schoolleider zich richt: onderwijs, or-
ganisatie, mensen, middelen, externe relaties. Vaardigheden betreffen 
bijvoorbeeld sturingsvaardigheden en veranderkundige vaardigheden. Houding 
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heeft te maken met de wijze waarop de schoolleider zich manifesteert. Dat kan 
bijvoorbeeld een zakelijke, afstandelijke houding zijn, of een menselijke, inleven-
de houding. Oriëntatie/focus heeft betrekking op de verhouding tussen de 
leidinggevende en degenen die het primaire proces verzorgen (voor een belangrijk 
deel de docenten, maar voor een deel ook het overige personeel). De belangrijkste 
daarbij zijn de transactionele en de transformationele oriëntatie. Transactioneel 
houdt in dat de schoolleider er vanuit gaat dat hij/zij weet wat goed is voor de or-
ganisatie, wat moet gebeuren en er voor zorgt dat wat gebeuren moet ook gebeurt. 
Hierbij stuurt de schoolleider de organisatie en de mensen daarin. Deze oriëntatie 
is sterk beheersingsgericht. De transformationele oriëntatie, daarentegen, is ge-
richt op het benutten en verder ontwikkelen van het lerend vermogen van de 
organisatie. Deze benadering gaat uit van de professionaliteit van docenten, die in 
de gelegenheid moeten worden gesteld en gefaciliteerd om beleid (mede) te ont-
wikkelen en te implementeren.  
In dit onderzoek ligt het accent op de aard en mate van transformationeel leider-
schap. Verwacht wordt dat deze vorm van leiderschap van invloed is op het 
beleidvoerend vermogen van de school. Uiteraard zijn vaardigheden en houdin-
gen ook van belang. Verondersteld wordt echter dat deze voor een belangrijk deel 
samenhangen met de mate van transformationeel leiderschap. De houding van een 
transformationeel schoolleider bijvoorbeeld zal veel meer op betrokkenheid zijn 
gericht dan die van een minder transformationeel schoolleider, waarvan meer een 
top down gerichte, prescriptieve houding kan worden verwacht. Dat geldt ook 
voor de aandachtspunten. Een transformationele schoolleider heeft oog voor de 
samenhang van onderwijskundige, personele, financiële en andere elementen van 
de ontwikkeling van de school omdat hij/zij gericht is op het leren van de organi-
satie als geheel, wat een open oog vereist voor de samenhang van de 
verschillende elementen waar het in de organisatie om gaat.  
 
Transformationeel leiderschap is vooral gericht op het op gang brengen en hou-
den van schoolontwikkeling door leiding te geven aan het leren op alle niveaus in 
de school. Bij transformationeel leiderschap gaat het om het creëren van een 
werkomgeving waarin docenten samenwerken en zich identificeren met de doel-
stellingen van de school, het creëren van een lerende organisatie door middel van 
transformatie van docenten tot lerende docenten en het spreiden en delen van lei-
derschap in de organisatie. Het gedeeld leiderschap is te zien als een kenmerk van 
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de organisatie. Weliswaar is het de schoolleider die dit initieert. Maar het mani-
festeert zich als een kenmerk van de organisatie. Daarom is dit element ook 
opgenomen bij de organisatiekenmerken (zie hierna).  
 
In de literatuur over transformationeel leiderschap (Geijsel & Sleegers, 2003; 
Leithwoord & Jantzi, 2000; Mulford, Silins & Leithwood, 2004) is de aandacht 
vooral gericht op het op gang brengen en houden van schoolontwikkeling. Voor 
het ontwikkelen van beleid is het sturen van het denken en leren van docenten van 
meer belang dan het veranderen van hun gedrag dat in meer transactioneel geori-
enteerde leiderschapsopvattingen een rol speelt.  
Uit onderzoek van onder meer Geijsel (2001) komt naar voren dat transformatio-
neel leiderschap wordt gekenmerkt door een viertal factoren:  

 Initiëren en uitdragen van visie 
 Individuele ondersteuning van medewerkers (waaronder docenten) 
 Intellectueel stimuleren van medewerkers (waaronder docenten) 
 Bevordering van collectief leren.  

Daarnaast is er nog een belangrijk element van leiderschap met het oog op het 
ontwikkelen van door de leden van de organisatie gedragen beleid namelijk dat de 
leider in staat is om te handelen vanuit inzicht in de samenhang tussen alle facto-
ren die een rol spelen bij het ontwikkelen en implementeren van beleid. Dit wordt 
ook wel ‘hogere orde denken’ genoemd (Werkgroep Basiscompetenties, 2006). 
Een schoolleider die in staat is tot hogere orde denken houdt bij belangrijke be-
slissingen het primaire proces in de gaten, weet samenhang te brengen in 
structuur, cultuur, onderwijsorganisatie, personeel en faciliteiten en handelt vanuit 
inzicht in de samenhang tussen visie, omgeving, wettelijke kaders en regelgeving 
en kenmerken van de organisatie die een rol spelen bij het leren en lesgeven. 
Formeel vereist hogere orde denken processen als analyseren, tot synthese komen 
en evalueren, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende factoren die 
een rol spelen. 
 
In de offerte voor dit onderzoek zijn de rollen van schoolleiders zoals beschreven 
door Quinn et al. (1995) genoemd als onderscheiden kenmerken die mogelijk van 
invloed zouden kunnen zijn op het beleidvoerend vermogen van basisscholen. Bij 
nadere analyse bleek echter dat de rollen van schoolleiders door Quinn et al. wel 
analytisch beschreven zijn, maar in de praktijk nooit in zuivere vorm blijken voor 
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te komen. Schoolleiders vertonen meestal elk van de genoemde, zij het in ver-
schillende mate en in verschillende combinaties. Daardoor het is moeilijk om te 
onderzoeken in hoeverre rollen samenhangen met beleidvoerend vermogen. Wel 
kan men van elke rol afzonderlijk bepalen in hoeverre deze samenhangt met be-
leidvoerend vermogen, maar de bruikbaarheid van de gegevens die men dan 
krijgt, is gering omdat de rollen afzonderlijk niet voorkomen. Theoretisch zijn de 
modellen of rollen wel ‘concurrerend’, in de praktijk echter niet. Daarom is afge-
zien van het gebruik van dit model.  
 
1.3.3 Organisatiekenmerken 
Organisatiekenmerken kunnen invloed hebben op het beleidvoerend vermogen. 
Als men bijvoorbeeld sterk gesegmenteerde organisaties, waarin mensen nauwe-
lijks contact hebben met elkaar, vergelijkt met organisaties die gericht zijn op 
samenwerking en leren van elkaar, dan is de veronderstelling gerechtvaardigd dat 
het beleidvoerend vermogen in het laatste type organisatie groter is dan in het 
eerstgenoemde. In dit opzicht is het onderscheid tussen een bureaucratische en 
een meer lerende organisatie van belang. Voor het operationaliseren van deze or-
ganisatiekenmerken sluiten we aan bij Veen (1982) die onderscheid maakt in de 
mate van formalisatie en standaardisatie. Formalisatie is de mate waarin gedrags-
voorschriften, bevoegdheden en procedures zijn vastgelegd. Standaardisatie is de 
mate waarin werkzaamheden en procedures zijn gestandaardiseerd. Een hoge 
graad van formalisatie en standaardisatie impliceert een bureaucratische organisa-
tie, waarvan verwacht wordt dat het beleidvoerend vermogen lager is dan van een 
organisatie met een lage graad van formalisatie en standaardisatie. Veen onder-
scheidt nog een tweetal kenmerken van organisatie namelijk centralisatie en 
afhankelijkheid. Centralisatie is de mate waarin de besluitvorming en het gezag 
zijn gecentraliseerd of gedelegeerd. Dit kenmerk hangt samen met de mate waarin 
leiderschap is gedeeld tussen de schoolleider en het uitvoerend niveau (docenten). 
De variabele mate van gedeeld leiderschap is meer te beschouwen als een organi-
satiekenmerk dan als een leiderschapskenmerk. Uiteraard moet de schoolleider 
bereid en in staat zijn tot het overdragen van taken en bevoegdheden aan de do-
centen; de uitwerking ervan is echter een vorm van decentralisatie die duidelijk 
als organisatiekenmerk is te karakteriseren. Hetzelfde geldt voor het kenmerk af-
hankelijkheid. Veen definieert dit als de mate waarin delen van de organisatie 
afhankelijk zijn van elkaar voor het vervullen van hun taak. Dit is een moeilijk te 
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operationaliseren begrip. Dit is het best te operationaliseren door te zoeken naar 
de voorwaarden die vervuld moeten zijn om afhankelijkheid te kunnen realiseren. 
Deze voorwaarde is dat er een veilig en op samenwerken gericht klimaat wordt 
ervaren.  
 
Een essentieel kenmerk van organisaties dat van invloed kan zijn op het beleid-
voerend vermogen is de mate waarin een organisatie ‘lerend’ is. Uit onderzoek 
van Mulford et al. (2004) blijkt dat het lerend vermogen van organisaties een be-
langrijke set interveniërende variabelen vormt tussen schoolleiderkenmerken en 
het leren van leerlingen. Het belang van dit concept of variabelencomplex doet 
vermoeden dat lerend vermogen van de organisatie ook van belang zou kunnen 
zijn op de beleidvormende kwaliteit van de organisatie. Belangrijk is dan wel dat 
beide begrippen niet contamineren. Uitgaande van de operationalisatie van Mul-
ford, die onder meer is gebaseerd op onderzoek van Mulford & Silins (2003) en 
Leithwood & Jantzi (2000) kunnen vier dimensies aan het begrip lerend vermo-
gen worden onderscheiden: 

 Veilig en op samenwerking gericht klimaat 
 Het hebben van een gemeenschappelijke missie 
 Docenten durven initiatieven en risico’s te nemen 
 Permanente, relevante professionele ontwikkeling van docenten. 

 
1.3.4 Omgevingskenmerken 
Vanuit de school bezien is de ‘dichtstbijzijnde’ omgevingsfactor het bestuur. 
Hoewel het bestuur zeker ook als onderdeel van de school gerekend kan worden, 
kiezen we ervoor om het bestuur buiten de school te plaatsen. Het gaat hierbij met 
name om de taakverdeling tussen bestuur, bovenschools management en school-
directie. Men zou zich kunnen voorstellen dat een school met een bestuur of 
bovenschools management dat de beleidsvoering op een of meer terreinen over-
neemt (bijvoorbeeld personeelsbeleid of financieel beleid) een geringer 
beleidvoerend vermogen heeft dan een school met een bestuur of bovenschools 
management dat juist sterk stimuleert en de school vrijheid geeft om op alle be-
leidsdomeinen beleid te voeren. Beleidvoerend vermogen van een school kan zich 
niet goed ontwikkelen als in feite alle beleidsbeslissingen op bovenschools niveau 
genomen worden (Karsten et al., 2000).  



Aanleiding en probleemstelling 
 

 11 

Ook de rolopvatting van het bestuur is van belang voor het beleidvoerend vermo-
gen. Daarin kan onderscheid gemaakt worden tussen (Van Agten & Seeters, 
1996): 

 executief bestuur (bestuur voert eigen beleid ook zelf uit); 
 beleidsvormend bestuur (bestuur ontwerpt beleid, maar voert het niet uit); 
 toezichthoudend bestuur (bestuur voert alleen toezicht uit). 

Gebieden waarop het bestuur beperkend kan zijn, betreffen bijvoorbeeld het on-
derwijskundig beleid, maar ook de keuze van vernieuwingen, personeelsbeleid, 
financieel beleid, kwaliteitszorg, etc.  
 
Een tweede externe bron van invloedsfactoren op het beleidvoerend vermogen be-
treft het lokale niveau. Dat betreft het gemeentelijk beleid, de regels vanuit het 
samenwerkingsverband Weer Samen Naar School, maar ook de invloed vanuit 
overlegverbanden waarin de school participeert, de andere onderwijssoorten, de 
jeugdzorg. Daarvan kunnen invloeden uitgaan die de mogelijkheid om eigen be-
leid te voeren, beïnvloeden.  
Dat geldt eveneens voor de maatregelen vanuit de centrale overheid. De al ge-
noemde vernieuwingen zoals de invoering van lumpsum, de mogelijkheid om zelf 
te beschikken over geld voor schoolbegeleiding en de veranderingen in het on-
derwijsachterstandenbeleid zouden de mogelijkheid voor het voeren van eigen 
schoolbeleid kunnen beïnvloeden. Dat geldt echter ook voor andere maatregelen 
zoals het inspectietoezicht, het rugzakbeleid en het personeels- en arbeidsmarkt-
beleid.  
 
Ten slotte is ook de rol van de ouders een mogelijke invloedsfactor op de moge-
lijkheid voor het ontwikkelen van beleid. Hierbij is niet bedoeld in hoeverre het 
beleid van de school gericht is op de ouders. Maar wel wat de rol van de ouders is 
bij de ontwikkeling van beleid en welke elementen van ouderbetrokkenheid sa-
menhangen met het beleidvoerende kwaliteit van de school. Dat zou bijvoorbeeld 
kunnen betreffen de wens om inspraak en medezeggenschap te hebben in school-
zaken, personeelszaken, veranderingen en vernieuwingen. Een vraag is hierbij in 
hoeverre ouderbetrokkenheid gerelateerd is aan beleidvoerend vermogen.  
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1.3.5 Achtergrondvariabelen 
Achtergrondvariabelen van de schoolleider kunnen ook van invloed zijn op het 
beleidvoerend vermogen. Dat zou bijvoorbeeld leeftijd en ervaring kunnen zijn, 
mogelijk sekse en het wel of niet hebben gevolgd van managementscholing. 
Ook achtergrondvariabelen van de school kunnen van invloed zijn. We denken 
dan aan bestuurlijke schaalgrootte, grootte van de school en de samenstelling van 
de leerling-populatie. 
 
 
1.4 Uitgewerkte vraagstelling 
 
Nu de gebruikte begrippen nader zijn uitgewerkt in het theoretisch model kunnen 
de onderzoeksvragen nader worden uitgewerkt: 
 

1. In welke mate hebben basisscholen beleidvoerend vermogen?  
1a. Welke keuzes en dilemma’s komen basisscholen tegen bij het voeren 
van beleid als gevolg van recente beleidsontwikkelingen invoering lump-
sum bekostiging, vraaggerichte schoolbegeleiding en nieuwe bekostiging 
van het onderwijsachterstandenbeleid? 

 
2. Is er een relatie tussen het beleidvoerend vermogen van basisscholen en 

de organisatie en het beleid van hun bestuur? 
2a. Welke varianten doen zich voor in de taakverdeling tussen bestuur, 
(bovenschools) management en schoolleiding?  
2b. Hangt de wijze van beleidsvoering samen met bestuurlijke schaal-
grootte, het al of niet hebben van bovenschools management en met het 
type bestuur? 
2c. Ondersteunen schoolbesturen scholen differentieel?  
 

3. Welke factoren zijn van invloed op het beleidvoerend vermogen van ba-
sisscholen? 
3a. Hangt het beleidvoerend vermogen van scholen samen met kenmer-
ken van de schoolleider en de mate waarin zijn/haar leiderschap kan 
worden gekarakteriseerd als transformationeel leiderschap? Zijn eventue-
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le samenhangen gerelateerd aan leeftijd, ervaring, sekse van de school-
leider en het al of niet gevolgd hebben van managementscholing? 
3b. Hangt het beleidvoerend vermogen samen met organisatiekenmerken 
van de school zoals een op samenwerking gericht schoolklimaat, een ge-
meenschappelijke missie, professionalisering, transparantie van overleg 
en regelgeving, voorschriften, formalisatie en taakverdeling tussen 
schoolleider en team. 
3c. In hoeverre hangt het beleidvoerend vermogen samen met de beleids-
vrijheid vanuit de landelijke overheid (met name door recente landelijke 
beleidsmaatregelen als invoering lumpsum bekostiging, de mogelijkheid 
om zelf te beschikken over geld voor schoolbegeleiding), de lokale over-
heid (onder meer gericht op veranderingen in het achterstandenbeleid, 
WSNS, etc.) en de betrokkenheid van de ouders?  

 



 
 

 14
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2 Onderzoeksopzet
 
 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Voor de beantwoording van de vraagstelling was het nodig een onderzoek uit te 
voeren onder een steekproef van basisscholen middels een survey, gevolgd door 
een vergelijkende casestudie waarin de verschillende gevonden varianten door ca-
susbeschrijvingen verdiept aan de orde komen. Deze twee onderzoekstypen zullen 
in dit hoofdstuk eerst worden toegelicht. Na de analyse van het survey en de cases 
is een symposium georganiseerd om na te gaan in hoeverre de conclusies gedeeld 
worden door vertegenwoordigers van het onderwijsveld. De opzet daarvan wordt 
eveneens kort besproken. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de inhoud van 
de vragenlijsten, gebaseerd op het theoretisch kader dat in hoofdstuk 1 aan de or-
de was. 
 
 
2.2 Survey 
 
Het kwantitatieve deel van het onderzoek is gericht op het onderzoeken van de 
verbanden uit het conceptuele model. De data daarvoor zijn verzameld via schrif-
telijke vragenlijsten afgenomen bij een representatieve steekproef van 
basisscholen. Hoewel in de offerte sprake was van een steekproef uit de bestan-
den van het PRIMA cohort onderzoek, zesde meting, bleek dat bij nader inzien 
niet te kunnen in verband met mogelijke overbelasting van de scholen. Daarom is 
een nieuwe aselecte steekproef gekozen uit alle basisscholen in Nederland. De re-
sultaten daarvan worden in hoofdstuk 3 besproken. 
De eenheid van onderzoek is een basisschool. Omdat beleidvoerend vermogen 
een onderwerp is dat in feite alleen kan worden bepaald door degenen die direct 
met het beleid te maken hebben, namelijk de schoolleiding en de docenten, is er-
voor gekozen om van elke school de schoolleider en een aantal docenten te 
benaderen voor het invullen van de vragenlijsten. De vragenlijsten voor school-
leiders en docenten bevatten deels overeenkomstige en deels verschillende 
vragen. De externe invloeden zijn met name aan de schoolleider gevraagd omdat 
deze het beste zicht daarop heeft vanuit zijn of haar functie. De beoordeling van 
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organisatiekenmerken is met name aan de teamleden gevraagd evenals de ken-
merken van de schoolleider omdat de schoolleider zelf daarmee een probleem van 
sociale wenselijkheid zou kunnen ontmoeten. De vragen over de aard en mate van 
beleidvoerend vermogen zijn aan beide groepen gesteld. De vragenlijst voor 
teamleden is bij teamleden met een middenmanagementtaak (interne begeleiders, 
bouwcoördinatoren) en bij groepsleerkrachten afgenomen. Om een compleet 
beeld van een school te krijgen was het noodzakelijk dat minimaal de schoollei-
der en twee leerkrachten de vragenlijsten invulden. Het totale conceptueel model 
kan alleen gevuld worden door de antwoorden van de schoolleider te combineren 
met die van de leerkrachten. 
 
De surveygegevens zijn gekoppeld aan bestanden van de inspectie om exploratief 
te onderzoeken of er een relatie is tussen het beleidvoerend vermogen van de 
school en de inspectieoordelen over de kwaliteit van het primaire proces. Daarbij 
zijn alleen scholen betrokken die recent (schooljaren 2004 – 2007) een inspectie-
bezoek hebben gehad. 
 
 
2.3 Casestudies 
 
De casestudies hebben tot doel om de mechanismen die een rol spelen bij de ont-
wikkeling van beleidvoerend vermogen in diverse contexten op het spoor te 
komen. Daarbij zijn onder meer de keuzes en dilemma’s aan de orde die basis-
scholen tegenkomen bij het voeren van beleid en wordt met name ingegaan op de 
landelijke en lokale invloeden op beleid, waaronder de recente beleidsmaatrege-
len gericht op grotere beleidsvrijheid van scholen. 
Bij de keuze van casestudies is gezocht naar diversiteit op twee dimensies. In de 
eerste plaats diversiteit in de mate van beleidvoerend vermogen. Dat wil zeggen 
dat drie cases met een laag, drie cases met een middel en drie cases met een hoog 
beleidvoerend vermogen zijn onderzocht. De tweede dimensie betreft de mate 
waarin het bestuur de school de vrijheid laat om zelf beleid te voeren. Met behulp 
van een clusteranalyse in het survey zijn de 9 clusters bepaald: 



Onderzoeksopzet 
 

 17 

 
 Laag BV Middel BV Hoog BV 

Decentraal beleid    
Gedeeld beleid    
Centraal beleid    

 
 
Uit elke cel is aselect een school gekozen.  
Een case omvat de betreffende school, waarvan de directeur telefonisch is geïn-
terviewd, het bestuur van die school dan wel de bovenschools manager, de intern 
begeleider en (ter validering van de uitkomsten over het bestuursbeleid) een extra 
school die valt onder hetzelfde bestuur. Daarvoor is een school genomen die qua 
leerling-populatie afwijkt van de school afkomstig uit het survey. Daardoor is het 
tevens mogelijk om na te gaan of bij het bestuur sprake is van differentieel beleid.  
 
 
2.4 Symposium 
 
Na de analyse van de gegevens van de kwantitatieve en de kwalitatieve studie is 
een symposium gehouden over de uitkomsten van het onderzoek waarvoor behal-
ve de deelnemers aan het onderzoek de bestuursorganisaties, het ministerie van 
OCW, schoolleidervereniging en PO-raad zijn uitgenodigd. De bedoeling van het 
symposium is een zekere validering van de resultaten en formuleren van aanbeve-
lingen in de richting van het onderwijsbeleid, scholen en schoolbesturen. 
 
 
2.5 Operationalisatie 
 
Voor de ontwikkeling van de schriftelijke vragenlijst zijn de concepten als volgt 
uitgewerkt: 
 
2.5.1 Kenmerken van schoolleider/schoolleiding 
Kenmerken van schoolleider/schoolleiding is een cruciale factor voor het beleid-
voerend vermogen van scholen. De schoolleiding bepaalt in belangrijke mate de 
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wijze waarop beleid wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij gaat het met name 
om de rol- en taakopvatting van de schoolleider (Leithwood, e.a. 2003). 
In hoofdstuk 1 is uiteengezet dat transformationeel leiderschap een focus is op 
leiderschap die van belang is voor het inspireren en toerusten van een schoolteam 
voor veranderende omstandigheden, dus voor het voeren van beleid. 
Deze overwegingen hebben geleid tot een vijftal dimensies van leiderschap die 
zijn opgenomen in de vragenlijst voor leerkrachten. In de schoolleidervragenlijst 
zijn hierover geen vragen opgenomen, omdat het scoren van zichzelf op het type 
leiderschap kan leiden tot een hoge mate van vertekening door sociale wenselijk-
heid in de antwoorden.  
 
Het gaat om de volgende dimensies: 

1. Initiëren en uitdragen van een visie. 
Deze dimensie heeft betrekking op het intern en extern uitdragen van de visie van 
de school en op het gebruiken van de visie in bijvoorbeeld het nemen van beslui-
ten of het bespreken van plannen van de overheid of het bestuur.  

2. Voorzien in individuele ondersteuning van leerkrachten. 
Dit gaat over het serieus nemen van de opvattingen van leerkrachten, het waarde-
ren van initiatieven voor de verbetering van het onderwijs en het bieden van hulp 
daarbij. 

3. Intellectueel stimuleren 
Het bieden van intellectuele stimulering betekent het aanmoedigen van leerkrach-
ten om nieuwe ideeën te zoeken en te bespreken, uit te proberen, daarop te 
reflecteren en om niet alleen vanuit het eigen straatje te denken. Ook het stimule-
ren van persoonlijke ontwikkeling is hierbij aan de orde evenals het helpen van 
leerkrachten om problemen bij vernieuwingen te zien als uitdaging voor professi-
onalisering.  

4. Bevorderen van collectief leren 
Collectief leren betekent het creëren van ontwikkelmogelijkheden van leerkrach-
ten en team. Dit betekent het stimuleren dat leraren elkaar informeren, kennis 
delen, samenwerken en van elkaar leren.  

5. Toepassen van hogere-orde denken 
In deze dimensie zijn drie subdimensies onderscheiden: analyse, synthese en eva-
luatie. 
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‘Analyse’ houdt in dat de schoolleider in staat is om overzicht te houden (helikop-
terview), samenhang in het schoolbeleid kan aanbrengen en ook de vinger op de 
zere plek kan leggen. 
‘Synthese’ betekent eigenlijk het samenbrengen van afzonderlijke zaken tot iets 
nieuws. Het is in dit onderzoek bepaald als het kunnen zien van de grote lijnen, 
structuur aanbrengen en nieuwe, creatieve ideeën kunnen ontwikkelen, 
‘Evaluatie’ houdt in dat de schoolleider externe ontwikkelingen kan duiden, ad-
vocaat van de duivel kan spelen en goed kan argumenteren. 
 
2.5.2 Organisatiekenmerken 
De volgende kenmerken van de organisatie zijn onderzocht middels zowel de 
leerkracht- als de schoolleidervragenlijst: gedeeld leiderschap, formalisatie en 
standaardisatie. 

1. Gedeeld leiderschap 
Gedeeld leiderschap wordt bepaald door te vragen naar wie een aantal taken uit-
voert. Taken zoals bijvoorbeeld overleg met de schoolbegeleider, het voeren van 
sollicitatiegesprekken, de aanschaf van nieuwe lesmethodes of de ontwikkeling 
van integraal personeelsbeleid. Daarbij wordt gevraagd in hoeverre daarin de 
schoolleiding en de leerkrachten betrokken zijn. 

2. Formalisatie 
Formalisatie wordt bepaald door de mate waarin de besluitvorming helder en con-
troleerbaar is, de overlegstructuur efficiënt is en geregeld is dat mensen worden 
geraadpleegd, ook als zij niet aanwezig zijn. 

3. Standaardisatie 
Dit heeft betrekking op de rol van regels, kaders, voorschriften, bepalingen en de 
school en in hoeverre deze als hinderlijk ervaren worden.  
Aan de leerkrachten is gevraagd in hoeverre ze de volgende kenmerken van de 
schoolorganisatie ervaren.  

4. Veilig en op samenwerken gericht klimaat 
Hier is gevraagd naar de het respecteren van elkaars mening, het gebruik maken 
van elkaars kennis en ervaring, het ondersteunen van elkaar en de eerlijkheid en 
openheid van discussies onder collega’s. 

5. Gemeenschappelijke missie 
Hierbij gaat het niet alleen om de mate waarin men een gemeenschappelijk idee 
heeft over de richting die men als school op moet, maar ook de gelegenheid die er 
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is om mee te discussiëren over beleid en over de vraag of de ontwikkeling van 
een missie een gezamenlijk proces is.  

6. Nemen van initiatieven en risico’s 
Dit is gemeten als de mate waarin initiatieven genomen kunnen worden, vóórko-
men en gewaardeerd worden. Ook de vraag of de school open staat voor 
veranderingen behoort hiertoe. 

7. Professionalisering 
De vanzelfsprekendheid van regelmatige professionalisering, de rol die de doelen 
van de school daarbij spelen, de betekenis die professionalisering heeft voor de 
school als geheel en de aandacht voor samenwerking in het professionaliserings-
beleid vormen de belangrijkste operationalisaties van dit begrip. 
 
2.5.3 Omgevingskenmerken 
In dit onderzoek is een viertal omgevingsdomeinen onderscheiden: bestuur, ou-
ders, lokaal niveau en centrale overheid (ministerie van OCW). De vragen over 
deze domeinen zijn voorgelegd aan de schoolleiders. 

1. het bestuur 
Het bestuur zou de school kunnen beperken (of juist stimuleren) op gebieden als 
bijvoorbeeld het onderwijskundig beleid, financieel beleid, huisvesting, perso-
neelsbeleid, opstellen van een schoolbeleidsplan, professionaliseringsbeleid en 
een aantal andere gebieden. 

2. de ouders 
Nagegaan is in hoeverre de ouders zich bemoeien met het schoolbeleid, inspraak 
willen hebben, betrokken willen zijn bij personeelszaken, vernieuwingen en in 
hoeverre voor de uitvoering van beleid gebruik kan worden gemaakt van de net-
werken van ouders.  

3. lokaal niveau 
Hierbij is nagegaan in hoeverre het gemeentelijk beleid, de regels en afspraken 
vanuit bijvoorbeeld WSNS, het directeurenoverleg, overleg in de wijk en met an-
dere onderwijssoorten een beperking betekenen voor de vrijheid om eigen 
schoolbeleid te voeren. 

4. centrale overheid 
De beperking van de centrale overheid om eigen schoolbeleid te voeren kan be-
trekking hebben op de lumpsumfinanciering, het rugzakbeleid, WSNS-beleid, 
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onderwijsachterstandenbeleid, de mogelijkheid zelf te beschikken over nascho-
lingsgeld en de vorm van het inspectietoezicht. 
 
De rol van de medezeggenschapsraad is niet meer in het onderzoek meegenomen. 
Het bleek namelijk bijzonder moeilijk om cases te vinden waarin zowel de 
schoolleider als een aantal docenten meewerkten. Het ook nog vereisen van een 
lid van de MZR zou de neiging om mee te werken nog geringer kunnen maken. 
Reden waarom hiervan afgezien is. 
 
2.5.4 Beleidvoerend vermogen 
Voor het meten van beleidvoerend vermogen is zo veel mogelijk aangesloten bij 
de waarneembaarheid ervan. Intenties, overwegingen, bedoelingen zijn belangrijk 
bij het vormen van beleid. Ze vormen echter innerlijke processen, die moeilijk 
meetbaar zijn en bovendien alleen via degenen de het beleidvormingsproces ten 
volle meemaken. Dat is in de regel de schoolleider. De schoolleider is niet altijd 
de beste informant als het gaat om een betrouwbare weergave te geven van beleid. 
Hij/zij haalt soms intenties en realisaties, overwegingen en acties door elkaar, 
terwijl andere actoren en met name docenten wat meer objectief kunnen kijken 
naar wat er werkelijk gebeurt. Het is aannemelijk dat deze vertekening ook zal 
optreden bij het meten van beleidvoerend vermogen. Het ligt dan ook voor de 
hand om dit begrip te meten bij de leerkrachten en het accent te leggen op de 
waarneembaarheid ervan (en niet op de interne overwegingen). Om te bepalen of 
deze veronderstelling juist is, hebben we het beleidvoerend vermogen ook via de 
schoolleiders bepaald om vervolgens te bezien of er verschillen zijn tussen de 
percepties van schoolleiders en van docenten. Indien deze er wel zijn zal in de 
analyses gebruik gemaakt worden van de meting van het begrip bij docenten.  
Het gaat dus bij beleidvoerend vermogen om ‘gedrag’ en niet zozeer om ‘vermo-
gen’ of datgene wat men kan.  
 
Hierbij zijn drie dimensies onderscheiden: 

1. Strategisch, integraal beleid. 
Dit heeft betrekking op de aanwezigheid van een beleidsplan met schooldoelen en 
planning, de aanwezigheid van de schoolvisie in verschillende beleidsterreinen, 
zoals onderwijskundig, personeel. Maar het gaat ook over de aanwezigheid van 
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strategieën bij de schooldoelen, het bepalen waaraan men wel of niet mee wil 
doen (niet met alle winden meewaaien).  

2. Gerichtheid op doelen en resultaten en op het evalueren daarvan. 
Dit betekent met name dat men weet wat men wil bereiken en regelmatig nagaat 
of men op de goede weg is. Maar het heeft ook betrekking op de vraag of men een 
evaluatieplan heeft bij de beleidsdoelen, of men nagaat hoe het staat met de peda-
gogisch-didactische kwaliteit van de leerkrachten en in hoeverre men 
sterktezwakte analyses uitvoert. 

3. Externe gerichtheid, flexibiliteit en slagvaardigheid 
Externe gerichtheid betekent dat men nieuwe ontwikkelingen die van belang kun-
nen zijn bespreekt, zorgt dat men er snel bij is. Maar het betekent ook dat men 
open staat voor vernieuwing en experiment als het in de schoolvisie past, dat men 
kan inspelen op veranderende omstandigheden en dat men ook flexibel is als het 
niet gaat zoals men wil. 
 
2.5.5 Achtergrondvariabelen 
De volgende achtergrondvariabelen zijn bepaald:  
van de schoolleider: leeftijd, ervaring in de huidige functie, ervaring als leider, 
sekse en het hebben gevolgd van managementscholing;  
van de scholen: het aantal basisscholen dat valt onder het bevoegd gezag, het aan-
tal leerlingen en de samenstelling van de leerling-populatie. 
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3 Survey
 
 
 
 
3.1 Onderzoeksinstrumenten 
 
Het kwantitatieve deel van het onderzoek is gericht op het onderzoeken van de 
verbanden uit het conceptuele model dat aan dit onderzoek ten grondslag ligt. 
Voor het survey zijn twee vragenlijsten ontwikkeld, één voor schoolleider en één 
voor leerkrachten. Op grond van het theoretisch kader dat in het vorige hoofdstuk 
uitgewerkt is zijn in deze vragenlijsten de volgende elementen opgenomen: 
 
Tabel 3.1 Overzicht van elementen in vragenlijsten schoolleider en leerkracht 
Elementen Vragenlijst 
Beperkingen vanuit schoolbestuur of bovenschools manager 
om eigen schoolbeleid te voeren 

Schoolleider 

Beperkingen op lokaal niveau om eigen schoolbeleid te voe-
ren 

Schoolleider 

Acties of maatregelen van de centrale overheid die de moge-
lijkheid een eigen schoolbeleid te voeren beïnvloeden 

Schoolleider 

Rol van de ouders op school Schoolleider 
Taakverdeling tussen schoolleiding en leerkrachten Schoolleider, Leerkrachten 
Regels en voorschriften op school Schoolleider, Leerkrachten 
Beleidvoerend vermogen van de school Schoolleider, Leerkrachten 
Kenmerken van schoolleider/schoolleiding Leerkrachten 
Schoolklimaat en professionalisering Leerkrachten 
Achtergrondkenmerken school en schoolleider Schoolleider 

 
 
Alle elementen, met uitzondering van de taakverdeling tussen schoolleiding en 
leerkrachten, zijn gemeten met 5-punts items op intervalniveau. De taakverdeling 
tussen schoolleiding en leerkrachten bevat items met 5 nominale antwoordcatego-
rieën. 
Voorafgaand aan de afname zijn de vragenlijsten op begripsvaliditeit getest bij 
een drietal basisscholen. 
De vragenlijsten van schoolleider en leerkrachten afzonderlijk bevatten niet alle 
elementen uit het conceptueel schema. Alleen door combinatie van de vragenlijs-
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ten voor schoolleider en leerkrachten per school kan een complete case worden 
opgebouwd. De vragenlijsten zijn in bijlage L1 en L2 opgenomen. 
 
 
3.2 Dataverzameling, respons en representativiteit 
 
In de offerte staat vermeld dat de steekproef voor dit onderzoek getrokken zou 
worden uit de bestanden van het PRIMA cohort, zesde meting. Daarvan is afge-
zien omdat een verzoek om medewerking aan dit onderzoek deze scholen te veel 
zou belasten. 
In plaats daarvan is in het voorjaar van 2007 uit het CFI-bestand een aselecte 
steekproef getrokken van 1000 basisscholen. Deze scholen zijn aangeschreven 
met het verzoek om medewerking. Medewerking betekende dat de school zich be-
reid verklaarde om de vragenlijst voor de schoolleider en vier vragenlijsten voor 
leerkrachten in te vullen. De set vragenlijsten werd alleen toegezonden aan de 
scholen die hun medewerking hadden toegezegd. Scholen konden ook aangeven 
niet mee te willen werken.  
Dit verzoek is één keer herhaald bij de scholen die niet respondeerden. Het resul-
taat was na deze reminder dat 57 scholen hun medewerking toezegden. Omdat dit 
een te gering aantal was is vervolgens aan de scholen, die niet hadden gereageerd, 
een set vragenlijsten voor schoolleider en leerkrachten toegezonden. Naast de ge-
ringe bereidheid om mee te werken was een probleem bij de respons dat van de 
scholen die wel toegezegd hadden mee te werken soms geen of slechts één vra-
genlijst van leerkrachten werd teruggezonden. Het resultaat van deze eerste 
dataverzamelingspoging was dat er 50 scholen waren waarvan zowel de vragen-
lijst van schoolleider als van minimaal twee leerkrachten aanwezig was.  
Aangezien 50 cases te weinig is om de in voorgenomen analyses te kunnen uit-
voeren is in het najaar van 2007 een tweede dataverzamelingsronde gestart onder 
een nieuwe steekproef van 1000 basisscholen. Hierbij is ervoor gekozen de set 
vragenlijsten alleen toe te zenden aan de scholen die zich bereid verklaarden mee 
te werken. Daarnaast zijn de scholen waarvan het alsnog insturen van één vragen-
lijst een complete case zou opleveren telefonisch benaderd.  
Het resultaat van deze inspanningen is dat er 113 scholen zijn waarvan zowel de 
schoolleider als minimaal twee leerkrachten gerespondeerd hebben. In de offerte 
was een respons van 150-200 scholen beoogd. 
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Het responspercentage is nog geen 6%. Dat is aanzienlijk lager dan gebruikelijk 
bij deze vorm van onderzoek. De algehele onderzoeksmoeheid onder scholen zal 
dan ook waarschijnlijk niet de enige oorzaak zijn. Vermoedelijk speelt mede een 
rol dat er ook een dataverzameling onder leerkrachten plaats moest vinden waar 
schoolleiders hen niet mee lastig wilden vallen. Ook is beleidvoerend vermogen 
waarschijnlijk niet het onderwerp waar veel basisscholen de prioriteit aan geven 
als zij moeten kiezen tussen verschillende verzoeken om medewerking aan onder-
zoek. Hiermee is gezegd dat we er niet zeker van kunnen zijn dat de respons 
representatief is voor de gehele populatie van basisscholen. Een vergelijking op 
achtergrondkenmerken van de respons met de steekproef is achterwege gelaten 
omdat er geen achtergrondkenmerken in het CFI-bestand opgenomen zijn waar-
van aangenomen kan dat zij gecorreleerd zijn aan de mate van beleidvoerend 
vermogen. 
 
 
3.3 Opbouw databestand 
 
De vragenlijsten voor schoolleider en leerkrachten zijn gecombineerd tot een 
schoolbestand. 
De antwoorden van leerkrachten zijn per school, waar minimaal twee leerkrach-
ten meegewerkt hadden, geaggregeerd tot een gemiddelde schoolwaarde. Voor de 
kernvariabele ‘Beleidvoerend vermogen’ is onderzocht of er verschillen zijn tus-
sen de antwoorden van leerkrachten van één school. Het verschil tussen de 
hoogste en laagste score is als afzonderlijke variabele in het schoolbestand opge-
nomen. Het geaggregeerde leerkrachtbestand is op brincode gematched aan het 
schoolleiderbestand. De gegevens van de inspectieonderzoeken zijn aan het 
schoolbestand toegevoegd net als achtergrondkenmerken van de school uit het 
CFI-bestand. 
 
 
3.4 Schaalconstructie 
 
3.4.1 Inleiding 
De verschillende elementen uit het conceptueel schema zijn in de vragenlijsten 
geoperationaliseerd in een per element wisselend aantal items. Een eerste stap in 
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de analyse was te onderzoeken of de items per element ondergebracht konden 
worden in inhoudelijk en empirisch van elkaar te onderscheiden schalen met een 
voldoende betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha > .70).  
Daartoe zijn factoranalyses uitgevoerd op alle items van een bepaald element. De 
gebruikte extractie methode is Maximum Likelihood omdat deze methode de 
grootste verschillen tussen factoren oplevert en als rotatiemethode is gekozen 
voor Oblimin with Kaiser Normalization omdat we veronderstelden dat de facto-
ren onderling gecorreleerd zouden zijn. Als ondergrens voor een factor is gekozen 
voor een Initial Eigenvalue van 1,0. Van elk item is beoordeeld op welke factor 
het de hoogste lading heeft. In het overzicht van de factoranalyses in de bijlage 
zijn deze cellen gearceerd. Van de clusters van items die zo ontstonden is vervol-
gens onderzocht of zij inhoudelijk geïnterpreteerd konden worden en of zij een 
voldoende betrouwbaarheid hadden (α > .70), waarbij items die de betrouwbaar-
heid verlaagden verwijderd zijn. 
 
3.4.2 Resultaten factoranalyse kenmerken van schoolleder/schoolleiding 
Factoranalyse van de 26 items die in de vragenlijst voor de leerkracht opgenomen 
waren als operationalisatie van het gedrag van schoolleider/schoolleiding levert 
vier factoren (zie bijlage A). Het item ‘De schoolleider kan de advocaat van de 
duivel spelen door expres tegenargumenten aan te dragen’ is verwijderd omdat 
het de betrouwbaarheid van de derde subschaal verlaagt. De vier factoren zijn in-
houdelijk te karakteriseren als subschalen van kenmerken van 
schoolleider/schoolleiding. De betrouwbaarheid (Cronbach’s alpha) van alle sub-
schalen is groter dan .70.  
De subschalen ‘Initiëren/uitdragen visie’ en ‘Voorzien in individuele ondersteu-
ning’, die op grond van theoretische overwegingen onderscheiden zijn, worden 
ondersteund door de factoranalyse. De subschalen ‘Intellectueel stimuleren’ en 
‘Stimuleren van collectief leren’ vinden we in de factoranalyse niet terug. Deze 
vallen samen in één subschaal ‘Stimuleren van leerkrachten’. Ook de subschaal-
tjes van ‘Hoger orde denken’ (Analyse, Synthese en Evaluatie) komen niet als 
afzonderlijke schalen uit de factoranalyse naar voren. We hanteren ‘Hoger orde 
denken’ als één schaal. 
 
De vier subschalen bestaan uit de volgende items. 
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Tabel 3.2 Subschaal 1 Schoolleider/schoolleiding: Initiëren/uitdragen visie 
De schoolleider/schoolleiding: 
1. draagt de visie van de school uit naar het team, de leerlingen, de ouders en anderen. 
2. verwijst, als we ergens besluiten over nemen, nadrukkelijk naar de visie van de school. 
3. bespreekt met ons hoe de plannen van het bestuur, de overheid en anderen passen binnen 

de visie van onze school. 
4. bekijkt actuele problemen vanuit de schoolvisie. 

α = .754; m = 3,98; sd = ,39 
 
 
Tabel 3.3 Subschaal 2 Schoolleider/schoolleiding: Voorzien in individuele ondersteuning 
De schoolleider/schoolleiding: 
1. neemt de opvattingen van leerkrachten serieus.
2. laat waardering blijken wanneer een leerkracht zelf initiatief neemt voor verbetering van 

het onderwijs.  
3. luistert zorgvuldig naar ideeën van leerkrachten. 
4. helpt leerkrachten bij het verwoorden van hun gevoelens. 
5. helpt ons om het werk beter uit te voeren. 

α = .855; m = 4,04; sd = ,46 
 
 
Tabel 3.4 Subschaal 3 Schoolleider/schoolleiding: Stimuleren van leerkrachten 
De schoolleider/schoolleiding: 
1. moedigt leerkrachten aan vanuit hun persoonlijke interesse nieuwe dingen uit te proberen.  
2. helpt leerkrachten te reflecteren op nieuwe ervaringen die zij als leerkracht opdoen. 
3. moedigt ons aan tot het zoeken en bespreken van nieuwe informatie en ideeën. 
4. stimuleert leerkrachten steeds na te denken over hun persoonlijke professionele doelen. 
5. stimuleert ons niet alleen vanuit ons eigen straatje te denken. 
6. helpt leerkrachten om problemen bij vernieuwing te zien als een uitdaging voor professio-

nalisering. 
7. stimuleert dat medewerkers samenwerken en van elkaar leren. 
8. stimuleert dat wij informatie en kennis delen. 
9. kan leerkrachten duidelijk maken wat voor onze school de waarde is van ontwikkelingen 

die van buitenaf komen . 

α = .874; m = 3,93; sd = ,41 
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Tabel 3.5 Subschaal 4 Schoolleider/schoolleiding: Hoger orde denken 
De schoolleider/schoolleiding: 
1. is in staat de samenhang in het schoolbeleid aan te brengen. 
2. kan van een afstand kijken; houdt overzicht (helikopterview). 
3. is in staat de vinger op de zere plek te leggen. 
4. kan structuur aanbrengen. 
5. kan de grote lijn zien. 
6. kan nieuwe, creatieve ideeën ontwikkelen. 
7. kan argumenteren. 

α = .906; m = 3,98; sd = ,49 
 
 
Schaal Kenmerken van schoolleider/schoolleiding totaal 
25 items van de subschalen 
 α = .943; m = 3,97; sd = ,39 
 
3.4.3 Resultaten factoranalyse schoolklimaat en professionalisering 
Factoranalyse van de 20 items die in de vragenlijst voor de leerkracht waren op-
genomen ter meting van het schoolklimaat en de professionalisering levert 4 
factoren (zie bijlage B). Een factor die geïnterpreteerd kan worden als waardering 
en vertrouwen in leerkrachten leidt echter niet tot een schaal met voldoende be-
trouwbaarheid (α = .674). De items waaruit deze factor bestaat worden 
verwijderd. Het gaat om:  

 Leerkrachten hebben de gelegenheid om mee te discussiëren over het 
schoolbeleid. 

 Leerkrachten hebben de vrijheid om het schoolbeleid zelfstandig in te 
vullen. 

 Leerkrachten die initiatieven nemen worden gewaardeerd. 
 Leerkrachten voelen zich op hun waarde geschat. 

Op theoretische gronden werden in het vorige hoofdstuk 4 subschalen verwacht. 
De subschalen ‘Veilig op samenwerking gericht klimaat’ en ‘Professionalisering’ 
worden door de factoranalyse bevestigd. De subschaal ‘Initiatieven en risico’s 
durven nemen’ vinden we niet in de factoranalyse terug. Een aantal items van de-
ze subschaal komt terecht bij ‘Gemeenschappelijke missie’ die daarom 
‘Gemeenschappelijke missie en bereidheid tot veranderen’ gaat heten, de overige 
items zijn verwijderd. 
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Er resteren drie betrouwbare subschalen die inhoudelijk geïnterpreteerd kunnen 
worden Deze schalen bestaan uit de volgende items. 
 
Tabel 3.6 Subschaal 1 Schoolklimaat en professionalisering: Veilig, op samenwerking gericht 

klimaat 
1. De discussies die wij als collega’s onderling voeren zijn eerlijk en open. 
2. Waar mogelijk ondersteunen leerkrachten elkaar. 
3. We respecteren elkaars mening. 
4. We maken op school gebruik van de kennis en ervaring die collega’s hebben. 

α = .783; m = 4,02; sd = ,37 
 
Tabel 3.7 Subschaal 2 Schoolklimaat en professionalisering: Gemeenschappelijke missie en be-

reidheid tot veranderen 
1. We praten op school onderling veel over ons werk. 
2. We hebben een gemeenschappelijk idee welke richting we als school op moeten. 
3. Leerkrachten en schoolleiding werken nauw samen om problemen op te lossen en van fou-

ten te leren. 
4. Bij ons op school zien we het ontwikkelen van een gemeenschappelijke missie als een ge-

zamenlijk leerproces. 
5. De school staat open voor veranderingen. 
6. Leerkrachten nemen initiatieven en durven iets nieuws te ondernemen. 
7. Leerkrachten zoeken actief informatie om beter te worden in hun werk. 

α = .807; m = 3,98; sd = ,37 
 
Tabel 3.8 Subschaal 3 Schoolklimaat en professionalisering : Professionalisering 
1. Bij de vraag welk teamlid welke bijscholing gaat volgen, geven de doelen van de school de 

doorslag. 
2. Leerkrachten krijgen training hoe ze moeten samenwerken. 
3. Informatie van conferenties of cursussen wordt in het team ingebracht. 
4. Als het echt nodig is, is er altijd voldoende tijd voor professionalisering. 
5. Bij ons spreekt het vanzelf dat alle leerkrachten zich regelmatig professionaliseren. 

α = .726; m = 3,46; sd = ,46 
 
Schaal Schoolklimaat en professionalisering totaal 
16 items van de subschalen 
 α = .862; m = 3,83; sd = ,33 
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3.4.4 Resultaten factoranalyse beleidvoerend vermogen 
Bij de schaalconstructie is uitgegaan van de factoranalyse van de items bij de 
leerkrachten waarna gecontroleerd is of de uitkomsten bij schoolleiders tot sterk 
afwijkende resultaten leiden. Volgens de offerte worden in de analyses voor de 
variabele beleidvoerend vermogen de schalen van de leerkrachten gebruikt omdat 
we veronderstellen dat zij in mindere mate sociaal wenselijke antwoorden geven 
dan de schoolleider. 
Factoranalyse van de 23 items die het beleidvoerend vermogen volgens de leer-
kracht operationaliseerden, leidt tot 5 factoren (zie bijlage C). 
 
ASPECT 1: INTEGRAAL/STRATEGISCH BELEID 
De zeven items die bedoeld waren als operationalisatie van het 1e aspect van be-
leidvoerend vermogen verdelen zich in de factoranalyse over twee factoren van 
vijf resp. twee items. De twee items vormen geen betrouwbare schaal (.158). In 
een geforceerde drie-factoroplossing komen deze twee items wel bij dezelfde fac-
tor als de eerste vijf items maar dat heeft als ongewenst effect dat het 1e en 2e 
aspect van beleidvoerend vermogen onder één factor gerangschikt wordt. Deze 
twee items worden daarom verwijderd. Het gaat om: 

 We denken goed na over wat we op school wel en niet willen doen; we 
waaien niet met alle winden mee. 

 We letten er op dat we niet met te veel vernieuwingen bezig zijn. 
Aspect 1 wordt dus gemeten met een schaal van 5 items. De betrouwbaarheid is 
zowel bij leerkrachten als bij schoolleiders naar tevredenheid. 
 
Tabel 3.9 Subschaal 1 Beleidvoerend vermogen: Integraal/strategisch beleid 
1. We hebben een beleidsplan waarin onze schooldoelen zijn opgenomen, met een bijbeho-

rende planning (wanneer doen we wat). 
2. Onze schoolvisie is terug te vinden in verschillende beleidsterreinen (bijvoorbeeld onder-

wijskundig, personeel, ouders). 
3. Vernieuwingen zijn bij ons verbonden met onze schooldoelen. 
4. We hebben bij onze schooldoelen duidelijke strategieën (hoe we er aan gaan werken). 
5. Ons professionaliseringsbeleid is afgestemd op hoe wij ons onderwijskundig en organisa-

torisch willen ontwikkelen. 
Leerkrachten α = .826; m = 4,05; sd = ,38 
Schoolleiders α = .797; m = 3,99; sd = ,49 
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ASPECT 2: EVALUATIEGERICHTHEID 
Van de 8 items die bedoeld waren om het 2e aspect te meten scoren 7 items het 
hoogst op één factor. Het item ‘We onderzoeken regelmatig hoe tevreden de ou-
ders van onze school zijn’ vormt met een ander item over ouders een aparte 
factor. 
Deze 7 items vormen een betrouwbare schaal zowel bij leerkrachten als bij 
schoolleiders.. Aspect 2 wordt gemeten met de volgende schaal: 
 
Tabel 3.10  Subschaal 2 Beleidvoerend vermogen: Evaluatiegerichtheid 
1. Bij besprekingen van leerresultaten van leerlingen vergelijken we de groepsgegevens met 

die uit vorige jaren. 
2. We verzamelen op school gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen 

en bespreken de uitkomsten daarvan met de leerkrachten. 
3. We weten wat wij willen bereiken en we gaan regelmatig na of we daarvoor op de goede 

weg zijn. 
4. We hebben ervaring met een sterkte/zwakte analyse. 
5. Wij hebben bij onze beleidsdoelen in de regel een evaluatieplan of evaluatiecriterium (om 

te weten of het doel is gehaald). 
6. Als we iets nieuws gaan doen, bewaken we de gevolgen daarvan voor de leerresultaten van 

de leerlingen (cognitief of anderszins). 
7. Bij ons wordt regelmatig nagegaan hoe het staat met de pedagogisch-didactische kwaliteit 

van de leerkrachten. 
Leerkrachten α = .726; m = 3,69; sd = ,36 
Schoolleiders α = .719; m = 3,76; sd = ,49 
 
 
ASPECT 3: EXTERNE GERICHTHEID/FLEXIBILITEIT 
Van de 8 items die bedoeld waren om het 3e aspect te meten scoren er 7 het 
hoogst op één factor. Alleen het item ‘Wij hechten veel waarde aan de mening 
van ouders over onze school’ vormt samen met het eerder genoemd item over ou-
ders een aparte factor. 
Deze 7 items vormen een betrouwbare schaal maar de verwijdering van het item 
‘Als we een schoolbegeleider willen, zoeken we actief naar iemand die past bij 
wat we nodig hebben’ verhoogt de betrouwbaarheid. Dit item is daarom verwij-
derd. Aspect 3 wordt gemeten met de volgende schaal: 
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Tabel 3.11  Subschaal 3 Beleidvoerend vermogen: Externe gerichtheid/Flexibiliteit 
1. Bij ons worden regelmatig nieuwe ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor ons 

onderwijs besproken met de leerkrachten. 
2. Als we aan iets mee kunnen doen wat we nuttig vinden voor de school, zorgen dat we er 

snel bij zijn. 
3. We staan open voor vernieuwing en experiment, zolang het maar in onze schoolvisie past. 
4. Als we als school iets graag willen, gaan we actief op zoek naar mogelijkheden en (finan-

ciële) middelen om dat te realiseren. 
5. Als het nodig is kunnen we op school snel inspelen op veranderende omstandigheden. 
6. Als we merken dat keuzes die we op school gemaakt hebben niet voldoen, gaan we het an-

ders aanpakken. 
Leerkrachten α = .791; m = 3,92; sd = ,37 
Schoolleiders α = .822; m = 3,88; sd = ,49 
 
 
De twee genoemde items over ouders vormen tezamen geen betrouwbare schaal 
(.575) en worden verwijderd.  
 
Schaal Beleidvoerend vermogen totaal 
18 items van de subschalen  
Leerkrachten α = .879; m = 3,87; sd = ,32 
Schoolleiders α. = 862; m = 3,86; sd = ,41 
 
3.4.5 Resultaten factoranalyse beleidsvrijheid vanuit bestuur 
De items over de mate waarin de schoolleider op 14 beleidsgebieden beperkingen 
vanuit het bestuur ondervindt om zelfstandig beleid te voeren, verdelen zich in de 
factoranalyse (bijlage D) over vier interpreteerbare factoren die betrouwbare 
schalen vormen. Er waren geen subschalen op theoretische gronden onderschei-
den. Hoe hoger de score op een schaal, des te meer vrijheid een school heeft. 
 
Tabel 3.12  Subschaal 1 Beleidsvrijheid vanuit bestuur: t.a.v. het primaire proces 
1. Onderwijskundig beleid (keuze van lesinhouden, methoden, didactische aanpak, onder-

wijsconcept e.d.). 
2. Omgang met ouders, ouderbeleid. 
3. Werving van nieuwe leerlingen. 

α = .760; m = 4,29; sd = ,54 
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Tabel 3.13  Subschaal 2 Beleidsvrijheid vanuit bestuur: t.a.v. personeel en financiën 
1. Werving en selectie van nieuwe leerkrachten. 
2. Huisvesting, gebouwbeheer. 
3. Financieel beleid. 
4. Vrijmaken van geld voor extra personeel. 

α = .831; m = 3,03; sd = ,82 
 
Tabel 3.14  Subschaal 3 Beleidsvrijheid vanuit bestuur: t.a.v. kwaliteitsbeleid 
1. Overig personeelsbeleid: functioneringsgesprekken, mobiliteit. 
2. Kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid. 
3. Leerlingenzorg. 

α = .795; m = 3,67; sd = ,75 
 
Tabel 3.15  Subschaal 4 Beleidsvrijheid vanuit bestuur: t.a.v. vernieuwing 
1. Opstellen schoolbeleidsplan 
2. Professionaliseringsbeleid, scholingsplannen 
3. Keuze van begeleiders/adviseurs 
4. Keuze van vernieuwingen 

α = .822; m = 3,97; sd = ,62 
 
 
Schaal Beleidsvrijheid vanuit bestuur totaal 
14 items van subschalen 
α = .889; m = 3,70; sd = ,55 
 
3.4.6 Resultaten factoranalyse beleidsvrijheid lokaal 
Factoranalyse (bijlage E) van de mate waarin de schoolleider op lokaal niveau op 
zeven terreinen beperkingen ervaart in de beleidsvrijheid / de mogelijkheden om 
eigen schoolbeleid te voeren leidt tot een 1 factoroplossing van de 7 items met 
een betrouwbare schaal. Hoe hoger de score op de schaal des te meer vrijheid een 
school heeft. 
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Tabel 3.16  Schaal Beleidsvrijheid lokaal 

1. Gemeentelijk beleid, gemeentelijke afspraken. 
2. Regels/afspraken vanuit het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School. 
3. Regels/afspraken vanuit het directeurenoverleg. 
4. Regels/afspraken vanuit overleg binnen de wijk, bijvoorbeeld met welzijnsinstellingen. 
5. Regels/afspraken met het speciaal onderwijs. 
6. Regels/afspraken met het voortgezet onderwijs. 
7. Regels/afspraken met jeugdzorg, lokale zorgprocedures. 

α = .810; m = 3,51; sd = ,55 
 
 
3.4.7 Resultaten factoranalyse beleidsvrijheid vanuit OCW 
Factoranalyse (bijlage F) van de mate waarin acht acties of maatregelen van de 
centrale overheid (ministerie van OCW) minder of meer mogelijkheden geeft om 
eigen schoolbeleid te voeren laat twee factoren zien die te interpreteren zijn als 
financiële en als inhoudelijke beleidsvrijheid. 
De vijf items van de financiële beleidsvrijheid vormen geen betrouwbare schaal 
(.685). Verwijdering van het item ‘huidige vorm van het inspectietoezicht’ doet 
de alfa van deze schaal toenemen tot .706. 
Als vervolgens ‘de lumpsum’ verwijderd zou worden zou α nog verder stijgen tot 
.754. Omdat lumpsum een kernvariabele in het onderzoek is behouden we deze 
echter toch. Ook hier geldt hoe hoger de score op een schaal des te meer vrijheid 
een school heeft. 
 
Tabel 3.17  Subschaal 1 Beleidsvrijheid vanuit OCW: financiële zaken 
1. De lumpsum. 
2. Mogelijkheid zelf te beschikken over nascholingsgeld. 
3. P&A-budget (personeels- en arbeidsmarktbeleid). 
4. Mogelijkheid zelf te beschikken over geld voor schoolbegeleiding. 

α = .706; m = 3,68; sd = ,58 
 
 
De drie items van de inhoudelijke beleidsvrijheid vormen geen betrouwbare 
schaal. Bij verwijdering van ‘veranderingen in het onderwijsachterstandenbeleid’ 
ontstaat wel een betrouwbare schaal. 
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Tabel 3.18  Subschaal 2 Beleidsvrijheid vanuit OCW: inhoudelijke zaken 
1. Rugzak-beleid. 
2. WSNS-beleid. 

α = .754; m = 3,16; sd = ,73 
 
Schaal Beleidsvrijheid vanuit OCW totaal  
6 items uit subschalen  
α = .632; m = 3,51; sd = ,47 
Deze schaal is, vanwege de geringe betrouwbaarheid, niet gebruikt in de analyses. 
 
3.4.8 Resultaten factoranalyse rol ouders 
Factoranalyse op de 7 items in de vragenlijst voor schoolleiders (bijlage G) over 
de rol van de ouders genereert 2 factoren, te interpreteren als betrokkenheid bij 
schoolbeleid en praktische steun. 
De vier items van betrokkenheid bij schoolbeleid vormen een betrouwbare schaal. 
 
Tabel 3.19  Schaal betrokkenheid ouders bij schoolbeleid 
1. Onze ouders bemoeien zich nadrukkelijk met ons schoolbeleid. 
2. Onze ouders willen graag inspraak, medezeggenschap in schoolzaken. 
3. Onze ouders willen betrokken worden bij personeelszaken (bv. werving en aannamebe-

leid). 
4. Onze ouders willen meebeslissen over veranderingen, vernieuwingen. 

α = .848; m = 3,16; sd = ,80 
 
De drie items van praktische steun vormen geen betrouwbare schaal (.530), ook 
niet bij verwijdering van één van de items. Het gaat hierbij om de volgende items: 

 Ouders zijn ons tot steun bij het ontwikkelen van beleid. 
 Wij kunnen voor de uitvoering van beleid gebruik maken van de netwer-

ken van ouders op onze school. 
 Ouders helpen ons met praktische zaken, zoals onderhoud gebouw, be-

heer van computers, boekhouding. 
 
Schaal Ouders totaal 
7 items (4 uit subschaal en 3 losse) 
α = .734; m = 3,15; sd = ,63 
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3.4.9 Resultaten factoranalyse overleg en regels/voorschriften 
Factoranalyse levert zowel bij schoolleider (bijlage H) als bij leerkrachten (bijlage 
I) drie factoren op waarvan er twee geen betrouwbare schaal vormen.  
De volgende drie items hebben bij leerkrachten als schaal een α van .554 en bij 
schoolleiders een α van .255: 

 We hebben geregeld dat bij besluiten iedereen wordt geraadpleegd, ook 
al kan hij/zij niet aanwezig zijn. 

 Er zijn afspraken om mensen die niet op vergaderingen aanwezig zijn op 
de hoogte te brengen van wat er besproken en besloten is. 

 Vergaderingen worden door de voorzitter goed voorbereid. 
 De volgende twee items hebben bij leerkrachten als schaal een α van .627 

en bij schoolleiders een α van .395. 
 Onze school heeft het aantal regels tot het minimum weten te beperken. 
 Ik heb me zelden of nooit gehinderd gevoeld door voorschriften en bepa-

lingen binnen de school. 
De betrouwbare schaal is te interpreteren is als Transparantie van overleg en re-
gelgeving. Het item ‘Onze school kent een hoofdregel: Bij twijfel, niet regelen’ 
dat het hoogst op deze factor laadt, wordt verwijderd omdat het de α van deze 
schaal verlaagt. 
 
Tabel 3.20  Schaal Transparantie van overleg en regelgeving 
1. De besluitvorming is helder en controleerbaar. 
2. Onze school heeft een efficiënte overlegstructuur. 
3. Het is voor de leraren op onze school duidelijk binnen welke kaders zij moeten werken. 

Leerkrachten α = .793; m = 3,76; sd = ,48 
Schoolleiders α = .681; m = 3,93; sd = ,47 
 
 
Vanwege de gebrekkige betrouwbaarheid wordt in de verdere analyses de schaal 
van de schoolleiders buiten beschouwing gelaten. 
 
De bedoeling van de items uit de lijst was de formalisatie en standaardisatie te 
meten. In hoofdstuk 2 is uitgelegd dat we formalisatie zijn gaan opvatten als 
communicatie, de mate waarin medewerkers op de hoogte zijn van wat er op 
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school gebeurt en minder als het aanwezig zijn van een geformaliseerde overleg-
structuur. De schaal Transparantie is daar een goede uitwerking van. 
Standaardisatie hebben we toegespitst op de vraag of er op school belemmeringen 
zijn voor de creativiteit van medewerkers. De schaal die we daarvoor bedacht 
hadden is niet betrouwbaar. Standaardisatie zal daarom in de analyses geoperatio-
naliseerd worden door het item dat inhoudelijk de beste uitwerking vormt 
namelijk:  
 
Tabel 3.21  Belemmeringen door regels 

Ik heb me zelden of nooit gehinderd gevoeld door voorschriften en bepalingen binnen de 
school. 

Leerkrachten m = 3,69; sd = ,86 
Schoolleiders m = 3,84; sd = ,65 
 
De overige items zijn verwijderd. 
 
3.4.10 Resultaten clusteranalyse taakverdeling tussen schoolleider en 

leerkrachten 
De vragen over de taakverdeling zijn gesteld aan schoolleider en leerkrachten. 
Het probleem bij de leerkrachten is dat leerkrachten van één school het lang niet 
altijd met elkaar eens zijn door wie een bepaalde taak uitgevoerd wordt. Daarom 
baseren we ons voor de analyse over de taakverdeling alleen op de schoolleiders. 
De items die bij dit onderwerp gebruikt zijn, hebben een nominaal meetniveau. 
Een factoranalyse kon daarom niet worden toegepast. Bij alle schoolleiders 
(n=151) is het aantal malen dat een antwoordcategorie voorkwam geteld over de 
11 taken. Op die vijf variabelen is een clusteranalyse gedaan. De uitkomsten wa-
ren moeilijk interpreteerbaar. Daarom zijn de antwoordcategorieën ‘alleen door 
de schoolleiding’ en ‘vooral door de schoolleiding’ samengenomen net als de ca-
tegorieën ‘vooral door leerkrachten/bouwcoördinator’ en ‘alleen door 
leerkrachten/bouwcoördinator’. 
Clusteranalyse op deze drie variabelen leidt tot onderstaande interpreteerbare 
clusterindeling: 

 Cluster 1: scholen waar de taken vooral door alle betrokkenen evenveel 
worden uitgevoerd. 
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 Cluster 2: scholen waar de taken vooral door de schoolleiding worden 
uitgevoerd. 

 Cluster 3: scholen met het grootste aantal taken dat vooral of alleen door 
leerkrachten en bouwcoördinator wordt uitgevoerd. 

 
Bij de complete cases (n=113) hebben deze clusters de volgende eigenschappen. 
 
Tabel 3.22 Eigenschappen van clusters taakverdeling 

   Aantal taken die 
alleen of vooral 
door schoollei-
ding worden 
uitgevoerd 

Aantal taken die 
door schoollei-

ding, leer-
krachten en 

bouwcoördinator 
evenveel uitge-
voerd worden 

Aantal taken die 
vooral of alleen 

door leerkrachten 
en bouwcoördina-

tor uitgevoerd 
worden 

 N Percentage m sd m sd m sd 
Cluster 1 38 33,6% 3,3 ,98 6,4 ,85 1,3 ,95 
Cluster 2 37 32,7% 5,5 1,26 4,0 1,01 1,4 ,76 
Cluster 3 38 33,6% 4,1 1,29 3,0 ,97 3,9 1,11 
 113 100% 4,3 1,50 4,5 1,70 2,2 1,54 

 
 
3.5 Validiteit van de schalen beleidvoerend vermogen 
 
Het is niet voor alle schalen mogelijk onderzoek te doen naar de validiteit. Bij de 
drie aspecten van het beleidvoerend vermogen zijn daar wel indicaties voor te 
vinden. 
 
In de eerste plaats is in de bestanden van de inspectie een aantal oordelen opge-
nomen die overeenkomen met twee aspecten van beleidvoerend vermogen uit het 
onderzoek. Hieronder worden de correlaties tussen deze oordelen en schalen ver-
meld 
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Tabel 3.23 Correlaties tussen oordelen inspectie en schalen in onderzoek 
Oordeel inspectie PKO Schaal Correlatie N 
De school evalueert systema-
tisch de kwaliteit van haar 
opbrengsten en van onderwijs 
en leren. 

03 Beleidvoerend vermogen aspect 
evaluatiegerichtheid volgens 
leerkracht. 

-,00 49 

De school evalueert systema-
tisch de kwaliteit van haar 
opbrengsten en van onderwijs 
en leren. 

03 Beleidvoerend vermogen aspect 
evaluatiegerichtheid volgens 
schoolleider. 

,21 49 

De school evalueert jaarlijks 
systematisch de kwaliteit van 
haar opbrengsten. 

05 Beleidvoerend vermogen aspect 
evaluatiegerichtheid volgens 
leerkracht. 

,31* 66 

De school evalueert jaarlijks 
systematisch de kwaliteit van 
haar opbrengsten. 

05 Beleidvoerend vermogen aspect 
evaluatiegerichtheid volgens 
schoolleider. 

,28* 66 

De school evalueert regelma-
tig het leren en onderwijzen. 

05 Beleidvoerend vermogen aspect 
evaluatiegerichtheid volgens 
leerkracht. 

,27* 66 

De school evalueert regelma-
tig het leren en onderwijzen. 

05 Beleidvoerend vermogen aspect 
evaluatiegerichtheid volgens 
schoolleider. 

,48** 66 

De school evalueert systema-
tisch de kwaliteit van leren, 
onderwijzen en begeleiden. 

75 Beleidvoerend vermogen aspect 
evaluatiegerichtheid volgens 
leerkracht. 

,14 20 

De school evalueert systema-
tisch de kwaliteit van leren, 
onderwijzen en begeleiden. 

75 Beleidvoerend vermogen aspect 
evaluatiegerichtheid volgens 
schoolleider. 

,53* 20 

De school werk planmatig aan 
verbeteractiviteiten. 

05 Beleidvoerend vermogen aspect 
integraal/strategisch beleid vol-
gens leerkracht. 

,16 66 
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Vervolg tabel 3.23 
Oordeel inspectie PKO Schaal Correlatie N 
De school werk planmatig aan 
verbeteractiviteiten.  

05 Beleidvoerend vermogen aspect 
integraal/strategisch beleid vol-
gens schoolleider. 

,22 66 

De school werkt planmatig 
aan verbeteractiviteiten.  

75 Beleidvoerend vermogen aspect 
integraal/strategisch beleid vol-
gens leerkracht. 

,26 20 

De school werkt planmatig 
aan verbeteractiviteiten.  

75 Beleidvoerend vermogen aspect 
integraal/strategisch beleid vol-
gens schoolleider. 

,15 20 

* Significant op 0,05 niveau (tweezijdig) 
** Significant op 0,01 niveau (tweezijdig) 
 
 
Significante correlaties vinden we uitsluitend bij het aspect evaluatiegerichtheid 
en met name bij de schaal van de schoolleiders. 
 
Verder bevatten de vragenlijsten voor leerkrachten en schoolleider overeenkom-
stige schalen voor beleidvoerend vermogen. Hieronder worden de correlaties 
tussen deze schalen vermeld. 
 
Tabel 3.24 Correlaties tussen schalen beleidvoerend vermogen leerkrachten en schoolleiders 

Schaal beleidvoerend vermogen integraal/strategisch beleid. ,35 (*) 
Schaal beleidvoerend vermogen evaluatiegerichtheid. ,30 (*) 
Schaal beleidvoerend vermogen externe gerichtheid/flexibiliteit. ,39 (*) 

* Significant op 0,05 niveau (tweezijdig) 
 
 
De correlaties zijn significant maar niet hoog. Om te beoordelen of deze lage cor-
relaties het gevolg zijn van bepaalde items binnen de schalen zijn ook de 
correlaties en de gemiddelden van schoolleiders en leerkrachten op itemniveau 
berekend. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat er bepaalde items zijn die de 
oorzaak zijn van de lage correlaties tussen schoolleiders en leerkrachten. 
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Conclusie is dat we er bij de interpretatie van de uitkomsten rekening mee moeten 
houden dat de perceptie van beleidvoerend vermogen verschilt tussen leerkrach-
ten en schoolleiders. Schoolleiders komen in hun oordeel meer overeen met het 
oordeel van de inspectie dan leerkrachten.  
Voor de analyses in dit onderzoek is uit bovenstaande de conclusie getrokken dat 
het nagaan van de verbanden in het theoretisch model niet beperkt wordt tot het 
beleidvoerend vermogen volgens leerkrachten als effectvariabele maar ook ge-
daan zal worden voor het beleidvoerend vermogen volgens schoolleiders. 
 
 
3.6 Stand van zaken variabelen uit het model 
 
Alvorens over te gaan op het beschrijven van de verbanden in het conceptueel 
model wordt in deze paragraaf de stand van zaken van de variabelen in dit model 
geschetst.  
In het conceptueel model zijn vier blokken onderscheiden. In tabel 3.25 staat 
vermeld uit welke variabelen deze blokken bestaan. 
De beschrijving van de stand van zaken vindt bloksgewijs plaats. 
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Tabel 3.25 Overzicht van blokken en variabelen in conceptueel model 
A.  KENMERKEN VAN SCHOOLLEIDER/SCHOOLLEIDING  
1. visie schoolleider (volgens leerkrachten) 
2. individuele ondersteuning door schoolleider (volgens leerkrachten) 
3. stimuleren door schoolleider (volgens leerkrachten) 
4. hoger orde denken van schoolleider (volgens leerkrachten) 
 
B. ORGANISATIEKENMERKEN 
1. veilig op samenwerking gericht schoolklimaat (volgens leerkrachten) 
2. gemeenschappelijke missie en bereidheid tot verandering (volgens leerkrachten) 
3. professionalisering (volgens leerkrachten) 
4. transparantie van overleg en regelgeving (volgens leerkrachten) 
5. geen belemmeringen door voorschriften en bepalingen (volgens schoolleider en leerkrach-

ten) 
6. taakverdeling tussen schoolleider en team (volgens schoolleider) 
  
C. OMGEVINGSKENMERKEN 
1. beleidsvrijheid bestuur t.a.v. het primaire proces (volgens schoolleider) 
2. beleidsvrijheid bestuur t.a.v. personeel en financiën (volgens schoolleider) 
3. beleidsvrijheid bestuur t.a.v. kwaliteitsbeleid (volgens schoolleider) 
4. beleidsvrijheid bestuur t.a.v. vernieuwing (volgens schoolleider) 
5. beleidsvrijheid lokaal (volgens schoolleider) 
6. beleidsvrijheid vanuit OCW financieel (volgens schoolleider) 
7. beleidsvrijheid vanuit OCW inhoudelijk (volgens schoolleider) 
8. betrokkenheid van ouders (volgens schoolleider) 
9. aanwezigheid bovenschools manager (volgens schoolleider) 
 
D. BELEIDVOEREND VERMOGEN 
1. integraal/strategisch beleid (volgens leerkrachten en schoolleider) 
2. evaluatiegerichtheid (volgens leerkrachten en schoolleider) 
3. externe gerichtheid/flexibiliteit (volgens leerkrachten en schoolleider) 
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BLOK A: KENMERKEN VAN SCHOOLLEIDER/SCHOOLLEIDING  
De kenmerken van de schoolleider, de schoolleiding wordt door de leerkrachten 
met een 4 op een schaal van 5 beoordeeld, wat als een ruim voldoende geïnterpre-
teerd kan worden (tabel 3.26). Er is nauwelijks verschil tussen de subschalen. 
 
Tabel 3.26 Stand van zaken kenmerken van schoolleider/schoolleiding 
 Gemiddeld Minimum Maximum SD % < 3 
Visie schoolleider 4,0 2,8 4,8 .39 3% 
Individuele ondersteuning 4,0 2,9 5,0 .46 2% 
Stimuleren door schoolleider 3,9 2,9 4,8 .41 3% 
Hoger orde denken van 
schoolleider 

4,0 2,6 4,9 .49 4% 

Schoolleider/- leiding totaal 4,0 3,0 4,8 .39 2% 

 
 
BLOK B. ORGANISATIEKENMERKEN 
Van de drie subschalen van schoolklimaat scoort de aandacht voor professionali-
sering het laagste met een 3,5; een vijfde vindt deze aandacht onvoldoende (tabel 
3.27). Schoolleiders ondervinden meer belemmeringen door voorschriften en be-
palingen op school dan leerkrachten. Door bijna een derde van de schoolleiders 
worden deze beperkingen tamelijk sterk ervaren. 
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Tabel 3.27 Stand van zaken organisatiekenmerken 
 Gemiddeld Minimum Maximum SD % < 

3 
Veilig schoolklimaat 4,0 2,9 4,9 .37 1% 
Gemeenschappelijke missie 4,0 3,1 4,9 .37 0% 
Professionalisering 3,5 2,1 4,4 .46 20% 
Schoolklimaat totaal 3,8 3,1 4,5 .33 0% 
Transparantie 3,8 2,0 4,8 .48 7% 
Geen belemmeringen volgens 
leerkracht 

3,9 2,0 5,0 .53 9% 

Geen belemmeringen volgens 
schoolleider 

3,7 1,0 5,0 .86 30% 

      
Taakverdeling: %    
- taken door alle betrokkenen evenveel 34%    
- taken vooral door de schoolleiding 33%    
- grootste aantal taken vooral of alleen door team 34%    

 
 
BLOK C: OMGEVINGSKENMERKEN 
De totale beleidsvrijheid vanuit het bestuur is vrij hoog met een 3,7 op een schaal 
van 5 (tabel 3.28). De meeste vrijheid laat het bestuur de school bij de inrichting 
van het primaire proces, de minste vrijheid heeft de school bij personeel en finan-
ciën. Bij dit laatste beleidsterrein scoort meer dan de helft van de scholen onder 
het schaalmidden van 3.  
De financiële beleidsvrijheid vanuit OCW is hoger dan de inhoudelijke. Meer dan 
de helft van de scholen ervaart een inhoudelijke vrijheid onder het schaalmidden. 
De betrokkenheid van ouders bij de school ligt net iets boven het schaalmidden. 
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Tabel 3.28 Stand van zaken omgevingskenmerken 
 Gemiddeld Minimum Maximum SD % < 3 
Beleidsvrijheid:  
(1 = weinig – 5 = veel) 

     

- bestuur primaire proces 4,3 2,7 5,0 .54 4% 
- bestuur personeel en financiën 3,0 1,0 5,0 .82 51% 
- bestuur kwaliteitsbeleid 3,7 1,3 5,0 .75 23% 
- bestuur vernieuwing 4,0 1,5 5,0 .62 8% 
- bestuur totaal 3,7 2,3 5,0 .55 10% 
- lokaal 3,5 2,3 5,0 .55 23% 
- OCW financieel 3,7 1,5 5,0 .58 13% 
- OCW inhoudelijk 3,2 1,0 4,5 .73 53% 
      
Ouders betrokkenheid 3,2 1,0 5,0 .80 46% 
      
Bovenschools manager 
- nee 
- ja 

 
28% 
72% 

    

 
 
BLOK D: BELEIDVOEREND VERMOGEN  
Het beleidvoerend vermogen scoort zowel bij de leerkrachten als bij de schoollei-
ders hoog met 3,9 op een vijfpuntsschaal (zie tabel 3.29). Er zijn maar weinig 
scholen die over zichzelf zeggen dat ze onder het schaalmidden van 3 zitten. Van 
de drie aspecten die aan beleidvoerend vermogen worden onderscheiden staat in-
tegraal/strategisch beleid bovenaan met 4,0 en evaluatiegerichtheid onderaan met 
3,7. Dat geldt zowel bij leerkrachten als bij schoolleiders.  
De standaarddeviaties en de percentages die onder het schaalmidden scoren zijn 
bij de schoolleiders hoger dan bij de leerkrachten. Dat kan het gevolg zijn van de 
manier waarop het leerkrachtoordeel tot stand is gekomen nl. door het aggregeren 
van de oordelen van twee of meer leerkrachten van dezelfde school. Extremere 
oordelen worden daardoor weggenomen.  
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Tabel 3.29 Stand van zaken beleidvoerend vermogen 
 Gemiddeld Minimum Maximum SD % < 3 
Leerkracht:      
Integraal/strategisch beleid 4,0 2,9 4,9 .38 2% 
Evaluatiegerichtheid 3,7 2,7 4,6 .36 5% 
Externe gerichtheid, flexibiliteit 3,9 2,9 4,9 .37 1% 
Beleidvoerend vermogen totaal 3,9 3,2 4,6 .32 0% 
Schoolleider:      
Integraal/strategisch beleid 4,0 2,4 5,0 .49 4% 
Evaluatiegerichtheid 3,8 2,4 5,0 .49 9% 
Externe gerichtheid, flexibiliteit 3,9 2,5 5,0 .49 7% 
Beleidvoerend vermogen totaal 3,9 2,7 4,9 .41 3% 

 
 
3.7 Verbanden in het conceptueel model 
 
3.7.1 Inleiding  
Als eerste stap bij de analyse van de verbanden is de samenhang bekeken tussen 
de variabelen van de blokken (zie tabel 3.25) die op intervalniveau gemeten zijn. 
Dat zijn alle variabelen met uitzondering van de taakverdeling tussen schoolleider 
en team en de aanwezigheid van een bovenschoolsmanager. In bijlage J zijn deze 
correlaties opgenomen.  
Wat opvalt is dat de resultaten van de analyse verschillend zijn voor het beleid-
voerend vermogen volgens leerkrachten en het beleidvoerend vermogen volgens 
schoolleiders. De samenhang tussen beleidvoerend vermogen volgens leerkrach-
ten en andere variabelen die bij leerkrachten gemeten wijken aanzienlijk af van de 
samenhang tussen beleidvoerend vermogen volgens schoolleider en die andere 
variabelen die bij leerkrachten gemeten zijn. Dat geldt ook voor de samenhang 
tussen beleidvoerend vermogen volgens schoolleiders en de andere variabelen die 
bij schoolleiders gemeten zijn. Dit bevestigt onze eerdere conclusie dat het na-
gaan van de verbanden in het theoretische model apart uitgevoerd moet worden 
voor beleidvoerend vermogen volgens leerkrachten en beleidvoerend vermogen 
volgens schoolleiders.  
Aangezien er 113 complete cases beschikbaar zijn voor analyses is het onmoge-
lijk om alle relaties tussen variabelen in één keer in het model te toetsen. Als 
vuistregel moet gehanteerd worden dat voor elke relatie die in het model opge-
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nomen wordt er 10 cases moeten zijn. Het te toetsen model zou niet meer dan 12 
relaties mogen bevatten. Er is daarom gekozen voor een bloksgewijze aanpak om 
tot een hypothetisch model te komen met een beperkt aantal relaties. Volgens het 
model in figuur 1 is van alle variabelen uit één blok door middel van multivariate 
regressieanalyses onderzocht welke van die variabelen een significante bijdrage 
leveren aan de voorspelling van elk van de variabelen uit een ander blok. 
 
Figuur 1 Conceptueel model 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blok B: 
Organisatie-
kenmerken 
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3.7.2 Toetsing van model met beleidvoerend vermogen volgens leer-

krachten als effectvariabele 
Als eerste onderzoeken we de verbanden van het model met beleidvoerend ver-
mogen volgens leerkrachten. Ook bij de variabele B5 (belemmeringen door 
voorschriften en bepalingen), die als enig andere variabele dubbel gemeten is, 
worden de resultaten van de leerkrachten gebruikt. In onderstaande tabel worden 
de resultaten van de bloksgewijze multivariate regressieanalyses vermeld. Elke 
regel is een verkorte weergave van een multivariate regressieanalyse. In de eerste 
kolom staat het blok vermeldt dat voor een analyse de onafhankelijke variabelen 
levert (zie tabel 3.25), in de tweede kolom staat de afhankelijke variabele en de 
derde kolom bevat de resultaten van de analyse, de variabelen uit het in de eerste 
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kolom genoemde blok die een significante bijdrage leveren aan de voorspelling 
van de afhankelijk variabele (p < .05). 
 
Een voorbeeld: In de eerste multivariate regressieanalyse uit tabel 3.30 is de visie 
van de schoolleider de afhankelijke variabele en zijn de negen variabelen uit het 
blok omgeving als onafhankelijke variabelen opgenomen t.w.  

1. beleidsvrijheid bestuur t.a.v. het primaire proces (volgens schoolleider) 
2. beleidsvrijheid bestuur t.a.v. personeel en financiën (volgens schoollei-

der) 
3. beleidsvrijheid bestuur t.a.v. kwaliteitsbeleid (volgens schoolleider) 
4. beleidsvrijheid bestuur t.a.v. vernieuwing (volgens schoolleider) 
5. beleidsvrijheid lokaal (volgens schoolleider) 
6. beleidsvrijheid vanuit OCW financieel (volgens schoolleider) 
7. beleidsvrijheid vanuit OCW inhoudelijk (volgens schoolleider) 
8. betrokkenheid van ouders (volgens schoolleider) 
9. aanwezigheid bovenschools manager (volgens schoolleider). 

Uit de analyse bleek dat geen enkele van deze negen onafhankelijke variabelen 
een significante bijdrage levert aan de voorspelling van de visie van de schoollei-
der. 
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Tabel 3.30 Resultaten bloksgewijze multivariate regressieanalyses model beleidvoerend ver-
mogen volgens leerkracht 

Onafhankelijke  
variabelen uit blok 

Afhankelijke variabele Significante variabele(n) 

Omgeving Schoolleider visie   geen 
Omgeving Schoolleider ondersteuning   geen 
Omgeving Schoolleider stimuleren - bestuurlijke beleidsvrijheid  

  kwaliteitsbeleid 
- betrokkenheid ouders 

Omgeving Schoolleider hoger orde denken - bestuurlijke beleidsvrijheid  
  kwaliteitsbeleid 
- betrokkenheid ouders 

Omgeving Schoolklimaat veilig - bestuurlijke beleidsvrijheid  
  primair proces 

Omgeving Schoolklimaat missie   geen 
Omgeving Schoolklimaat professional. - betrokkenheid ouders 
Omgeving Transparantie  - betrokkenheid ouders 
Omgeving Belemmeringen door regels   geen 
Omgeving Taakverdeling   geen 
Omgeving Integraal/strategisch beleid - bestuurlijke beleidsvrijheid  

  vernieuwing 
- betrokkenheid ouders 

Omgeving Evaluatiegerichtheid - betrokkenheid ouders 
Omgeving Externe gerichtheid/flexibiliteit   geen 
Schoolleider Schoolklimaat veilig   geen 
Schoolleider Schoolklimaat missie - schoolleider-stimuleren 
Schoolleider Schoolklimaat professional - schoolleider-visie 

- schoolleider-stimuleren 
Schoolleider Transparantie  - hoger orde denken 
Schoolleider Belemmeringen door regels   geen 
Schoolleider Taakverdeling   geen 
Schoolleider Integraal/strategisch beleid - schoolleider-visie 
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Vervolg tabel 3.30 
Onafhankelijke  
variabelen uit blok 

Afhankelijke variabele Significante variabele(n) 

Schoolleider Evaluatiegerichtheid - schoolleider-visie 
Schoolleider  Externe gerichtheid/flexibiliteit - schoolleider-visie 

- schoolleider-stimuleren 
Organisatie Integraal/strategisch beleid - schoolklimaat missie 

- schoolklimaat  
  professionalisering 
- transparantie  

Organisatie  Evaluatiegerichtheid - schoolklimaat missie 
- schoolklimaat  
  professionalisering 
- transparantie  

Organisatie Externe gerichtheid/flexibiliteit - schoolklimaat missie 
- schoolklimaat 
  professionalisering 

 
 
De resultaten van deze bloksgewijze multivariate regressieanalyses worden weer-
gegeven in figuur 2 
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Figuur 2 Model na bloksgewijze multivariate regressieanalyses 
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Aangezien het aantal relaties in figuur 2 nog steeds te groot is om in één model 
getoetst te worden is een verdere inperking gemaakt door op die afhankelijke va-
riabelen, waar variabelen uit meer dan één blok een significante invloed op 
hebben, een aanvullende multivariate regressieanalyse uit te voeren. Deze varia-
belen waren namelijk nog niet eerder tegelijk in een analyse opgenomen. Elke rij 
is een aparte multivariate regressieanalyse. De derde kolom bevat de resultaten 
van de regressie van de onafhankelijke variabelen uit kolom 2 op de afhankelijke 
variabele in kolom 1 en vermeldt de variabelen die in die analyse significant blij-
ken (p < .05). 
 
Tabel 3.31 Aanvullende multivariate regressieanalyses model beleidvoerend vermogen volgens 

leerkracht 
Afhankelijke  
variabele 

Onafhankelijke significante  
variabelen uit tabel 3.27 
(= pijlen uit figuur 2) 

Significant na aanvullende 
regressieanalyse 

Beleidvoerend  
vermogen (alle as-
pecten) 

visie schoolleider (A) 
stimuleren schoolleider (A) 
gemeenschappelijke missie (B) 
professionalisering (B) 
transparantie (B) 
bestuursvrijheid vernieuwing (C) 
betrokkenheid ouders (C) 

visie schoolleider (A) 
gemeenschappelijke missie (B) 
professionalisering (B) 
transparantie (B) 
 

Professionalisering visie schoolleider (A) 
stimuleren schoolleider (A) 
betrokkenheid ouders (C) 

visie schoolleider (A) 
stimuleren schoolleider (A) 
 

Transparantie schoolleider hoger orde denken (A) 
betrokkenheid ouders (C) 

schoolleider hoger orde denken 
(A) 
betrokkenheid ouders (C) 

 
 
De niet significante relaties worden uit de figuur verwijderd. 
De variabelen ‘schoolleider ondersteuning’, ‘veilig schoolklimaat’, ‘belemmerin-
gen door regels’, ‘bestuursvrijheid primair proces’, ‘bestuursvrijheid vernieu-
wing’ en ‘beleidsvrijheid OCW financieel’ worden verwijderd omdat ze geen 
significante invloed (meer) hebben op andere variabelen. 
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Het model dat dan ontstaat bevat 13 relaties en is getoetst door middel van het 
programma Mplus, afzonderlijk voor de drie aspecten van beleidvoerend vermo-
gen en voor de gehele schaal beleidvoerend vermogen.  
 
Resultaat is dat de invloed van ‘bestuurlijke beleidsvrijheid op het gebied van 
kwaliteit’ op ‘schoolleider stimuleren’ en ‘schoolleider hoger orde denken’ in 
geen enkel geval significant is. Deze relaties worden verwijderd. De subschaal 
‘bestuurlijke beleidsvrijheid op het gebied van kwaliteit’ heeft dan geen signifi-
cante invloed meer op andere variabelen en wordt verwijderd. 
 
In figuur 3 staat het uiteindelijke model ter verklaring van beleidvoerend vermo-
gen volgens leerkrachten. Het model als totaal is significant. 
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Figuur 3 Model ter verklaring van beleidvoerend vermogen volgens leerkrachten  
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Chi-square Test of Model Fit: Value 222.129; DoF 17; P-waarde = 0.000 
Alle parameters hebben p < 0.05 
 
De modellen verschillen in de waarde van de parameters enigszins voor de drie 
aspecten van beleidvoerend vermogen. Deze worden daarom afzonderlijk in bij-
lage K weergegeven. 
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In tabel 3.29 staat de waarde van de parameters die van invloed zijn op de drie 
aspecten van beleidvoerend vermogen samengevat. De andere parameters in het 
model verschillen niet. 
 
Tabel 3.32 Waarde van de parameters voor aspecten van beleidvoerend vermogen 

 Integraal/ 
strategisch 

beleid 

Evaluatie- 
gerichtheid 

Externe gerichtheid 
/ flexibiliteit 

Beleidsvoeren 
vermogen 

totaal 
Schoolleider: visie .31 .23 .22 .33 
Gemeenschappelijke 
missie 

.20 .17 .54 .38 

Professionalisering .14 .26 .12 .23 
Transparantie  .26 .44 .11 .38 

 
 
3.7.3 Resultaten bloksgewijze multivariate regressieanalyses met beleid-

voerend vermogen volgens schoolleiders als effectvariabele 
Als tweede onderzoeken we de verbanden van het model met beleidvoerend ver-
mogen volgens schoolleiders. Ook bij de variabele B5 (belemmeringen door 
voorschriften en bepalingen), die als enig andere variabele dubbel gemeten is, 
worden de resultaten van de schoolleiders gebruikt. Zie voor toelichting op de ta-
bel de toelichting bij tabel 3.30 
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Tabel 3.33 Resultaten bloksgewijze multivariate regressieanalyses voor model met beleidvoe-
rend vermogen volgens schoolleiders 

Onafhankelijke  
variabelen uit blok 

Afhankelijke variabele Significante variabele(n) 

Omgeving Schoolleider visie - geen 
Omgeving Schoolleider ondersteuning - geen 
Omgeving Schoolleider stimuleren - bestuurlijke beleidsvrijheid  

  kwaliteitsbeleid 
- betrokkenheid ouders 

Omgeving Schoolleider hoger orde denken - bestuurlijke beleidsvrijheid 
  kwaliteitsbeleid 
- betrokkenheid ouders 

Omgeving Schoolklimaat veilig - beleidsvrijheid OCW  
  financieel 

Omgeving Schoolklimaat missie - geen 
Omgeving Schoolklimaat professional. - betrokkenheid ouders 
Omgeving Schoolklimaat totaal - betrokkenheid ouders 
Omgeving Transparantie  - betrokkenheid ouders 
Omgeving Belemmeringen door regels - bestuurlijke beleidsvrijheid 

  primair proces 
- bestuurlijke beleidsvrijheid  
  kwaliteitsbeleid 

Omgeving Taakverdeling - geen 
Omgeving Integraal/strategisch beleid - bestuurlijke beleidsvrijheid 

  kwaliteitsbeleid 
- beleidsvrijheid lokaal 
- beleidsvrijheid OCW  
  inhoudelijk 

Omgeving Evaluatiegerichtheid - betrokkenheid ouders 
- beleidsvrijheid OCW  
  inhoudelijk 

Omgeving Externe gerichtheid/flexibiliteit - beleidsvrijheid OCW  
  inhoudelijk 

 



Survey 
 

 57 

Vervolg tabel 3.33 
Onafhankelijke  
variabelen uit blok 

Afhankelijke variabele Significante variabele(n) 

Schoolleider Schoolklimaat veilig - geen 
Schoolleider Schoolklimaat missie - schoolleider-stimuleren 
Schoolleider Schoolklimaat professional - schoolleider-visie 

- schoolleider-stimuleren 
Schoolleider Transparantie  - hoger orde denken 
Schoolleider Belemmeringen door regels - geen 
Schoolleider Taakverdeling - geen 
Schoolleider Integraal/strategisch beleid - geen 
Schoolleider Evaluatiegerichtheid - schoolleider-hoger orde    

denken 
Schoolleider  Externe gerichtheid/flexibiliteit - geen 
Organisatie Integraal/strategisch beleid - geen  
Organisatie  Evaluatiegerichtheid - belemmeringen door regels  
Organisatie Externe gerichtheid/flexibiliteit - geen 

 
 
De resultaten van deze bloksgewijze multivariate regressieanalyses worden weer-
gegeven in figuur 4 
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and van zaken en verkl
 
Figuur 4 Significante relaties in model beleidvoerend vermogen volgens schoolleider volgens 

bloksgewijze multivariate regressieanalyses  
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Als we uit figuur 4 de elementen en subschalen die geen significante invloed heb-
ben op beleidvoerend vermogen volgens schoolleiders weglaten, ontstaat het te 
toetsen model in figuur 5. 
 
Figuur 5 Model met beleidvoerend vermogen volgens schoolleiders na bloksgewijze multivari-

ate regressieanalyses 
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Dit model is getoetst met behulp van het programma Mplus, afzonderlijk voor de 
drie aspecten van beleidvoerend vermogen en voor de gehele schaal beleidvoe-
rend vermogen volgens schoolleiders. Het resultaat is dat de invloed van 
‘betrokkenheid van ouders’, van ‘bestuurlijke beleidsvrijheid t.a.v. kwaliteitsbe-
leid’ en van ‘beleidsvrijheid lokaal’ op ‘beleidvoerend vermogen volgens school-
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leiders’ niet significant zijn. Ook de invloed van ‘bestuurlijke beleidsvrijheid 
t.a.v. kwaliteitsbeleid’ op het ‘hoger orde denken van de schoolleider’ en op ‘de 
belemmeringen door regels op school’ zijn niet significant. Deze relaties worden 
verwijderd. De subschaal ‘bestuurlijke vrijheid t.a.v. kwaliteitsbeleid’ en de 
schaal ‘beleidsvrijheid lokaal’ hebben dan geen significante invloed meer op an-
dere variabelen en worden verwijderd. 
 
Het uiteindelijke model staat in figuur 6: 
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Figuur 6 Model ter verklaring van beleidvoerend vermogen volgens schoolleiders 
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Chi-square Test of Model Fit: Value 9.800; DoF 7; P-waarde = 0.2002 
Alle parameters hebben p < 0.05 
 
Het model is niet significant. Dit geldt zowel voor de schaal beleidvoerend ver-
mogen totaal als voor de drie subschalen. Er wordt daarom van afgezien de 
modellen voor de verschillende aspecten te presenteren. Het model met het be-
leidvoerend vermogen volgens schoolleiders zal in dit onderzoek niet meer 
gehanteerd worden. 
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3.8 Samenhang van variabelen uit het model met achtergrond-
kenmerken van de school en van de schoolleider 

 
Nagegaan is of de variabelen uit het conceptueel model samenhangen met achter-
grondkenmerken van de school te weten grootte van het bestuur, aantal 
leerlingen, percentage allochtone leerlingen en gemiddelde achterstandcategorie.  
Uit de analyses blijkt dat er geen significante samenhang is tussen deze achter-
grondkenmerken en variabelen uit blok A (kenmerken van schoolleider/-
schoolleiding), uit blok B (organisatiekenmerken) en uit blok D (beleidvoerend 
vermogen). De significante correlaties met variabelen uit blok C worden hieron-
der weergegeven. 
 
Tabel 3.34 Significante correlaties tussen omgevingskenmerken en achtergrondkenmerken 

school 
 Aantal  

scholen onder 
bestuur 

Aantal 
leerlingen 

Percentage  
allochtone 
leerlingen 

Gemiddelde 
achterstand-
categorie 

Bestuurlijk beleidsvrijheid  
t.a.v. primair proces 

.20*    

Bestuurlijke beleidsvrijheid  
t.a.v. personeel en financiën 

-.39**  -.30** -.31** 

Bestuurlijk beleidsvrijheid  
t.a.v. kwaliteitsbeleid 

-.38**    

Betrokkenheid ouders bij  
schoolbeleid 

  -.41** -.44** 

* Significant op 0,05 niveau (tweezijdig) 
** Significant op 0,01 niveau (tweezijdig) 
 
 
Ook is nagegaan of de variabelen uit het conceptueel model samenhangen met 
achtergrondkenmerken van de schoolleider te weten leeftijd, aantal jaren directie-
ervaring op deze school en aantal jaren directie-ervaring totaal en of er verschillen 
zijn naar geslacht en scholing op het gebied van schoolmanagement.  
Uit de analyses blijkt dat er geen significante samenhang is tussen leeftijd en aan-
tal jaren directie-ervaring (op school en totaal) en variabelen uit blok B 
(organisatiekenmerken) en uit blok D (beleidvoerend vermogen). De significante 
correlaties met variabelen uit blokken A en C worden hieronder weergegeven. 
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Tabel 3.35 Significante correlaties tussen variabelen en achtergrondkenmerken schoolleider 
 Leeftijd Aantal jaren 

directie deze 
school 

Aantal jaren 
directie totaal 

Individuele ondersteuning door schoolleider  -.24*  
Stimuleren door schoolleider  -.23*  
Hoger orde denken schoolleider  -.19*  
Bestuurlijke beleidsvrijheid t.a.v.  
kwaliteitbeleid 

.22*   

* Significant op 0,05 niveau (tweezijdig) 
** Significant op 0,01 niveau (tweezijdig) 
 
 
Verder scoren vrouwelijke schoolleiders significant hoger op de variabelen uit het 
blok kenmerken van de schoolleider, met name op het aspect stimuleren van de 
leerkrachten.  
Wat de scholing betreft, zijn er maar enkele schoolleiders die in het geheel geen 
scholing hebben gevolgd. Deze zijn in de analyses buiten beschouwing gelaten. 
Er zijn geen significante verschillen bij de variabelen uit het conceptueel model 
tussen schoolleiders die een of meer korte cursussen hebben gevolgd op het ge-
bied van schoolmanagement en schoolleiders die een brede/intensieve 
schoolleideropleiding hebben gevolgd. 
 
 
3.9 Verbanden tussen beleidvoerend vermogen en oordeel  

inspectie 
 
Om te onderzoeken of er een relatie is tussen het beleidvoerend vermogen van de 
school en inspectieoordelen over de kwaliteit van het primaire proces, de leerop-
brengsten en de kwaliteitszorg zijn de survey-gegevens gekoppeld aan bestanden 
van de inspectie. Het gaat daarbij om de inspectiebestanden pko03, pko05 en 
pko075. In tabel 3.36 staan het aantal oordelen en het aantal scholen per bestand. 
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Tabel 3.36 Inspectiebestanden 
Bestand Aantal oordelen Aantal scholen 
pko03 45 49 
pko05 35 56 
pko75 26 20 

 
 
In tabel 3.37 staan de inspectieoordelen waarmee aspecten van het beleidvoerend 
vermogen volgens leerkrachten significante correlaties hebben2. De oordelen zijn 
onderverdeeld in de categorieën kwaliteitszorg, toetsing, leerstofaanbod, tijd, on-
derwijsleerproces, schoolklimaat, zorg en begeleiding en opbrengsten. Waar 
mogelijk is de indeling van de inspectie zelf gehanteerd.  
 

                                            
2  Het gaat in deze paragraaf om een exploratie van de samenhang die beleidvoerend vermogen 

heeft met aspecten van de kwaliteit van het primaire proces, zoals beoordeeld door de inspec-
tie. In paragraaf 3.5 werden ook inspectieoordelen betrokken maar daar ging het om de 
validering van de schalen voor beleidvoerend vermogen.  
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Tabel 3.37 Significante verbanden tussen inspectieoordeel en aspecten beleidvoerend vermo-
gen volgens leerkrachten 

Beleidvoerend  
vermogen aspect: 

Bestand Oordeel inspectie Categorie 

I II III 
pko03 Zorg en begeleiding. zorg en  

begeleiding 
.40** .37**  

pko03 De school programmeert  
voldoende onderwijstijd. 

tijd -.30*   

pko03 De tijd voor onderwijs en leren is afge-
stemd op de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen. 

tijd   .30* 

pko03 De school speelt een functionele rol  
binnen de lokale en regionale gemeen-
schap. 

school-
klimaat 

 .28* .34* 

pko03 De school begeleidt leerlingen systematisch 
tijdens hun schoolloopbaan. 

zorg en  
begeleiding 

.46** .43**  

pko03 De school kent gunstige voorwaarden voor 
de begeleiding van leerlingen met specifie-
ke onderwijsbehoeften. 

zorg en  
begeleiding 

.40** .46** .31* 

pko05 De school evalueert jaarlijks systematisch 
de kwaliteit van haar opbrengsten. 

kwaliteits-
zorg 

 .31* .33** 

pko05 De school evalueert regelmatig het leren en 
onderwijzen. 

kwaliteits-
zorg 

 .27* .36** 

pko05 De school werkt planmatig aan verbeterac-
tiviteiten. 

kwaliteits-
zorg 

  .30* 

pko05 De school waarborgt de sociale veiligheid 
voor leerlingen en personeel. 

kwaliteits-
zorg 

.33* .32* .31* 

pko05 De school met een substantieel aantal leer-
lingen met een leerlingengewicht biedt 
leerinhouden aan bij Nederlandse taal die 
passen bij de onderwijsbehoeften van leer-
lingen met een taalachterstand. 

leerstof-
aanbod 

  .35* 

pko05 De leraren geven expliciet onderwijs in 
strategieën voor denken en leren. 

onderwijs-
leerproces 

  .36** 

pko05 De leraren volgen de vorderingen van hun 
leerlingen systematisch. 

onderwijs-
leerproces 

 .37**  

pko05 De leraren stemmen de instructie en ver-
werking af op de verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen. 

onderwijs-
leerproces 

  .32* 

 



Beleidvoerend vermogen van basisscholen: stand van zaken en verklarende factoren 
 

 66

Vervolg tabel 3.37 
Beleidvoerend  
vermogen aspect: 

Bestand Oordeel inspectie Categorie 

I II III 
pko05 De leerlingen en het personeel voelen zich 

aantoonbaar veilig op school. 
school- 
klimaat 

 .34* .29* 

pko05 De school gebruikt een samenhangend sys-
teem van instrumenten en procedures voor 
het volgen van de prestaties en de ontwik-
keling van de leerlingen. 

school- 
klimaat 

 .40**  

pko05 Op basis van een analyse van de verzamel-
de gegevens bepaalt de school de aard van 
de zorg voor de zorgleerlingen. 

zorg en  
begeleiding 

.32* .35* .28* 

pko05 De school voert de zorg planmatig uit. zorg en  
begeleiding 

  .31* 

pko05 De school gaat de effecten van de zorg na. zorg en  
begeleiding 

 .46** .40** 

pko05 De sociale vaardigheden van de leerlingen 
liggen op een niveau dat mag worden ver-
wacht. 

opbrengsten .24** .31** .33** 

pko75 De resultaten van de leerlingen voor Neder-
landse taal en rekenen en wiskunde tijdens 
de schoolperiode liggen ten minste op het 
niveau dat op grond van de kenmerken van 
de leerlingenpopulatie mag worden ver-
wacht. 

opbrengsten .58**  .45* 

* Significant op 0,05 niveau (tweezijdig) 
** Significant op 0,01 niveau (tweezijdig) 
 
De categorieën waarin de meeste significante verbanden met beleidvoerend ver-
mogen voorkomen zijn ‘zorg en begeleiding’ en ‘kwaliteitszorg’. Bij de 
verbanden met kwaliteitszorg moet men zich realiseren dat het aspect evaluatiege-
richtheid van beleidvoerend vermogen deels overlappend is met deze categorie. 
Bij de categorie opbrengsten moet gerealiseerd worden dat het oordeel van de in-
spectie nauwelijks differentieerde tussen de scholen. Meer dan 80% van de 
scholen valt in één antwoordcategorie.  
Het aspect externe gerichtheid / flexibiliteit (III) vertoont de meeste significante 
correlaties met oordelen van de inspectie. Er kan niet geconcludeerd worden dat 
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een bepaald aspect van beleidvoerend vermogen meer samenhangt met een be-
paalde categorie in de oordelen van de inspectie dan een ander aspect. 
 
In tabel 3.38 staan de inspectieoordelen waarmee aspecten van het beleidvoerend 
vermogen volgens leerkrachten significante correlaties hebben. 
 
Tabel 3.38 Significante verbanden tussen inspectieoordeel en aspecten beleidvoerend vermo-

gen volgens schoolleiders 
Beleidvoerend  
vermogen aspect: 

Bestand Oordeel inspectie Categorie 

I II III 
pko03 Opbrengsten opbrengsten   -,30* 
pko03 De school voorziet in een breed aanbod ge-

richt op de verwerving van kennis, inzicht, 
vaardigheden en houdingen. 

leerstof-
aanbod 

.32*   

pko03 De resultaten liggen ten minste op het ni-
veau dat mag worden verwacht. 

opbrengsten   -.20* 

pko03 De leerlingen beheersen aan het einde van 
de opleiding vaardigheden op een niveau 
dat mag worden verwacht. 

opbrengsten   -.36* 

pko05 De school evalueert jaarlijks systematisch 
de kwaliteit van haar opbrengsten. 

  .28*  

pko05 De school evalueert regelmatig het leren en 
onderwijzen. 

kwaliteits-
zorg 

,33** .48** .24* 

plo05 De school werkt planmatig aan verbeterac-
tiviteiten. 

kwaliteits-
zorg 

 .26*  

pko05 De school borgt de kwaliteit van het leren 
en onderwijzen. 

kwaliteits-
zorg 

 .35** .28* 

pko05 De school rapporteert aan belanghebbenden 
inzichtelijk over de gerealiseerde kwaliteit 
van het onderwijs. 

kwaliteits-
zorg 

 .28*  

pko05 De school waarborgt de sociale veiligheid 
voor leerlingen en personeel 

kwaliteits-
zorg 

 .41*  

pko05 De leerinhouden in de verschillende leerja-
ren sluiten op elkaar aan. 

leerstof-
aanbod 

 .45** .28* 

pko05 De leerinhouden voor Nederlandse taal en 
rekenen en wiskunde zijn afgestemd op de 
onderwijsbehoeften van individuele leer-
lingen. 

leerstof-
aanbod 

 .30* .29* 
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Vervolg tabel 3.38 
Beleidvoerend vermo-
gen aspect: 

Bestand Oordeel inspectie Categorie 

I II III 
pko05 De school met een substantieel aantal leer-

lingen met een leerlingengewicht biedt 
leerinhouden aan bij Nederlandse taal die 
passen bij de onderwijsbehoeften van leer-
lingen met een taalachterstand. 

leerstof-
aanbod 

 .29*  

pko05 De leraren realiseren een taakgerichte 
werksfeer. 

onderwijs-
leerproces 

  .37** 

pko05 De leraren stemmen de instructie en ver-
werking af op de verschillen in 
ontwikkeling tussen de leerlingen. 

onderwijs-
leerproces 

.30* .54** .34* 

pko05 De leerlingen zijn actief betrokken bij de 
onderwijsactiviteiten. 

onderwijs-
leerproces 

  .30* 

pko05 De leerlingen hebben verantwoordelijkheid 
voor de organisatie van hun eigen leerpro-
ces die past bij hun ontwikkelingsniveau. 

onderwijs-
leerproces 

.33* .35*  

pko05 De school voert de zorg planmatig uit. zorg en  
begeleiding 

  .32* 

pko05 Leerlingen met specifieke onderwijsbe-
hoeften ontwikkelen zich naar hun 
mogelijkheden. 

opbrengsten  .28*  

pko75 De school evalueert systematisch de kwali-
teit van leren, onderwijzen en begeleiden. 

kwaliteits-
zorg 

 .53*  

* Significant op 0,05 niveau (tweezijdig) 
** Significant op 0,01 niveau (tweezijdig) 
 
Behalve de samenhang tussen het aspect evaluatiegerichtheid bij de schoolleiders 
en de categorie kwaliteitszorg bij de inspectie zijn er weinig overeenkomsten tus-
sen de uitkomsten bij de leerkrachten en de schoolleiders. Samenhangen met zorg 
en begeleiding ontbreken bijna geheel bij de schoolleiders en er bestaan negatieve 
correlaties tussen de externe gerichtheid / flexibiliteit volgens schoolleiders en de 
categorie opbrengsten in het inspectiebestand pko03. 
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3.10 Samenvatting 
 
3.10.1 Inleiding 
Het kwantitatieve deel van het onderzoek is gericht op het onderzoeken van de 
verbanden uit het conceptuele model dat aan dit onderzoek ten grondslag ligt. De 
verschillende elementen waaruit dit model bestaat, zijn gemeten bij leerkrachten 
en/of schoolleiders. De veronderstelling was dat het model getoetst zou kunnen 
worden door sommige elementen te meten bij leerkrachten en andere elementen 
bij schoolleiders en deze bij elkaar in één model te nemen.  
De eerste conclusie die getrokken moeten worden is dat dat niet mogelijk is. Er is 
een groot verschil of kenmerken van de school gemeten worden bij leerkrachten 
of bij de schoolleider. Een belangrijke aanwijzing daarvoor is dat de beoordeling 
van het beleidvoerend vermogen, dat zowel bij leerkrachten als bij schoolleiders 
gemeten is, slechts matig overeenkomt tussen deze twee groepen (correlaties tus-
sen .30 en .39). Waarschijnlijk zullen de beoordeling van de organisatiekenmer-
ken en de beoordeling van de kenmerken van de schoolleider/schoolleider ook 
verschillende resultaten opleveren afhankelijk of je het meet bij de leerkracht of 
de schoolleider. Een tweede aanwijzing is dat de correlaties tussen de visie en het 
handelen van de schoolleider/schoolleiding en het beleidvoerend vermogen en de 
correlaties tussen organisatiekenmerken en beleidvoerend vermogen sterk ver-
schillen voor beleidvoerend vermogen gemeten bij de leerkrachten en 
beleidvoerend vermogen gemeten bij de schoolleiders. Deze aanwijzingen waren 
voor ons de reden om naast het geplande model, waarin het beleidvoerend ver-
mogen volgens leerkrachten opgenomen was, ook het model te onderzoeken 
waarin het beleidvoerend vermogen gemeten was bij de schoolleiders. Wat in 
beide gevallen opvalt is dat het uiteindelijke model bijna uitsluitend bestaat uit 
variabelen die bij één groep gemeten zijn. Het uiteindelijke model met beleidvoe-
rend vermogen volgens leerkrachten bevat alleen de variabele ‘betrokkenheid van 
ouders bij het schoolbeleid’ die bij schoolleiders gemeten is, waarbij de relatie 
van deze variabele met de visie en het handelen van de schoolleider ook nog 
moeilijk te interpreteren is. Het uiteindelijke model met beleidvoerend vermogen 
volgens schoolleiders bevat alleen het ‘hoger orde denken van de schoollei-
der/schoolleiding’ als variabele die niet bij schoolleiders gemeten is. Dit laatste 
model is ook niet significant wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door het ont-
breken van belangrijke variabelen zoals het schoolklimaat die, omdat ze gemeten 
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zijn bij leerkrachten, geen significante relatie vertonen met het beleidvoerend 
vermogen volgens schoolleider.  
Een tweede conclusie, die voortkomt uit de eerste, is dat we in dit onderzoek geen 
verantwoorde uitspraken kunnen doen over de verbanden tussen variabelen die 
gemeten zijn bij leerkrachten en variabelen die gemeten zijn bij schoolleiders. Uit 
het ontbreken van het merendeel van de omgevingskenmerken in het model met 
beleidvoerend vermogen volgens leerkrachten kan niet geconcludeerd worden dat 
deze er niet toe doen bij de verklaring van beleidvoerend vermogen. Deze ver-
banden ontbreken waarschijnlijk omdat ze bij verschillende groepen gemeten zijn. 
We zullen ons in deze conclusies beperken tot het bespreken van de verbanden 
tussen variabelen die ofwel bij leerkrachten gemeten zijn ofwel bij schoolleiders.  
 
3.10.2 Verbanden tussen variabelen die bij leerkrachten gemeten zijn 
Van de vier aspecten die aan de kenmerken van de schoolleider/schoolleiding on-
derscheiden zijn heeft het ‘voorzien in individuele ondersteuning’ geen 
significante invloed op andere variabelen in het model. De invloed van de visie en 
het handelen van de schoolleider/schoolleiding op het beleidvoerend vermogen 
vindt meestal indirect via de organisatiekenmerken plaats. De sterkste invloed 
gaat uit van het ‘stimuleren door de schoolleider’ op het ontstaan van een ‘ge-
meenschappelijke missie en bereidheid tot veranderen’. ‘Stimuleren’ heeft ook 
een tamelijk grote invloed op de ‘professionalisering’. ‘Hoger orde denken van de 
schoolleider’ is van belang voor de ‘transparantie van overleg en regelgeving’ op 
de school. De ‘visie van de schoolleider’ heeft als enig aspect van de schoolleider 
een directe invloed op het beleidvoerend vermogen. Daarnaast heeft het ook een 
kleine invloed op ‘professionalisering’. 
Van de organisatiekenmerken hebben het ‘veilig op samenwerking gericht 
schoolklimaat’, de ‘taakverdeling tussen schoolleider en team’ en het ‘ontbreken 
van belemmeringen door voorschriften en bepalingen’ geen significante invloed 
op ‘beleidvoerend vermogen’. Van de drie resterende variabelen zijn ‘gemeen-
schappelijke missie en bereidheid tot veranderen’ en transparantie van overleg en 
regelgeving’ het belangrijkste. Professionalisering heeft een kleine invloed. 
De invloed die variabelen hebben op beleidvoerend vermogen verschilt per as-
pect. Voor integraal/strategisch beleid zijn vooral de ‘visie van de schoolleider’ 
en de ‘transparantie van overleg en regelgeving’ van belang, bij de evaluatiege-
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richtheid is dat de ‘transparantie’ en voor externe gerichtheid/flexibiliteit telt 
vooral de ‘gemeenschappelijke missie en bereidheid tot veranderen’. 
 
3.10.3 Verbanden tussen variabelen die bij schoolleiders gemeten zijn 
Van de omgevingskenmerken hebben de ‘financiële beleidsvrijheid vanuit OCW’, 
de ‘aanwezigheid van een bovenschools manager’, de ‘bestuurlijke beleidsvrij-
heid t.a.v. personeel en financiën’ en die ‘t.a.v. vernieuwing’ geen invloed op een 
andere variabelen in het model van de schoolleiders. De inhoudelijke beleidsvrij-
heid vanuit OCW is de enige variabele in dit model die van invloed is op alle drie 
aspecten van het beleidvoerend vermogen. De bestuurlijke beleidsvrijheid op het 
terrein van kwaliteit en de lokale beleidsvrijheid hebben invloed op het inte-
graal/strategisch beleid. De betrokkenheid van ouders heeft invloed op de 
evaluatiegerichtheid. 
Ook de bestuurlijke beleidsvrijheid t.a.v. het primair proces en die t.a.v. het kwa-
liteitsbeleid hebben via het ontbreken van regels en belemmeringen op school 
invloed op de evaluatiegerichtheid. 
 
3.10.4 Samenhang beleidvoerend vermogen met inspectieoordelen 
Er kan niet gesteld worden dat er een systematisch verband bestaat tussen het be-
leidvoerend vermogen, volgens leerkrachten of schoolleiders, en de oordelen van 
de inspectie over een school. Tussen leerkrachten en schoolleiders is weinig over-
eenstemming, met uitzondering van de samenhang tussen het aspect 
evaluatiegerichtheid en de categorie kwaliteitszorg van de inspectie. Ook geven 
de analyses op de drie bestanden van de inspectie een wisselend beeld. Wat in het 
ene bestand een samenhang lijkt komt bij een ander bestand niet terug. 
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4 Casestudies
 
 
 
 
4.1 Inleiding  
 
 
In dit hoofdstuk gaan we op basis van een casestudiebenadering de betekenis na 
van de beleidsvrijheid voor bestuur en scholen sinds de invoering van de volgen-
de overheidsmaatregelen.  

 Invoering van de lumpsumfinanciering; 
 Vraaggerichte schoolbegeleiding; 
 Het verleggen van de regie over het onderwijsachterstandenbeleid van 

gemeenten naar schoolbesturen (nieuwe verhoudingen in casu bekosti-
ging van het onderwijsachterstandenbeleid). 

We gaan onder meer na in welke mate scholen vrijheid ervaren, en ook daadwer-
kelijk benutten en als zij die vrijheid benutten welke beleidsterreinen betreft het 
dan. Voorts komen de keuzemomenten aan de orde waar besturen en scholen voor 
staan en wat mogelijke belemmerende of bevorderende factoren zijn om zelf be-
leid te ontwikkelen.  
Daarnaast gaan we in op het beleidvoerend vermogen van scholen die onder een 
bestuur ressorteren. We gaan na of scholen dat volgens besturen voldoende heb-
ben en of het nodig is dat zij actie ondernemen ter bevordering van het 
beleidvoerend vermogen. Ook de mate waarin besturen per school differentiëren, 
komt aan de orde. 
 
De volgende overkoepelende onderzoeksvragen uit het totaal van onderzoeksvra-
gen staan in de casestudies centraal. 

 In welke mate hebben basisscholen beleidvoerend vermogen? 
 Welke keuzes en dilemma’s komen basisscholen tegen bij het voeren van  
 beleid? 
 Ondersteunen schoolbesturen scholen differentieel? 
 In hoeverre hebben recente landelijke beleidsmaatregelen als invoering 

lumpsum bekostiging, de mogelijkheid om zelf te beschikken over geld 
voor schoolbegeleiding en de veranderingen in het onderwijsachterstan-
denbeleid invloed op het beleidvoerend vermogen van basisscholen? 
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Voordat we daar op ingaan (zie paragraaf 4.4 en verder) verantwoorden we eerst 
de aanpak en de opzet van de casestudies (paragraaf 4.2 en 4.3). 
 
 
4.2 Verantwoording aanpak en opzet casestudies 
 
4.2.1 Methode, design en aard van de casestudies 
Bestudering van de begrippen beleidvoerend vermogen en beleidsvrijheid in sa-
menhang met de drie beleidsmaatregelen van de overheid heeft gezien de relatief 
recente invoering niet of nauwelijks plaats gehad. Informatie over de omstandig-
heden waaronder deze maatregelen in relatie tot deze begrippen functioneren, is 
derhalve beperkt. Daarom is de keuze voor een casestudiebenadering het meest 
voor de hand liggend. 
We bestuderen negen individuele cases; een case is een basisschool. De gege-
vensverzameling is kwalitatief van aard. 
Dit deel van het onderzoek is voornamelijk exploratief; we streven niet naar een 
schets van een representatief beeld, maar we zoeken naar variatie binnen de cases. 
Daar waar van toepassing en zinvol kijken we ook of mogelijke patronen en re-
gelmatigheden over de cases heen zijn te onderkennen, bijvoorbeeld in dilemma’s 
of belemmerende factoren. Door bestudering van negen cases kunnen dan moge-
lijk meer generieke uitspraken worden gedaan. 
 
4.2.2 Selectie van de negen cases 
Op grond van het surveyonderzoek en via clusteranalyse (zie ook hoofdstuk 3) is 
een negental scholen geselecteerd ten behoeve van de casestudies.  
 
Bestuurlijke beleidsvrijheid 

 De schaal bestuurlijke beleidsvrijheid (bbv) is door middel van cluster-
analyse ingedeeld in drie clusters met de volgende kenmerken: 

 
 N m sd 
    
Cluster 1: lage bbv 37 3,08 .29 
Cluster 2: gemiddelde bbv 62 3,86 .19 
Cluster 3: hoge bbv 14 4,65 .23 
Combined 113 3,70 .55 
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Beleidvoerend vermogen 
 De schaal beleidvoerend vermogen volgens leerkrachten (bvm-lk) is door 

middel van clusteranalyse ingedeeld in drie clusters met de volgende 
kenmerken: 

 
 N m sd 
Cluster 1: lage bvm-lk 42 3,55 .17 
Cluster 2: gemiddeld bvm-lk 47 3,98 .08 
Cluster 3: hoge bvm-lk 24 4,26 .14 
Combined 113 3,88 .31 

 
 
Via clusteranalyse zijn twee driedelingen gemaakt, naar beleidvoerend vermogen 
en naar beleidsvrijheid. Kruising levert in elke cel een aantal cases op.  
De matrix ziet er dan als volgt uit: 
 
 
 

  Beleidvoerend vermogen  
leerkrachten in clusters 

 

    laag bvm gemiddeld 
bvm 

hoog 
bvm 

totaal 

beleidsvrijheid 
in clusters 

lage  
beleidsvrijheid 

Frequentie 
% van 

16 
 

15 6 37 

    totaal  
 

14,2% 13,3% 5,3% 32,7% 

  gemiddelde 
beleidsvrijheid 

Frequentie 
% van 

19 27 16 62 

    totaal  
 

16,8% 23,9% 14,2% 54,9% 

  hoge  
beleidsvrijheid 

Frequentie 
% van 

7 5 2 14 

    totaal  
 

6,2% 4,4% 1,8% 12,4% 

Totaal Frequentie 
% van 

42 47 24 113 

  totaal 
 

37,2% 41,6% 21,2% 100% 
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De cases blijken aardig gespreid voor wat betreft relevante overige kenmerken als 
bestuursgrootte, aanwezigheid bovenschools management en ook naar ligging in 
het land. Spreiding naar denominatie is minder, want Protestant Christelijke scho-
len zijn in onze groep scholen oververtegenwoordigd.  
 
Per cel is één case aselect gekozen. In eerste instantie zijn deze cases benaderd en 
bij weigering is gezocht naar een school in dezelfde cel die verder zoveel moge-
lijk overeenkomt met de school die geweigerd heeft. 
 
De keuze van cases op grond van de twee dimensies is gebaseerd op de verwach-
ting dat zich bepaalde patronen zullen aandienen. Als cases bijvoorbeeld als hoog 
zijn ingedeeld op bestuurlijke beleidsvrijheid en op bestuurlijk vermogen, dan 
zouden belangrijke kenmerken zichtbaar kunnen worden. 
De indeling van de cases in hoog, gemiddeld en laag heeft er toe geleid dat we de 
gegevens hebben geanonimiseerd, zodat niet is te achterhalen om welke school of 
welk bestuur het gaat. 
Overigens gaat het om een relatief geringe spreiding rond het gemiddelde. De 
gemiddelden liggen niet al te ver uit elkaar; cases liggen qua indeling net iets on-
der of net iets boven het gemiddelde (zie hoofdstuk 3).  
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Onderstaande tabel omvat een overzicht van de scholen (cases) die uiteindelijk 
hebben geparticipeerd in de casestudies. 
 
Tabel 4.1 Voor de casestudie geselecteerde scholen 
Schaal be-
stuurlijke 
beleids-
vrijheid 

Schaal 
bestuur-

lijk 
vermo-

gen 
volgens 

leer-
krachten 

Aantal 
scho-
len 

onder 
be-

stuur 

Boven-
schools 
manager 

Jaren in 
directie 
op deze 
school 

Jaren di-
rectie-

ervaring 
totaal 

Specifieke 
scholing 
manage-

ment 

Case 
nummer 

gemiddeld laag 6-10 ja, voor 
6-10 

scholen 

2 30 brede op-
leiding 

1 

gemiddeld gemid-
deld 

1-2 nee 23 23 brede op-
leiding 

2 

hoog laag 6-10 nee 11 11 brede op-
leiding 

3 

gemiddeld hoog 1-2 nee 2 15 brede op-
leiding 

4 

hoog gemid-
deld 

6-10 6-10 33 33 cursus(sen) 9  
 

laag laag > 15 ja, voor 
> 10 

scholen 

28 28 brede op-
leiding 

5 

laag gemid-
deld 

11-15 ja, voor 
> 10 

scholen 

7 17 brede op-
leiding 

6 
 

laag hoog 6-10 >10 19 19 brede op-
leiding 

7 

hoog hoog > 15 >10 3 3 brede op-
leiding 

8 

 
 
In verband met toegezegde anonimiteit zijn de volgende gegevens niet in dit 
overzicht opgenomen: naam van de school, plaatsnaam, leeftijd en sexe school-
leider, denominatie (variatie: Gereformeerd, Rooms Katholiek, Openbaar, 
Protestants Christelijk). 
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4.2.3 De onderzoeksgroep 
We beschouwen een school als één case; één case omvat idealiter meerdere res-
pondenten, te weten: 

 één schoolleider; 
 één intern begeleider; 
 één bovenschools manager (of voorzitter van het schoolbestuur in casu 

een bestuurslid als de school een één-pitter is of als er geen bovenschools 
manager aanwezig is); 

 één schoolleider van een contrastschool (= een andere school die onder 
hetzelfde bestuur valt, maar een andersoortig leerlingpubliek heeft, bij-
voorbeeld de ene school is een eliteschool en de contrastschool is een 
achterstandschool). 

 
Respondenten zijn als volgt benaderd. Eerst is de schoolleider van de geselecteer-
de school benaderd. Bij diens toestemming is vervolgens de bovenschools 
manager benaderd; bij diens toestemming vervolgens de schoolleider van de con-
trastschool. De schoolleider heeft de naam geleverd van de bovenschools 
manager, de bovenschools manager over mogelijke contrastscholen. Bij meerdere 
contrastscholen is in principe aselect een keuze gemaakt.  
Drie keer moest vanwege weigering een nieuwe case worden geselecteerd. 
Uiteindelijk zijn er 34 gesprekken gevoerd (negen bestuursleden, negen school-
leiders, negen schoolleiders van een contrastschool en zeven intern begeleiders). 
 
4.2.4 Instrumenten, dataverzameling, verwerking en analyse  
De dataverzamelingsmethode betreft de afname van mondelinge, telefonische in-
terviews. De interviews duren ongeveer ongeveer 45 minuten. 
Er zijn aparte topic-/vragenlijsten ontwikkeld voor elke groep respondenten. Een 
topiclijst is ter voorbereiding vooraf aan de respondenten opgestuurd.  
 
De gesprekken zijn uitgewerkt tot een protocol. Om met de grote hoeveelheid in-
formatie te kunnen omgaan, zijn de protocollen gecodeerd, dat wil zeggen: per 
variabele (code) gesorteerd. De informatie, de tekstfragmenten zijn per variabele 
samengevat en ingedikt weergegeven in zogenoemde ‘descriptive matrices’ (Mi-
les & Huberman, 1994). Op die manier is per case de relevante informatie 
overzichtelijk en hanteerbaar gemaakt. 
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Ter voorbereiding op de analyses van de negen cases is een ‘site-ordered descrip-
tive matrice’ opgesteld waarin de gegevens uit de negen cases zijn ondergebracht. 
Niet alleen wordt daardoor een vergelijking binnen een case mogelijk (within-site 
analyses) maar ook tussen de cases (cross-site analyses). Zo kan zicht ontstaan op 
de overeenkomsten, verschillen, patronen en regelmatigheden over de cases heen. 
 
 
4.3 Bijstellingen in de casestudies 
 
Een aantal zaken is anders verlopen dan we aanvankelijk hadden bedacht. 
 
Het oorspronkelijke idee was om op caseniveau te rapporteren. Bij nadere analyse 
is gebleken dat rapportage op individueel niveau ook informatief is. Het blijkt in-
teressant en soms ook meer zinvol om verschillende perspectieven (bestuur en 
schoolleiding) eveneens te expliciteren en bijvoorbeeld na te gaan in hoeverre be-
stuursleden en schoolleiding hetzelfde dan wel verschillend denken over bepaalde 
zaken.  
 
Van de drie landelijke beleidsmaatregelen zijn de gegevens over de derde beleids-
maatregel - het verleggen van de regie over het onderwijsachterstandenbeleid van 
gemeenten naar schoolbesturen - niet uitgewerkt, omdat in de geselecteerde cases 
niet of nauwelijks sprake was van betrokkenheid bij onderwijsachterstandenbe-
leid (scholen met weinig doelgroepleerlingen).  
 
Om inzicht te verwerven in de concepten beleidsvrijheid en het beleidvoerend 
vermogen is in de gesprekken met de respondenten een vernieuwing op de school 
als uitgangspunt genomen. Achteraf bezien, is dat echter niet opportuun gebleken. 
De keuze voor bespreking van een vernieuwing bleek niet maatgevend voor ge-
noemde concepten. Zo kan bij de ene vernieuwing sprake zijn van gedeelde taken 
en een sterke betrokkenheid van de schoolleider, terwijl dat bij een andere, verge-
lijkbare innovatie binnen dezelfde school weer niet het geval hoeft te zijn. Dit 
deel hebben we derhalve buiten beschouwing gelaten. 
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4.4 Beleidsvrijheid met betrekking tot maatregel lumpsumfinan-
ciering 

 
4.4.1 Ervaren beleidsvrijheid 
We zijn nagegaan in hoeverre de maatregel lumpsumfinanciering besturen in casu 
de scholen nu naar hun idee meer vrijheid biedt om zelf beleid te bepalen in ver-
gelijking met de situatie van voor de invoering van de maatregel (zie bijlage M). 
 
Caseniveau  
In zes van de negen cases zijn de respondenten binnen een case (bestuur, school-
leider en daar waar van toepassing de schoolleider van een contrastschool) het 
unaniem eens over de beleidsvrijheid die zij ervaren sinds invoering van de lump-
sum: allen vinden dat er (iets) meer vrijheid is ontstaan. Zo zegt een 
schoolleider:‘Je krijgt een pot geld; dat geld kun je besteden aan de dingen die je 
belangrijk vindt’. 
Door de lumpsum is het beleid vrijgegeven; er is nauwelijks meer geoormerkt 
geld. De middelen kunnen in vergelijking met vroeger makkelijker worden over-
geheveld en gedifferentieerder worden ingezet. Als je bij ‘t ene iets overhoudt, 
kan het worden gebruikt voor het andere. Voor die tijd was dat niet zo’, aldus een 
respondent.  
 
Individueel niveau  
Kijken we naar de mening van de individuele respondenten dan geven de meeste 
respondenten aan dat sinds de invoering van de maatregel lumpsumfinanciering 
er (iets) meer vrijheid voor bestuur of school is ontstaan om beleid zelf te bepa-
len.  
 
Toch relativeert een aantal respondenten de beleidsvrijheid. Er is weliswaar een 
bepaalde mate van vrijheid bijgekomen, maar over het geheel bezien, blijft het 
marginaal, zo zeggen zij. Verschillende respondenten geven aan dat relatief veel 
zaken vast liggen, waardoor zo’n 80% van het totale budget opgaat aan salarissen 
in casu vaste lasten. Het is wel wat makkelijker geworden omdat er geen schei-
ding meer is tussen personele en materiële financiën. Maar er moet toch 
voldoende personeel binnen de school zijn. In die zin is sprake van een beperkte 
vrijheid. Zo zegt een bestuurder: ‘Je heb zoveel zaken vastliggen: het gebouw 
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staat, je heb een bepaalde leerling-stroom, de mensen zijn er. Dit zijn factoren die 
het beleid mede bepalen. Er zijn mogelijkheden om keuzes te maken, maar de ge-
volgen van die keuzes kunnen niet hele grote bedragen betreffen’.  
 
Een aantal respondenten benadrukt in het kader van de lumpsum een belangrijk 
en vermeldenswaardig aandachtspunt. Duidelijk moet namelijk zijn dat de ge-
maakte keuzen ten aanzien van personeel aanvaardbaar en verantwoord zijn. Bij 
de lumpsumfinanciering lijkt dit een groot risico. Keuzes maken voor een eenma-
lige zaak is geen probleem, maar bij keuzes voor de langere termijn, moet 
volstrekt helder zijn waaraan men begint. Zo wordt gezegd: ‘Je hebt bijvoorbeeld 
nu de mogelijkheid te variëren in beloning van leerkrachten, bovenop de landelij-
ke schalen. Begin je daaraan dan moet je weten dat dat een doorlopende werking 
heeft. Om daar op terug te komen is lastig’. 
Daarnaast betekent meer vrijheid ook meer verantwoordelijkheid. Volgens een 
van de respondenten zijn de regels niet verminderd en heeft de maatregel in dat 
opzicht geen verlichting gegeven.  
 
Wat is nu de afzonderlijke mening van de bestuursleden en de schoolleiders? 
 
Bestuursleden 
Nagenoeg alle bestuursleden vinden dat sinds invoering van de lumpsum er meer 
vrijheid is ontstaan. 
 
Slechts één bestuurder is negatief en geeft aan dat er nauwelijks meer vrijheid is 
dan voorheen. Volgens deze bestuurder is sprake van een schijnvrijheid en 
schijnautonomie en spreekt liever van een verschuiving in vrijheid en zegt. ‘Het 
lijkt alsof de scholen en bestuur meer beleidsruimte hebben, maar het gaat om 
accentverschillen. Vroeger werd veel bepaald door de landelijke overheid (‘gele 
katern’); thans verschuift dat naar de gemeente. Beperkend voor de beleidsvrij-
heid is ten eerste de gemeente die nu grotendeels bepaalt hoe het bestuur moet 
opereren. Dit bestuur loopt dan tegen de beperkingen aan van de gemeente. De 
CAO is volgens deze bestuurder de tweede beperkende factor. Ondanks de door 
de overheid gepretendeerde vrijheid legt wet- en regelgeving - bijvoorbeeld in 
geval van lumpsum, de CAO - beperkingen op. Aangegeven wordt: ‘Lumpsum 
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heeft vooral met personeel te maken; 80% ervan is bepaald en 20% vormt de 
marge waarbinnen scholen en besturen zelf beslissingen kunnen nemen’. 
 
Eén bestuurder geeft aan dat er weliswaar meer vrijheid is ontstaan, maar dat dat 
niet rechtstreeks is afgeleid uit invoering van de lumpsum. Het hele kader is ver-
anderd en dat heeft te maken met de discussie over Educational Governance en 
met de ontwikkeling in bestuur en managementfilosofie. Het bestuur maakt als 
gevolg momenteel een verandering door van een op uitvoering gericht bestuur via 
bestuur op afstand naar toezichthoudend bestuur. Verantwoordelijkheden worden 
daardoor laag in de organisatie in casu bij de scholen gelegd. Bij scholen ontstaat 
meer vrijheid, maar ook met meer verantwoordingsplicht. Dit heeft weer conse-
quenties voor bestuurlijke verhoudingen; als scholen zich meer moeten 
verantwoorden gaat men vanzelf nadenken over hoe bestuur en management moe-
ten opereren. 
 
In een geval geeft een bestuurder aan dat de maatregel niet relevant is voor het 
bestuur omdat de directeur van de school verantwoordelijk is voor invulling van 
de beleidsvrijheid die invoering van lumpsum geeft. 
 
Schoolleiders 
Alle schoolleiders geven aan dat voor hen meer vrijheid is ontstaan.  
 
Schoolleiders contrastschool 
Een beperkt aantal schoolleiders van de contrastscholen geeft aan dat er aan de 
ene kant wel meer vrijheid dan voorheen is, maar aan de andere kant niet. Men 
ervaart bijvoorbeeld wel meer vrijheid op bestuursniveau, maar weer niet op 
schoolniveau. Dat kan dan te maken hebben met afspraken over bovenschools be-
leid met de verschillende scholen die onder een bestuur ressorteren. De 
afzonderlijke scholen beslissen niet autonoom, maar beleid wordt gemaakt op di-
rectieniveau in overleg met de scholen. Naar rato worden de gelden dan verdeeld. 
De scholen beslissen alleen zelf over bijvoorbeeld het aanstellen van personeel, 
de schoolleider kan bijvoorbeeld besluiten een onderwijsassistent of een secreta-
resse aan te stellen. Soms speelt de grootte van de school een rol. Bij een kleine 
school wordt bijvoorbeeld aangegeven: ‘Beleid is wel leuk, en fijn dan we beleid 
mogen vormen, maar van welk geld dan? Grotere scholen hebben meer ruimte. 
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We zitten wel in een grotere stichting, dus beleid wordt wel gemaakt. Maar als 
school individueel … dan is de theorie mooier dan de praktijk. Het budget is te 
beperkt. Een extra leerkracht in groep 5? Maar dat slokt dan zoveel geld op, dat 
dat niet haalbaar is’.  
 
4.4.2 Benutting van beleidsvrijheid 
De vraag is vervolgens in hoeverre die vrijheid daadwerkelijk wordt benut (zie 
bijlage M). Ofschoon in meer dan de helft van de cases wordt aangeven dat sinds 
de invoering van de maatregel lumpsumfinanciering er (iets) meer vrijheid voor 
bestuur of school is ontstaan om beleid zelf te bepalen, wordt van die beleidsvrij-
heid (nog) niet overal geprofiteerd. Ook op het niveau van de individuele 
respondent is dit het geval. 
 
Caseniveau 
In een beperkt aantal cases zijn de besturen, schoolleiders en de schoolleiders van 
de contrastscholen het eens over de feitelijke benutting van de beleidsvrijheid; 
binnen een case geven allen dan aan die vrijheid te benutten of allen zeggen deze 
juist niet te benutten.  
In het merendeel van de cases verschillen de respondenten binnen een case in hun 
mening over de mate waar zij profiteren van de beleidsvrijheid. 
 
Individueel niveau; bestuur en schoolleiders  
Het aantal respondenten dat zegt de beleidsvrijheid daadwerkelijk te benutten, is 
nagenoeg even groot als het aantal dat zegt daar (nog) niet van te profiteren. Kij-
ken we afzonderlijk naar de groep bestuurders en de schoolleiders dan zien we 
een vergelijkbaar beeld; soms profiteren ze er van en soms (nog) niet. 
 
Als die vrijheid wordt gebruikt, betreft dat veelal zowel het beleidsterrein van het 
materieel als het personeel, en in een enkel geval het onderwijsinhoudelijk terrein. 
Bij het beleid ten aanzien van het materieel gaat het bijvoorbeeld om de keuze 
voor introductie van digitale schoolborden in groep 1 en 2, voor extra materiaal 
en voor meer investering in onderwijsleerpakketten en pc’s. Daar waar het gaat 
om het personeelsbeleid heeft de keuze betrekking op het aantrekken van extra 
leerkrachten voor kleutergroepen, voor onderwijsassistenten of ondersteuners, dat 
wil zeggen: iemand die administratief helpt in plaats van een keuze voor meer 
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handen in de klas. Een bestuurder geeft bijvoorbeeld aan dat er nu op personeels-
gebied een ‘frictiepot’ is opgesteld om als er knelpunten zijn op personeelsgebied, 
die zelf te kunnen oplossen. Onderwijsinhoudelijk gaat het bijvoorbeeld om de 
keuze voor extra middelen voor culturele vorming. 
 
Verschuivingen in de financiën geschieden even vaak van materieel naar perso-
neel als van personeel naar materieel. In een enkel geval vindt een verschuiving 
plaats van de reservemiddelen naar personeel.  
 
Daar waar de vrijheid die lumpsum biedt, niet of nog niet wordt gebruikt, zal naar 
verwachting de beleidsvrijheid op niet al te lange termijn worden benut. Het lijkt 
hier te gaan om een groep potentiële ‘ja-zeggers’. Zo zeg een schoolleider: ‘Wij 
kunnen rustig zeggen: ‘wij gaan iets meer geld in personeel stoppen en iets min-
der in andere dingen’; dus er is beleidsvrijheid en wij gaan dat ook gebruiken’. 
Weer anderen geven aan dat er nog geen ervaring is (‘dat komt volgend school-
jaar aan de orde’) maar er is dan wel overleg over bijvoorbeeld het aanstellen van 
een conciërge of onderwijsassistent. Soms bevindt men zich in een fase waarin 
meer zichtbaar wordt wat is te besteden aan verschillende groepen.  
 
Daar waar de vrijheid niet wordt gebruikt, is men zich bijvoorbeeld nog aan het 
oriënteren; of is het nog lastig te zeggen omdat de ontwikkeling nieuw en dus 
prematuur is. 
 
4.4.3 Opmerkelijke keuzemomenten 
We zijn nagegaan of er opmerkelijke keuzemomenten of dilemma’s zijn, waar 
men is voor komen te staan sinds invoering van de lumpsum (zie bijlage M). 
Het merendeel van de respondenten ervaart geen cruciale keuzemomenten. Voor 
slechts een paar respondenten (bestuursleden en schoolleiders) geldt dat echter 
wel. Het gaat om: 
 

 Investeringsafwegingen (in nieuw personeel, digitale schoolborden, geld 
parkeren, in ict?) 

Het leerlingaantal van een school daalt maar kan qua formatie meer dan nodig is 
opgevangen worden doordat leerkrachten minder gaan werken. Het dilemma is nu 
of de school dat gat gaat opvullen met nieuw personeel of gaat besteden aan digi-
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borden of het parkeert voor de toekomst. Een ander keuzemoment is de afweging 
al dan niet verder te investeren in ict.  
 

 Belang op stichtingsniveau versus belang op schoolniveau 
De vraag is hoe de middelen onder de scholen moeten worden verdeeld. De be-
langen van een stichting en die van de individuele scholen worden met elkaar 
geconfronteerd. Een bestuurslid schetst dit dilemma: ‘Vroeger kreeg men geld 
binnen op schoolniveau, en nu is dat op stichtingsniveau. Verdeling van de mid-
delen onder de scholen is een lastig opgave, omdat ieder gaat knokken voor zijn 
of haar eigen school’. Om met dit dilemma om te gaan, heeft men onder meer een 
werkconferentie georganiseerd waarin een aantal herverdelingsmodellen is gepre-
senteerd. Uiteindelijk zijn alle middelen samengevoegd, met als streven dat 
scholen gaan denken ‘in geld’ en niet meer in formatie-eenheden. 
 

 Moreel dilemma ten aanzien van personeel 
Een ander opmerkelijk keuzemoment behelst een moreel dilemma ten aanzien van 
personeel: is het verantwoord om te investeren in een bepaalde categorie mede-
werkers en daarmee in andere categorieën niet. Een schoolleider vraagt zich af of 
hij ‘het wel kan maken’ de middelen in te zetten voor meer personeel in de onder-
steuning. Weliswaar worden beslissingen hieromtrent voorgelegd aan anderen, 
maar desalniettemin geeft deze respondent aan dat de formatie een zware klus is 
en ‘helemaal als je kunt gaan schuiven met de middelen. Dat is wezenlijk anders 
dan het schuiven met middelen ten aanzien van materiële zaken’. 
 
Een aantal respondenten staat op dit moment nog niet voor moeilijke keuzemo-
menten, maar men sluit niet uit dat die er wel zullen komen. Een overzicht van de 
dilemma’s die worden verwacht. 
 
Verwachte opmerkelijke keuzemomenten 
 

 ‘Mate van te verkrijgen beslissingsvrijheid’ van schoolleiders 
Een van de mogelijke dilemma’s is de mate waarin schoolleiders de vrijheid heb-
ben of krijgen om beslissingen te nemen. Verwacht wordt dat schoolleiders voor 
de vraag komen te staan of zij bepaalde zaken zelf mogen beslissen of moeten 
overleggen met bijvoorbeeld de algemeen directeur in casu het centraal bureau.  
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 Investeringsafwegingen (in welke categorieën medewerkers investeren? 
in materieel?) 

Dilemma is de vraag of het geld moet worden besteed aan onderwijsassistenten of 
aan uitbreiding van uren van leerkrachten. Daarbij speelt ook dat op tijd -  dat wil 
zeggen: aan het einde van het schooljaar - overwogen moet worden of en hoe met 
deze categorie medewerkers verder te gaan.  
In een geval moet worden geïnvesteerd in achterstallig onderhoud van het ge-
bouw. Maar over een paar jaar verhuist men naar een ander gebouw. De vraag is 
of investering nu nog zinvol is.  
 

 Moreel dilemma 
De directie heeft de bevoegdheid om meer onderwijsassistenten aan te stellen, 
maar het kan zijn dat de zittende leerkrachten dan zwaarder worden belast omdat 
relatief veel geld wordt uitgegeven aan ondersteuning. Een moreel dilemma. 
 
4.4.4 Bevorderende factoren 
We zijn nagegaan of er opmerkelijke factoren zijn geweest die bevorderend wer-
ken voor besturen of scholen om zelf beleid te ontwikkelen sinds invoering van 
de lumpsum (zie bijlage M). 
 
In een enkel geval vindt men de maatregel nog te prematuur om te kunnen aange-
ven of er bevorderende factoren zijn. Een aantal respondenten noemt 
opmerkelijke factoren die bevorderend werken. 
 
Bestuursleden 
Ondervraagde bestuursleden noemen de volgende factoren.  
 

 Schoolleiders integraal verantwoordelijk stellen 
Door schoolleiders integraal verantwoordelijk te maken, lokt het centraal bureau 
verantwoordelijkheid en ondernemerschap bij hen uit; zij worden geprikkeld om 
ondernemend te zijn op alle vlakken, als onderwijs, personeel, financiën, huisves-
ting.  
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 Administratie in eigen beheer nemen 
In een van de cases is de gehele – voorheen slecht functionerende – administratie 
in eigen beheer genomen. Gevolg is dat schoolleiders beter inzicht hebben gekre-
gen in de eigen budgetten en dat was weer bevorderend voor het 
gewenningsproces.  
 

 De beroepsgroep benaderen als volwassen 
De overheid heeft zich teruggetrokken. Dan zie je volgens een bestuurslid ‘de be-
roepsgroep als volwassen die z’n eigen verantwoordelijkheid kan nemen’. Dat 
werkt bevorderend. 
 

 Ontwikkelingen stimuleren tot eigen verantwoordelijkheid  
Ontwikkelingen bijvoorbeeld ten aanzien van ouders, maar ook wettelijke ver-
plichtingen als Weer Samen naar School, stimuleren om in toenemende mate de 
eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het dwingt schoolleiders tot goed naden-
ken en het nemen van verantwoordelijkheid. 
 
Schoolleiders 
Schoolleiders noemen de volgende factoren die bevorderend werken om zelf be-
leid te ontwikkelen sinds invoering van de lumpsum. 
 

 Professionalisering in lumpsum  
Relatief vaak wordt als bevorderende factor een of andere vorm van scholing ge-
noemd, als cursussen rondom de invoering (een lumpsumcursus die is 
aangeboden door het bestuur of  een voorzitter van de Raad van Bestuur die scho-
len bewust maakt van de mogelijkheden die lumpsum biedt). 
 

 Beschikbaarheid van goede en voldoende beleidsinformatie 
Relatief vaak noemen schoolleiders de beschikbaarheid van goede dan wel vol-
doende beleidsinformatie om met lumpsum om te kunnen gaan. 
 

 Eénpitter met korte lijnen naar bestuur  
In een geval is de school – in tegenstelling tot het verleden – nu een één-pitter 
met korte lijnen naar het bestuur; dat geeft een gevoel van autonomie en werkt 
bevorderend om zelf beleid te ontwikkelen.  
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 Korte lijnen naar bestuur, snelle besluitvorming 

In een geval is sprake van korte lijnen naar het bestuur waardoor snelle besluit-
vorming mogelijk is.  
 

 Nadenken over (on)mogelijkheden 
Voorheen was er geen keuzevrijheid, en was het niet nodig over beleid na te den-
ken. Nu is die keuzevrijheid er wel en ga je volgens een schoolleider‘meer over 
nadenken wat de (on)mogelijkheden zijn’ . Dat werkt bevorderend. 
 

 Kunnen overzien van de gevolgen van personele verplichtingen in de tijd 
Met personeel kan niet worden geëxperimenteerd. Bevorderend voor de eigen be-
leidsvoering is het kunnen overzien van de gevolgen van personele verplichtingen 
die worden aangegaan in de tijd. Als dit besef er is kun je ‘op tijd ontwikkelingen 
afremmen als je die volgend jaar anders wilt’, aldus een schoolleider. 
 

 Bestuur is ‘self supportive’ qua loon- en financiële administratie  
 
4.4.5 Belemmerende factoren 
Een relatief grote groep respondenten noemt opmerkelijke factoren die belemme-
rend werken om zelf beleid te ontwikkelen sinds invoering van de lumpsum. De 
overige ondervraagden ervaren geen belemmerende factoren of vinden de maat-
regel nog te prematuur om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen.  
 
Bestuursleden 
Bestuursleden noemen de volgende belemmeringen. 
 

 Discrepantie in het denkkader van de overheid - bestuur - school 
De overheid (de centrale financiële instellingen) maakt bij de berekening gebruik 
van schoolgegevens. Maar het uitgangpunt van een van de besturen is dat men in 
een nieuwe systematiek niet wil niet denken vanuit schoolniveau, maar vanuit 
stichtingsniveau. Weliswaar komen de financiën op stichtingsniveau binnen, maar 
omdat bij de berekening gebruik wordt gemaakt van schoolgegevens hebben 
schoolleiders de neiging om te kijken naar waar ze recht op hebben. Dat werk be-
lemmerend. 
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Vergelijkbaar in dit verband noemt een andere bestuurder als belemmerende fac-
tor het onderwijspersoneel dat nog verkokerd denkt. 
 

 Omvang financiële middelen 
Een van de bestuursleden is lovend over het systeem van ontschotting, maar het 
enige beperkende is de omvang van de middelen. Aangegeven wordt: ‘het sys-
teem zit goed in elkaar, maar als de hoeveelheid middelen niet toereikend is, dan 
heb je een leuk systeem maar te weinig geld’. 
 

 Geringe ervaring met begroten  
Schoolleiders moeten nu zelf gaan begroten; om dat goed te kunnen, is een paar 
jaar ervaring met een aantal posten vereist. ‘De ervaring moet leren of er niet te 
veel of juist te weinig is begroot’, aldus een bestuurder.  
 

 Beperkte kennis van wet- en regelgeving 
Belemmerend kunnen zijn: de beperkte kennis van zaken van de schoolleiders 
over de mogelijkheden, over de boekhouding, over hoe met geld omgaan, over 
wet- en regelgeving. Een van de bestuurders zegt: ‘De regelgeving is wel een van 
de lastige; schoolleiders hebben met nogal wat regelgeving te maken. Een en an-
der moet je vertalen naar de eigen situatie en dat is lastig voor de schoolleiders 
om dat zelf te doen’.  
 

 Onderwijspersoneel nog niet gewend aan bedrijfsmatig denken 
Onderwijspersoneel moet nog erg aan wennen het zakelijk denken: ‘Scholen wor-
den geleid door onderwijsmensen die raar kijken als je het hebt over het activeren 
van je investeringen’, aldus een bestuurder.  
 

 Gering gevoel van beleidsvrijheid 
Belemmerende factor is het geringe gevoel van beleidsvrijheid bij schoolleiders. 
Volgens een van de bestuurders mag dat gevoel nog wel groeien. 
 

 Ontwikkelingen met betrekking tot verantwoordingsverplichting richting 
Inspectie 

De verantwoordingsplicht richting de Inspectie is een belemmerende factor. Als 
schoolprestaties slechts zijn, dan zal bij zowel de Inspectie als bestuur en school 
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de vraag rijzen of het goede middel voor het goede doel is ingezet. In een van de 
cases wordt aangegeven dat de Inspectie in het verleden vooral in contact trad met 
de directie; nu is het bestuur daar ook bij betrokken, zelfs in grotere mate dan de 
directie. Het bestuur blijft weliswaar eindverantwoordelijke, maar de vraag is of 
het of bestuur wel een goed onderwijskundig inhoudelijk oordeel kan geven.  
 
Schoolleiders 
Schoolleiders noemen de volgende belemmerende factoren om zelf beleid te ont-
wikkelen. 
  

 Arbeidsintensiviteit 
Het opstellen van een begroting kost veel tijd. 
  

 Onervarenheid, onkunde met opstellen begroting  
Het kost veel moeite begrotingen op te stellen. ‘Dit komt vooral door eigen on-
kunde en de onbekendheid met begroten’, aldus een van de schoolleiders.  
 

 Weerstand bij oudere leerkrachten 
Sommige oudere leerkrachten voelen zich niet geroepen om zich in de lumpsum 
te verdiepen. 
 

 Leerlingproblematiek 
Door taalachterstanden van veel leerlingen op de school zijn de mogelijkheden 
om te schuiven van personeel naar materieel nihil. 
 

 Slecht functionerend administratiekantoor en daardoor onduidelijke fi-
nanciële kaders 

In een case zorgde een slecht functionerend administratiekantoor voor onduide-
lijkheid in de financiële kaders. De systematiek waarvoor men heeft gekozen, is 
veranderd en dat heeft tot veel problemen geleid. Het administratiekantoor was 
niet in staat om een goed overzicht te maken. De scholen onder het bestuur had-
den geen goed zicht op de benodigde financiële managementinformatie. Een 
gevolg is dat nu is overgegaan naar een ander administratiekantoor. Aangegeven 
wordt:‘We hebben wel geleerd dat het gekozen beleidsmodel (verantwoordelijk-
heid bij de scholen) vraagt om goede ondersteunende systemen’. 
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 Budgettair neutraal invoeren is manco  
Belemmerend werkt een beperkt budget. 
 

 De rechtspositionele bescherming van nieuw personeel  
Men zit vast aan de afspraken in de CAO met betrekking tot de rechtspositie van 
personeel. Dat werkt belemmerend. 
 

 Onoverzichtelijkheid door veranderend tijdsbestek van begroten 
Door het veranderende tijdsbestek waarin begroot moet worden, ontstaat onover-
zichtelijkheid; het boekjaar is gebroken. De materiële begroting begint op 1 
januari en de personele begroting op 1 augustus omdat dan het nieuwe schooljaar 
begint. Aangegeven wordt: ‘Alles wordt verrekend in de begroting van 1 januari 
en in augustus ga je een en ander weer in je begroting verrekenen. Het is niet erg 
overzichtelijk. In het verleden had je daar als school niet zelf mee te maken. Je 
wist op 1 november met hoeveel rekeneenheden je te maken had en daarmee ging 
je aan de gang. Daardoor loop je meer risico’s, maar aan de andere kant kun je 
ook een buffer opbouwen door te sparen om de eventuele risico’s op te vangen’. 
 

 ‘Rompslomp’: meer verantwoording, meer complexiteit, minder transpa-
rantie 

De ‘rompslomp’ rondom de lumpsum neemt toe. Enerzijds zorgt de lumpsum 
voor iets meer slagvaardigheid, anderzijds geeft het geen verlichting omdat ver-
antwoording in de beleidsstukken moet worden afgelegd. De complexiteit neemt 
toe en transparantie wordt bemoeilijkt.  
 
 
4.5 Beleidsvrijheid met betrekking tot maatregel vraaggerichte 

schoolbegeleiding 
 
4.5.1 Ervaren beleidsvrijheid  
We zijn nagegaan in hoeverre de nieuwe maatregel vraaggerichte schoolbegelei-
ding scholen dan wel besturen nu meer vrijheid biedt om zelf beleid te bepalen 
(zie bijlage N). 
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Caseniveau 
In vijf van de negen cases zijn de respondenten binnen een case (bestuur, school-
leider en daar waar van toepassing de schoolleider van een contrastschool) 
unaniem in hun mening over de mate van beleidsvrijheid sinds invoering van de 
maatregel vraaggerichte schoolbegeleiding: alle respondenten vinden dat er (veel) 
meer vrijheid is ontstaan.  
 
Individueel niveau; bestuur en schoolleiders 
Het merendeel van de individuele respondenten ervaart (veel) meer vrijheid sinds 
invoering van de vraaggerichte schoolbegeleiding. Bestuursleden, de schoollei-
ders en de schoolleiders van de contrastscholen zijn – als we dat per groep 
bekijken - dezelfde mening toegedaan. De implementatie van deze beleidsmaatre-
gel ervaart men als een enorme vooruitgang. Scholen kunnen nu zelf hun 
productaanvragen doen bij verschillende schoolbegeleidingsdiensten en kunnen 
gaan ‘shoppen’. Een van de grote verschillen met vroeger is dat het aanbod van 
de verschillende diensten met elkaar vergeleken kan worden; niet alleen wat be-
treft de kosten maar ook wat betreft het inhoudelijke aanbod. Voorheen was 
sprake van gedwongen winkelnering en waren er vaste afspraken met schoolbege-
leidingsdiensten. Over de kwaliteit van de diensten was men lang niet altijd 
tevreden. Zo zegt een bestuurder: ‘Ik vond het een drama, dat je vast zat aan die 
schoolbegeleidingsdiensten. (…) we noemden ze wel eens voor de grap de school 
bestrijdingsdienst’. 
 
Scholen worden actiever, alhoewel ze volgens sommige respondenten wel een 
proces moeten doormaken en vraaggericht moeten leren handelen. Scholen be-
grijpen nu dat ze zelf kunnen inkopen en dat ze dat moeten doen op basis van 
bijvoorbeeld opleidingsplannen die ze zelf moeten maken, dat ze niet meer moe-
ten denken in schoolbegeleidingsdienst-budgetten, maar zelf moeten bepalen 
hoeveel geld er uitgegeven wordt aan bijvoorbeeld nascholing. 
 
De maatregel heeft consequenties voor de scholen; scholen worden actiever. Ook 
leidt de maatregel - en de inherente  marktwerking - tot stimulering van de kwali-
teit en profilering van de diverse schoolbegeleidingsdiensten en andere 
instellingen. De verwachting van de ondervraagden is dat meer verdieping en 
kwaliteitsverbeteringen van de diensten ontstaat. 



Casestudies 
 

 93 

Deze maatregel betreft vooral beleidsvrijheid voor de scholen en niet zozeer voor 
de besturen. Zo geeft een bestuurder aan dat het mandaat bij de directie van de 
scholen ligt. Scholen mogen zelf kiezen met welke schoolbegeleidingsdienst zij in 
zee willen gaan. In een ander geval wordt aangegeven dat het bestuur in casu het 
bovenschools management niets op dit terrein regelt: ‘Scholen formuleren nu hun 
eigen vragen en kiezen eigen ondersteuners. Sommige scholen zijn wat aan het 
shoppen, die kijken wat er bevalt en veranderen daarna weer’, aldus een bestuur-
der. Dat kan overigens ook leiden tot de beslissing de oorspronkelijke contacten 
te behouden, bijvoorbeeld als de relatie tussen intern begeleiders en de schoolbe-
geleidingsdienst goed is.  
In een enkel geval wordt aangegeven dat een school vroeger ook al probeerde zelf 
keuzes te maken voor schoolbegeleiding, bijvoorbeeld in geval dat de schoolbe-
geleidingsdienst niet kon voorzien in een specifieke deskundigheid. Men kocht in 
verleden begeleiding elders in. Het geoormerkte begeleidingsgeld kon daar niet 
voor worden gebruikt en moest uit andere bronnen worden vrijgemaakt. Door de 
nieuwe beleidsmaatregel ontstaat die mogelijkheid nu wel. 
 
Voor een beperkt aantal met name schoolleiders heeft die beleidsvrijheid twee 
kanten; enerzijds ervaren ze die wel, maar anderzijds niet. Vrijheid ervaart men 
wel omdat ‘elders shoppen’ mogelijk wordt en er zelf keuzes gemaakt kunnen 
worden. Sommige ondervraagden zien wel in dat de maatregel meer vrijheid 
geeft, maar omdat er bovenschools andere keuzes gemaakt zijn of omdat de maat-
regel niet of nog niet is geëffectueerd, ervaart men ook een beperkende kant, 
bijvoorbeeld omdat: 

 bepaalde meerjarige projecten nog doorlopen bij de oorspronkelijke be-
geleidingsdiensten; 

 er onderhandelingen zijn tussen een collectief van scholen en een school-
begeleidingsdienst. Dit heeft geleid tot contract met een 
schoolbegeleidingsdienst; de afspraak is dat scholen in eerste instantie 
aanvraag doen bij deze schoolbegeleidingsdienst. Als deze de gevraagde 
dienst niet kan leveren, dan staat het een school vrij elders in te kopen; 

 er op bovenschoolsniveau sprake is van een gezamenlijk beleid, met 
minder vrijheid voor de individuele scholen. Meer vrijheid impliceert 
namelijk meer en grotere risico’s. In dit geval zoeken bestuur en scholen 
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naar gezamenlijkheid om zo risico’s af te dekken, bijvoorbeeld door een 
mantelcontract af te sluiten tegen een voordelig tarief;  

 men die vrijheid zelf weer heeft ingeperkt, door met elkaar af te spreken 
te werken met een expertisecentrum. Alle scholen onder het bestuur zijn 
verbonden aan een eigen expertisecentrum, en worden bij een vraag ge-
acht zich eerst tot het expertisecentrum te wenden. Het expertisecentrum 
gaat op zoek naar een aanbieder met een goede prijs-kwaliteitverhouding. 
Zij zouden kunnen uitkomen bij de voormalige schoolbegeleidingsdienst, 
maar evengoed kan het centrum zelf de dienst aanbieden. 

 
Er zijn er ook die ervaren niet meer beleidsvrijheid dan vroeger, maar dat gaat 
slechts om één bestuurslid en één schoolleider, afkomstig uit verschillende scho-
len. In het ene geval ervaart men wel voldoende vrijheid, maar de maatregel 
verandert niets in vergelijking met de vroegere situatie. De school kiest voor een 
schoolbegeleidingsdienst die bij de denominatie past. Religieuze identiteit is hier-
in bepalend.  
In het andere geval heeft men besloten om af te maken waaraan men is begonnen; 
in ieder geval tot de zomervakantie 2008.  
 
4.5.2 Benutting van vrijheid 
De vraag is vervolgens in hoeverre de beleidsvrijheid die is ontstaan ook daad-
werkelijk wordt benut (zie bijlage N).  
 
Caseniveau 
In vijf van de negen cases zijn de respondenten binnen een case (bestuur, school-
leider en daar waar van toepassing de schoolleider van een contrastschool) 
unaniem in hun oordeel over de vraag of de beleidsvrijheid sinds invoering van de 
maatregel vraaggerichte schoolbegeleiding al daadwerkelijk is benut: in vier cases 
wordt van die vrijheid gebruikt gemaakt en in één case is dat niet het geval.  
 
Individueel niveau; bestuur, schoolleiders  
Relatief veel individuele respondenten zeggen die vrijheid te benutten. Er is na-
genoeg geen verschil tussen de mening van de bestuursleden, de schoolleiders en 
die van de schoolleiders van de contrastscholen.  
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Er zijn scholen die nu meer vraaggericht werken en die een andersoortige bege-
leiding vragen dan het standaardaanbod van de begeleidingsdienst. Men gaat niet 
meer automatisch naar de oorspronkelijke begeleidingsdienst, maar men oriën-
teert zich breder.  
 
Soms zoekt men naar andere instanties dan de oorspronkelijke schoolbegelei-
dingsdienst. ‘De school is op zoek gegaan naar andere instanties en heeft goed 
gelet op de kwaliteit – prijs verhouding. Gebleken is dat een kindonderzoek nu 
veel voordeliger gedaan kan worden, het scheelt 450 euro per kind! Het is goed-
koper en er wordt een betere dienst geleverd’, aldus een schoolleider.  
Soms behoudt men (deels) de bestaande contacten met de huidige schoolbegelei-
dingsdienst, maar naast deze contacten vraagt men nu ook bij andere 
(commerciële) diensten ondersteuning aan. Een voorbeeld: ‘De school is tevreden 
over de diensten van X, maar kan nu ook andere diensten inkopen. X deed altijd 
al de begeleiding van zorgleerlingen en dat loopt ook nu nog steeds door. De 
school heeft daarnaast nu voor het eerst ook begeleiding ingekocht bij Y op het 
gebied van ondersteuning van kwaliteitszorg. We spelen hierover overigens open 
kaart over met X’. 
  
In weer enkele andere gevallen benut men de vrijheid door in een samenwer-
kingsverband zelf iets nieuws te ontwikkelen. In een van de cases is men binnen 
het WSNS samenwerkingsverband waar de case onderdeel van uitmaakt een ei-
gen bedrijf gestart alwaar men onder andere psychologisch onderzoek uitvoert. 
Dit alles tegen een aanzienlijk lagere kostprijs. 
In een andere cases wordt het geld besteed aan het opzetten van een expertisecen-
trum. Aangegeven wordt: ‘Het centrum wordt een keiharde concurrent met twee 
schoolbegeleidingsdiensten in de omgeving. Wij kunnen voor een veel lager uur-
bedrag dezelfde hulp bieden’. 
 
Duidelijk is dat de maatregel mogelijkheden biedt om accenten te leggen waar dat 
nodig is. 
In de gevallen waar die vrijheid wordt benut, gaat het relatief vaak om vragen met 
betrekking tot schoolbegeleiding en in mindere mate om leerlingbegeleiding 
(‘Leerlingbegeleiding blijft tot nu toe bij het oude omdat de school daar tevreden 
over is’). Soms gaat het om beide categorieën van begeleiding.  
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Scholen lijken er nu steeds meer achter te komen dat ze bij de begeleidingsdien-
sten als klant gezien moeten worden en dat scholen zelf eisen kunnen stellen. 
Mogelijk gevolg is dat begeleidingsdiensten zich nu meer richten op de wensen 
van de klant waardoor de kwaliteit verbetert.  
Het is volgens de ondervraagden niet zo dat wordt gezocht naar de goedkoopste 
aanbieder, maar juist het zoeken naar kwaliteit wordt mogelijk. Belangrijke factor 
in de beslissing gebruik te maken van een andere dienst betreft de kwaliteit van de 
onderwijsbegeleidingsdienst waaraan een school gekoppeld was.  
Men wordt nu in de ogen van de ondervraagden, professioneler in het denken en 
het leidt tot reflectie op de vraag waar men zich werkelijk mee bezig moet hou-
den. 
 
Soms wordt nog niet geprofiteerd van de beleidsvrijheid omdat men zich in een 
overgangsfase bevindt; er zijn bijvoorbeeld nog doorlopende contracten met dien-
sten. Tot op heden werkt men met de lokale begeleidingsdienst omdat er nog 
contracten lopen met betrekking tot de begeleiding die voorheen is opgezet. 
Maar er zijn er ook die er voor bewust voor kiezen om niet te veranderen, zoals 
een school/bestuur die op grond van hun identiteit met een vaste schoolbegelei-
dingsdienst werkt en daar blijft afnemen of men verandert niet van dienst omdat 
men tevreden is over de begeleidingsdienst waar altijd mee is gewerkt.  
 
Een van de respondenten geeft aan dat de vrijheid wel wordt benut, maar ver-
moedt tegelijkertijd dat deze niet geheel kan worden benut. Met andere woorden: 
enerzijds formuleren scholen nu hun eigen vragen, kiezen eigen ondersteuners en 
zijn aan het shoppen. Anderzijds is er lokaal discussie of centraal geld weggezet 
kan of moet worden voor verplichte GOA-begeleiding.  
 
4.5.3 Opmerkelijke keuzemomenten 
We zijn nagegaan of er opmerkelijke keuzemomenten of dilemma’s zijn, waar 
men is voor komen te staan sinds invoering van de vraaggerichte schoolbegelei-
ding (zie bijlage N). 
De meeste respondenten ervaren geen cruciale keuzemomenten; voor een beperkt 
aantal geldt dat echter wel.  
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Bestuurleden 
Bestuursleden noemen de volgende keuzemomenten. 
 

 Moreel dilemma ten aanzien van relaties 
Dit dilemma betreft vooral de relaties die de verschillende partijen de afgelopen 
jaren met elkaar zijn aangegaan en die nu moet worden ontbonden; ‘In een keer 
wordt dat markt. In onderwijsland zijn relaties belangrijk, dus dat ligt gevoelig. 
Men heeft dat op nette manier moeten afbouwen’, aldus een bestuurder. 
 

 Investeringsafweging: middelen voor nascholing 
Dit dilemma betreft de vraag hoe de nascholingsmiddelen in te zetten. Zo geeft 
men bijvoorbeeld aan dat er nogal wat geld voor nascholing naar leerkrachten 
gaat die geen bevoegdheid hebben voor het geven van gymlessen. Dat zijn dure 
cursussen. Bij de kleinere scholen gaat dat ten koste van de nascholing van andere 
leerkrachten. Overigens vindt compensatie door het bestuur plaats, er bestaat een 
bovenschools fonds voor.  
 
Bestuursleden en schoolleiders 
Keuzemomenten die door zowel bestuursleden als schoolleiders worden genoemd 
zijn de volgende. 
 

 Investeringsafweging: verhouding in financiële aandacht voor leerling- 
en schoolbegeleiding 

 
Er komen steeds meer zorgleerlingen. Er zal relatief meer geld besteed moeten 
worden aan leerlingbegeleiding en mogelijk gaat dit ten koste van schoolbegelei-
ding. Volgens een schoolleider is dit dilemma opgelost door vanuit andere 
bronnen geld vrij te maken om schoolbegeleiding te kunnen inkopen en ‘dat kan 
nu makkelijker met lumpsum’.  
 

 Onduidelijkheid vanuit gemeente of school voor gemeentelijke subsidie 
is aangewezen op plaatselijke schoolbegeleidingsdienst 

Voor GOA-scholen is de situatie complex. GOA was altijd erg ‘van de schoolbe-
geleidingsdienst’. Er was één centrale deskundige die de lijnen uitzette naar de 
scholen, begeleiding organiseerde, netwerken in stand hield. Bestuur en scholen 
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willen daarin nu meer vrijheid, maar lokaal is er discussie of er nog centraal geld 
weggezet kan of moet worden voor GOA-beleid en voor verplichte GOA-
begeleiding. De gemeente en de lokale politiek hebben daarin zo hun eigen be-
langen. De scholen staan hier verschillend in: sommige scholen willen blijven 
kiezen voor de lokale begeleidingsdienst en vinden het fijn als iemand anders 
voor hen beslist, anderen vinden dat niet.  
 
4.5.4 Bevorderende factoren 
We zijn nagegaan of er opmerkelijke factoren zijn geweest die bevorderend wer-
ken voor scholen of besturen om zelf beleid te ontwikkelen sinds invoering van 
de vraaggerichte schoolbegeleiding. Een beperkt aantal respondenten noemt be-
vorderende factoren, maar dat zijn eerder positieve effecten van de maatregel 
voor zichzelf en voor de dienst. 
 
Bestuursleden 
Bestuursleden noemen de volgende bevorderende factoren. 
 

 Vraaggerichtheid schoolbegeleidingsdienst; mogelijkheid tot exploreren 
binding met schoolbegeleidingsdienst 

Door die vraaggerichte begeleiding kan worden nagegaan of het klikt met betref-
fend bureau/begeleiders; zo ontstaat binding met de mensen.  
 

 Bewustwording: het kan anders  
De invoering van de lumpsum heeft er in een van de cases toe geleid dat men ge-
stopt is met de traditionele administratiekantoren en de administratie in eigen 
hand heeft genomen. Die idee is nu dat het bestuur en de scholen een discussie 
voeren over het volledig budget. Scholen moeten bereid zijn om naar het eigen 
personeel te kijken en te overwegen personele middelen voor materiële zaken in 
te zetten. In de formatie zit ruimte. Bevorderende factor is dat scholen gaan inzien 
dat het anders kan. 
 
Schoolleiders 
Schoolleiders noemen de volgende bevorderende factoren. 
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 Echte eigen keuzes kunnen maken; expertise inzetten waar nodig; kiezen 
voor kwaliteit 

Bevorderend voor de eigen beleidsontwikkeling is vooral dat nu echt gekozen kan 
worden voor zaken die voor de school van belang zijn; expertise kan worden in-
gezet waar nodig. Er kan gekozen voor kwaliteit. Immers: de verschillende 
diensten van de verschillende bureaus kunnen nu worden vergeleken voor wat be-
treft de inhoud en kosten. 
 

 Kwaliteitsimpuls voor schoolbegeleidingsdiensten 
De schoolbegeleidingsdiensten moeten zich gaan beraden op eigen kwaliteiten, de 
mate van klantvriendelijkheid. Ze worden nu geacht kritisch naar zichzelf te kij-
ken wat zij aan deskundigheid te bieden hebben en in hoeverre zij zich moeten 
gaan specialiseren. Dat werkt bevorderend voor de beleidsontwikkeling van de 
scholen.  
 
4.5.5 Belemmerende factoren 
Relatief vaak noemen respondenten opmerkelijke factoren die belemmerend wer-
ken om zelf beleid te ontwikkelen sinds invoering vraaggerichte begeleiding.  
Opmerkelijk vaak wordt de rol van de gemeente door zowel bestuursleden als 
door schoolleiders als belemmerende factor beschouwd. 
 

 Rol van de gemeente 
Meer specifiek gaat het om (politieke) invloed van de gemeente, de sturende rol 
van de gemeente, een onduidelijke situatie als gevolg van de overgangsfase waar-
in men zich momenteel bevindt, en een beperkte bewegingsvrijheid voor scholen 
als gevolg van afspraken tussen bestuur en gemeente en het verdwijnen van de 
vanzelfsprekendheden, die de gemeente altijd heeft geboden. We staan bij elk 
punt stil. 
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Met name de bestuursleden duiden op de invloed van de gemeente als beperkende 
factor.  
 
. Invloed van gemeente 
De gemeente krijgt vooralsnog een bepaald deel van de financiële middelen toe-
bedeeld, met als gevolg dat de gemeente politieke invloed kan uitoefenen. Dat is 
volgens een bestuurder onwenselijk en zegt: ‘Dan krijg je een wethouder die 
vindt dat maatschappelijk werk belangrijk is’. 
 
Zowel bestuursleden en als schoolleiders duiden op de sturende rol van de ge-
meente en het verdwijnen van vanzelfsprekendheden, die de gemeente biedt. 
 
. Sturende rol gemeente 
Eén van de gemeentes waar een bestuur mee te maken heeft, heeft aangegeven dat 
zij het budget voor begeleiding verdubbelt mits het bestuur dat inkoopt bij een 
bepaalde schoolbegeleidingsdienst. Financieel is het interessant maar het beperkt 
wel in de vrijheid, aldus een bestuurder. 
 
. Verdwijnen van vanzelfsprekendheden, die gemeente biedt 
Gemeentes voelen zich sinds de invoering van de maatregel niet meer verplicht 
om dezelfde middelen ter beschikking te stellen. Sommige gemeentes willen de 
bijdrage voor onderwijsbegeleiding afbouwen. In een van de gemeentes is een fi-
nanciële afbouw voorgesteld. Daarover zegt een van de respondenten overigens 
dat daarmee de kwaliteit van schoolbegeleiding wordt aangetast. Grote zorg en 
vraag is nu of de middelen die in eerste instantie al door de gemeente als een soort 
extra toevoeging op de schoolbegeleidingsdienst-budgetten werden toegekend, 
gecontinueerd kunnen worden. Die vanzelfsprekendheid is er nu niet meer. 
Met name de schoolleiders duiden op de ‘overgangsfase en de rol van de gemeen-
te’ en op de afspraken tussen bestuur en gemeente die de bewegingsvrijheid van 
school beperken. 
  
. ‘Overgangsfase: rol van de gemeente’ 
Door de overgangsfase waarin men zich bevindt, zijn in een geval financieel ge-
zien de beleidsmogelijkheden met betrekking tot begeleiding nog niet helemaal 
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helder. De gemeente bekostigt nog een deel en daarover moet men nog verant-
woording afleggen aan de gemeente. 
In een ander geval zijn er gemeentebreed afspraken gemaakt over een overgangs-
situatie met betrekking tot de begeleidingsdienst. De school kan nog maar voor 
een deel eigen keuzes maken. De verwachting is wel dat deze belemmering zich 
vanzelf oplost. 
 
. Afspraken tussen bestuur en gemeente beperken de bewegingsvrijheid van 
school 
Omdat een gemeente geld geeft aan een begeleidingsdienst moet een school voor 
een deel bij betreffende begeleidingsdienst inkopen. Kiest een school er voor om 
daar geen gebruik van te maken dat kan dat leiden tot budgettaire problemen. De-
ze afspraak is gemaakt tussen bestuur en de gemeente. De school heeft daardoor 
niet alle bewegingsvrijheid die ze zou willen. 
 
Naast de rol van de gemeente noemt men nog andere belemmerende factoren.  
 
Bestuursleden  
 

 Niet gewend zijn vraaggericht werken 
Volgens een van de bestuurders is de belangrijkste belemmerende factor dat scho-
len nog niet gewend zijn vraaggericht te werken en zegt: ‘Inkoopkennis is 
nauwelijks aanwezig in het onderwijs. Directeuren zijn niet gericht op bedrijfs-
voering’. 
 
Schoolleiders  
 

 Onbekendheid school met kwaliteit van aanbod 
Belemmerend is volgens een bestuurder dat een school niet direct weet wat een 
goede instantie is voor beantwoording van de hulpvraag. Zal een begeleidings-
dienst niet ‘altijd’ aangeven te beschikken over de gevraagde expertise of zal de 
begeleidingsdienst niet altijd zeggen deze expertise te kunnen ontwikkelen?  
Aandachtspunt is de vraag of schoolleiders de vrijheid aankunnen en in staat zijn 
alles te overzien. 
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 Tijdsbelasting voor schoolleiding 
Vraaggerichte begeleiding kost voor de schoolleiding veel tijd.  
 

 Bestaand contract met schoolbegeleidingsdienst 
Het bestaande contract met de schoolbegeleidingsdienst werkt belemmerend. 
Een van de respondenten geeft aan dat er geen belemmeringen zijn, behalve voor 
GOA-scholen. Hier woedt een discussie over de oormerking van het geld voor 
GOA-begeleiding (zie eerder). 
 
 
4.6 Beleidvoerend vermogen in relatie tot beleidsvrijheid 
 
4.6.1 Vrijheid die het bestuur de scholen biedt 
We zijn nagegaan in hoeverre de besturen scholen de vrijheid laten in het ontwik-
kelen van beleid (zie bijlage O: beleidvoerend vermogen). 
 
In vier van de negen cases laat het bestuur de school of scholen veel vrijheid; in 
een vergelijkbaar aantal cases is sprake van enige vrijheid; in bijna geen van de 
gevallen is er relatief weinig vrijheid. We lichten dat toe. 
 

 Veel vrijheid 
Daar waar het bestuur de school of de scholen veel vrijheid laat, schrijft het be-
stuur weinig richtlijnen voor, dat wil zeggen: het bestuur doet richtinggevende 
uitspraken of zet de algemene lijnen uit. Dat wat het bestuur uitzet, is zeker niet 
tot in detail uitgewerkt. Het is vervolgens bijvoorbeeld aan het management (al-
gemeen directeur en schoolleiders) om de richtlijnen uit te werken in strategisch 
beleid; het management heeft daarin veel vrijheid. Soms maakt de directie van 
scholen keuzes en doet voorstellen waarna deze worden afgehamerd door het be-
stuur. Ook komt het voor dat bepaalde strategische bestuursbeslissingen door het 
bestuur worden genomen op basis van advies van een schoolleider. 
 
Hoewel in deze cases het bestuur de scholen veel vrijheid laat, kan de beleidsvrij-
heid per beleidsterrein iets genuanceerd worden. Met name is er veel vrijheid ten 
aanzien van onderwijsinhoudelijke zaken (‘Onderwijs is de autonomie van de 
school. Daar gebeurt ook weinig in de gezamenlijkheid’). Minder vrijheid is er 
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qua personeelsbeleid en ook zijn de financiën kaders iets strakker. Voor deze bei-
de beleidsterreinen (financieel beleid en personeelsbeleid) wordt soms gekeken 
naar de mogelijkheid om gezamenlijk beleid te voeren. In een geval prefereert een 
bestuur gezamenlijk beleid, maar alleen als de beleidsontwikkeling een meer-
waarde oplevert.  
In een van de cases voert een aantal scholen onder bestuur een gezamenlijk per-
soneelsbeleid. Aangegeven wordt: ‘Er worden nu overal functioneringsgesprek-
ken gehouden (…); het formuleren van competenties is ook gezamenlijke activi-
teit’. 
 
Maar ook binnen een beleidsterrein kan sprake zijn van enige nuancering, bij-
voorbeeld van het personeelsbeleid. Zo zegt een bestuurder: ‘het aannemen van 
leerkrachten is geheel een zaak van de school maar bij het aannemen van een di-
recteur is het bestuur sterk betrokken’. 
 

 Enige vrijheid 
In de gevallen waar het bestuur de school of scholen enige vrijheid laat, zijn de 
kaders strakker, bijvoorbeeld: het bestuur stelt het algemeen beleid vast, schept 
voorwaarden voor de uitvoering, legitimeert en sanctioneert acties die daaruit 
voortvloeien, stelt de te behalen resultaten vast of bewaakt de identiteit en het on-
derwijs en toetst de gemaakte afspraken. 
Het bestuur is hier dus iets meer kaderstellend. Dat laat onverlet dat er in meer of 
mindere mate ruimte voor de scholen is zelf beleid te bepalen. Soms gebeurt dat 
in gezamenlijkheid en bepalen een zogenoemd centraal bureau (algemeen direc-
teur) en schoolleiders samen gemeenschappelijk beleid, met daarnaast weer enige 
vrijheid voor individuele scholen binnen de gezette kaders. In een ander geval be-
paalt het bestuur de kaders en de te behalen resultaten (ends); de vrijheid voor de 
individuele scholen uit zich dan in invulling van de ‘means’. Dat wil zeggen: er 
zijn in overleg met de scholen outputcriteria afgesproken. Zolang de school daar 
goed op scoort (bijvoorbeeld voldoende hoog op de Cito Eindtoets of op leer-
lingwelbevinden), bemoeit het bestuur zich niet met de school. Pas als een school 
op een of meer van deze criteria ‘in het rood staat’ onderneemt het bestuur actie. 
In dat geval vraagt het bestuur (de algemene directie) om een probleemanalyse en 
verbeterplan. Scholen want hebben zich aan deze werkwijze verbonden. Als het 
nodig is biedt het bestuur hulp of advies aan.  
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In een enkel geval wordt gewerkt met integraal verantwoordelijke schoolleiders. 
Dit houdt in dat elke schoolleider verantwoordelijk is voor ontwikkeling van on-
der meer de eigen school, het eigen team. Beleidsontwikkeling geschiedt op 
schoolniveau. Maar op bovenschools niveau ligt een aantal beleidsterreinen die 
raakvlakken hebben met elkaar, bijvoorbeeld scholingsbeleid, onderhandeling 
met gemeente over GOA, onderwijsachterstanden. Daar heeft het bestuur wel in-
vloed op. 
In de cases waar het bestuur de scholen enige vrijheid laat, gaat het om beleidster-
reinen waar het bestuur geen expertise in heeft en waarin scholen niet goed 
individueel kunnen opereren (bijvoorbeeld overleg met de gemeente over de Bre-
de School) of over het scholingsbeleid 
 

 Weinig tot enige vrijheid 
In een case laat het bestuur de scholen weinig tot enige vrijheid. In dat geval is er 
een algemeen gemeenschappelijke kader ontwikkeld; de gemeente en de wet-/ re-
gelgeving beperken de mate waarin beleidsvrijheid door de scholen kan worden 
benut. Voor individuele scholen is er enige vrijheid binnen marges (20%). Het 
uitgangspunt van het bestuur is wel dat scholen hun eigen identiteit met eigen po-
sitie behouden: ‘We willen beslist geen eenheidsworstje creëren’ . 
 
4.6.2 Eenheidsbeleid, differentieel beleid van besturen of een combinatie 
Scholen krijgen van hun besturen een bepaalde mate van vrijheid. De vraag is dan 
of die vrijheid geldt voor alle scholen die onder het bestuur ressorteren (eenheids-
beleid) of dat eerder sprake is van verschillen per school (differentieel beleid) of 
dat sprake is van een combinatie (zie bijlage O).  
Een eenheidsbeleid betekent dat het bestuur geen onderscheid maakt tussen de 
scholen; terwijl het bestuur bij een differentieel beleid wel onderscheid maakt tus-
sen de scholen. Als het bestuur een kader hanteert dat voor alle scholen geldt 
maar de scholen in meer of minder mate ruimte biedt voor eigen accenten, dan is 
sprake van een combinatie. Dat kader kan juist sterk voorschrijvend zijn of juist 
niet. 
 
In drie cases is sprake van een combinatie van eenheids- én differentieel beleid en 
in drie andere cases gaat het om eenheidsbeleid. In één geval gaat het om een dif-
ferentieel beleid. We staan bij elk kort stil. 
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 Combinatie eenheidsbeleid en differentieel beleid 
In drie cases is sprake van een combinatie van een eenheidsbeleid én een differen-
tieel beleid. Zo is er in een case op centraal niveau een vierjaren schoolplan 
ontwikkeld maar daarbinnen beschrijft elke schoolleider welk beleid op de eigen 
school gevoerd wordt. Er is dus ruimte voor individuele verschillen. ‘Dat kan ook 
niet anders omdat scholen erg verschillen: Jenaplan, Dalton, Brede scholen, klei-
ne dorpscholen en grote stadsscholen; dus veel variatie. Ook de wijken waarin de 
scholen staan, zijn verschillend (achterstandswijken, allochtonen, etcetera ).  
Eenheidsbeleid is niet mogelijk; dat raakt de kleur van de school, aldus een be-
stuurder. 
In een ander geval heeft men bijvoorbeeld de afspraak dát een bepaalde onder-
wijskundige vernieuwing moet plaatsvinden, maar welke richting dat op moet 
gaan, bepaalt de school zelf en kiest een eigen profiel (bijvoorbeeld Dalton).  
In weer een andere case bewegen individuele scholen zich vrij binnen kleine mar-
ges en hebben beleidsruimte. Daar zit de variatie; scholen kunnen andere accenten 
leggen. 
 

 Eenheidsbeleid 
In drie cases is sprake van een eenheidsbeleid. Het bestuur maakt geen onder-
scheid tussen scholen; het beleid geldt voor hen allen. Zo is in een van de 
gevallen de algemene visie van het bestuur dat bepaalde resultaten gehaald moe-
ten worden; dat geldt voor alle scholen.  
In een ander geval is het centrale uitgangspunt van het bestuur dat een school zelf 
verantwoordelijk is en eigen oplossingen moet kiezen. Het bestuur komt in actie 
als de school daarom vraagt.  
 

 Differentieel beleid 
In één case is sprake van differentieel beleid en maakt het bestuur onderscheid 
tussen de scholen. De beleidsvrijheid verschilt per school. De belangrijkste factor 
daarin is de kwaliteit van de directeur.  
 
4.6.3 Mate van beleidvoerend vermogen van scholen 
In vier cases geven bestuurders aan dat de scholen over onvoldoende beleidvoe-
rend vermogen beschikken, in drie cases is dat voldoende; in één geval verschilt 
dat per school en in één case is dat onbekend (zie bijlage O). Bij elk staan we stil. 
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 Onvoldoende beleidvoerend vermogen 
 
. oudere schoolleiders met andere perspectief 
Een van de redenen waarom het beleidvoerend vermogen als onvoldoende wordt 
bestempeld, heeft te maken met de leeftijd van de schoolleiders. Deze groep 
schoolleiders is ouder dan 56 jaar en is in de loop der jaren gedemotiveerd ge-
raakt. Zij zijn zich als gevolg vooral gaan oriënteren op de interne organisatie. Zo 
zegt een bestuurder: ‘Ze hebben door de circulaire oorlog uit Den Haag in de ja-
ren ‘80 de stekker er uitgetrokken. Deze groep heeft de lol verloren en richtte zich 
meer op de vraag hoe er voor te zorgen dan het lekker op school loopt’. 
Deze groep kan dat, nu er veel opeenvolgende ontwikkelingen zijn, niet meer 
goed trekken. Bovendien is er in de loop der jaren niet veel bijgeschoold. 
 
 . aantal behoudende leden van het managementteam 
In een van de cases zijn er scholen waar behoorlijk ‘creatieve geesten’ zitten, 
maar er is ook een aantal leden van het managementteam dat tamelijk behoudend 
is.  
 
. onvoldoende ‘denken in mogelijkheden’  
Een van de bestuurders is zeer content met de huidige mensen die de scholen run-
nen, maar er moet nog wel een professionele slag worden gemaakt in ‘het denken 
in mogelijkheden’.  
 
. gering innovatief vermogen 
‘Nee, nog lang niet genoeg!’, zegt een bestuurder over de mate waarin scholen 
beschikken over beleidvoerend vermogen. In deze case is er nog veel winst te be-
halen voor wat betreft het innovatief vermogen van scholen. 
 

 Voldoende beleidvoerend vermogen 
In drie cases vinden de bestuurders het beleidvoerend vermogen van hun scholen 
voldoende. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat de totstandkoming van het 
schoolplan en wat daar in staat prima. Ook de relatie met het financiële terrein en 
de personele bezetting is goed doordacht. 
Beleidvoerend vermogen is in de visie van een andere bestuurder een kwaliteit 
van de directeur maar die moet er wel voor zorgen een team op te bouwen waar 
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hij dat samen mee kan doen. Een directeur moet een motiverend leider zijn die 
respect geniet van de leerkrachten.  
 

 Mate van beleidvoerend vermogen: verschillen per school 
In een case wordt aangegeven dat het beleidvoerend vermogen per school ver-
schilt. Scholen hebben enige beleidsvrijheid en hoe zij dat invullen is afhankelijk 
van de deskundigheid, de creativiteit en inventiviteit van de school.  
 
4.6.4 Acties ter bevordering van beleidvoerend vermogen van scholen 
In vijf cases onderneemt het bestuur acties ter bevordering of ontwikkeling van 
het beleidvoerend vermogen van scholen. Soms kunnen scholen als dat nodig is 
van bepaalde mogelijkheden gebruik maken. In één case staat er een aantal acties 
op het wensenlijstje van het bestuur. In een case onderneemt men geen acties (zie 
bijlage O). We volstaan met een opsomming. 

 
 Acties ter bevordering van beleidvoerend vermogen 

 
Scholing 

 scholing, voortdurende coaching, werkconferenties;  
 enige scholing van bestuursleden (adhoc); 
 gebruik maken van directiecoach;  
 investeren in masterclass voor directietalent;  
 directeurenoverleg (rolmodel voor schoolleiders). 

 
Leren in teams/netwerken  

 inzetten op teamleren (‘Veel als club doen zodat teamleren ontstaat en 
niet zo zeer scholing per school of per directeur’); 

 stimuleren dat scholen samenwerken in projectgroepen; 
 creëren van netwerken.  

 
Op gang brengen van bewustwordingsproces 

 tijdens vergaderingen met schoolleiders reflecteren over idee van ‘den-
ken in mogelijkheden’; (’ regelmatig bespreking met de schoolleiders; 
zaken bij hen terugleggen, ter discussie stellen; wakker schudden; 
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schoolleiders met voorbeelden uitlokken na te denken over de mogelijk-
heden’). 

 
Mogelijkheden voor acties ter bevordering van beleidvoerend vermogen: 

 coachen directeuren door bestuur of externen (‘Bestuur heeft zelf direc-
tiecoach in huis waar schoolleiders gebruik van kunnen maken; keuze 
voor externe steun mag ook’); 

 cursussen (ook op bestuursniveau). 
 

 Wenselijke acties ter bevordering van beleidvoerend vermogen 
 
Leren in teams/netwerken 

 bevorderen werken met managementteams. 
 
Scholing  

 bekwaamheid en capaciteit teamleden verder ontwikkelen; 
 aanpassen scholingsbeleid; 
 stimuleren inter- en supervisie binnen directieoverleg;  
 begeleiding, stimuleren leerkrachten, high potentials. 

 
Structuurverandering 

 nadenken over schaalvergroting per school. 
 
Een van de bestuurders refereert aan het probleem dat het onderwijs te maken 
krijgt met managers die minder onderwijsaffiniteit hebben. Vraag is of dat een 
gezonde ontwikkeling is. Zou bijvoorbeeld de PABO gedifferentieerde oplei-
dingstrajecten moeten gaan aanbieden, dat wil zeggen: trajecten die meer gericht 
zijn op directeurschap in casu management? 
 
4.6.5 Patronen 
Via clusteranalyse zijn twee driedelingen gemaakt: naar beleidvoerend vermogen 
(hoog, midden en laag) en naar beleidsvrijheid (hoog, gemiddeld en laag). Krui-
sing van beide dimensies levert in elke cel een case op. We zijn op basis van deze 
indeling nagegaan of er mogelijke patronen en regelmatigheden over de cases 
heen zijn te onderkennen op een aantal variabelen (zie matrix 4.1).  
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Matrix 4.1: Indeling cases op mate van beleidsvrijheid, beleidvoerend vermogen (hoog, gemid-
deld, laag) op de variabelen: soort bestuur, aantal scholen onder bestuur, vrijheid die bestuur 
de school biedt, mate van differentieel beleid, mate waarin scholen beschikken over beleidvoe-
rend vermogen, benutten lumspum, benutten vraaggerichte begeleiding.  
Bestuur-
lijke  
beleids-
vrijheid 

 Beleidvoerend vermogen volgens leerkrachten  
 

  Laag 
 

Gemiddeld Hoog  

Laag 
 

 Case 5 Case 6 Case 7 

 Soort bestuur Vroeger op afstand; 
nu wens tot meer 
aansturen van scho-
len 

Ontwikkeling 
naar bestuur op 
afstand en toe-
zichthoudend 

Policy  
Governance 

 Aantal scholen onder 
bestuur 

> 15 13 14 

 Vrijheid die bestuur 
school biedt 

Weinig/enige Enige veel 

 Mate van differentieel 
beleid 

Combinatie  Combinatie Differentieel 
beleid 

 Mate waarin scholen 
beschikken over be-
leidvoerend vermogen 

Verschilt per school Onvoldoende Voldoende 

 Benutten lumpsum Ja,  
(met kanttekening) 

Discrepantie  Ja 

 Benutten vraaggerichte 
begeleiding 

Discrepantie  
(neigt naar ja) 

Discrepantie Ja 
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Vervolg van Matrix 4.1 
  Laag 

 
Gemiddeld Hoog  

Gemiddeld  Case 1 Case 2 Case 4 
 

 Soort bestuur Toezichthoudend  Bestuur op af-
stand 

Bestuur op af-
stand 

 Aantal scholen onder 
bestuur 

> 6 1 1 

 Vrijheid die bestuur 
school biedt 

Veel Enige veel 

 Mate van differenti-
eel beleid 
 

Combinatie n.v.t. n.v.t. 

 Mate waarin scholen 
beschikken over bvv 

Onvoldoende Voldoende Voldoende 

 Benutten lumpsum Nee Discrepantie Ja  
 

 Benutten vraagge-
richte begeleiding 

Discrepantie Nee  Ja  

Hoog 
 

 Case 3 Case 9 Case 8 

 Soort bestuur Onbekend Intergraal ver-
antwoordelijke 
schoolleiders 

Bestuur op af-
stand, wel 
actief toe-
zichthoudend 

 Aantal scholen onder 
bestuur 

6 8 39 

 Vrijheid die bestuur 
school biedt 

Veel Enige Enige/veel 

 Mate van differenti-
eel beleid 

Eenheidsbeleid Eenheidsbeleid Eenheidsbeleid 

 Mate waarin scholen 
beschikken over be-
leidvoerend 
vermogen 

Onvoldoende Onvoldoende Onbekend 

 Benutten lumpsum Nee  
(met kanttekening) 

Discrepantie Discrepantie 

 Benutten vraagge-
richte begeleiding 

Ja Discrepantie  Ja 
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Er zijn geen patronen of regelmatigheden in de matrix terug te vinden. Hoogstens 
zien we dat scholen met een hoog bestuurlijke beleidsvrijheid alle een eenheids-
beleid voeren. Dit betekent dat het bestuur geen onderscheid maakt tussen de 
scholen die onder het bestuur ressorteren. Dat kan overigens betekenen dat het 
bestuur de scholen juist veel vrijheid laat, of juist sterk kaderstellend is; in ieder 
geval geldt de norm voor alle scholen. Een en ander laat zich niet verklaren uit de 
beschikbare gegevens. 
 
 
4.7 Samenvatting  
 
4.7.1 Beleidsvrijheid met betrekking tot lumpsumfinanciering 
 
Geeft de maatregel de besturen in casu de scholen nu meer vrijheid om beleid zelf 
te bepalen sinds invoering van lumpsumfinanciering?  
 
Zowel op caseniveau als op individueel niveau ervaren de ondervraagden meer 
vrijheid om zelf beleid te bepalen sinds invoering van de lumpsumfinanciering. 
Er is volgens hen meer vrijheid omdat er nog nauwelijks geoormerkt geld is, 
middelen zijn makkelijker over te hevelen en gedifferentieerder in te zetten. Be-
stuursleden en schoolleiders verschillen nagenoeg niet in hun mening van elkaar; 
zij ervaren beide meer vrijheid. 
 
Toch is enige relativering op z’n plaats; soms wordt gesproken over een relatieve 
vrijheid, een vrijheid binnen marges. Argument daarvoor is dat veel zaken vast-
liggen waardoor zo’n 80% van het totale budget opgaat aan vaste lasten in casu 
salarissen. 
Voor sommige ondervraagden heeft de beleidsvrijheid die men ervaart twee kan-
ten; zo ervaart een schoolleider bijvoorbeeld wel meer vrijheid op bestuursniveau, 
maar weer niet op schoolniveau. Dat heeft dan te maken met hoe een bestuur ope-
reert (meer kaderstellend) en met de afspraken die zijn gemaakt over 
bovenschools beleid; in dit geval beslist de afzonderlijke school niet autonoom, 
maar beleid wordt gemaakt op directieniveau in overleg met de scholen die onder 
het bestuur ressorteren.  
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De ervaren vrijheid in beleidsvoering wordt soms niet of liever gezegd niet exclu-
sief rechtstreeks afgeleid uit invoering van de lumpsumfinanciering. Het geheel 
veranderende kader als gevolg van de discussie over Educational/Policy Gover-
nance en ontwikkelingen in bestuur en managementfilosofie, speelt ook een rol. 
Het Policy Governance model van John Carver is een bestuursmodel waarin 
wordt gestreefd naar een meer effectieve taakvervulling van bestuur en manage-
ment. Policy Governance maakt een scherp onderscheid tussen bestuur en 
management, zet bestuurlijk leiderschap om in een instrumentarium van beleids-
uitspraken, maakt een sterk management mogelijk met behoud van de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid en versterkt het visionaire leiderschap, de 'accountablility' 
en het mandaat van het management (Maas & Ravenstein, 2006). Implementatie 
van het model moet leiden tot een meer krachtig bestuursoptreden, waardoor ver-
antwoordelijkheid tegenover ouders, samenleving en dergelijke beter gerealiseerd 
kan worden. 
In een aantal cases zien we dan ook dat de bestuurlijke organisatie in ontwikke-
ling is, bijvoorbeeld van een op uitvoering gericht bestuur naar een bestuur op 
afstand en naar een toezichthoudend bestuur. Soms is sprake van een Raad van 
Toezicht en een Raad van bestuur. De mate van autonomie van scholen en waar 
beleidsverantwoordelijkheden nu precies komen te liggen, wordt geherdefinieerd.  
Overigens betekent meer beleidsvrijheid voor scholen, weer meer verantwoor-
dingsplicht. 
In enkeling vraagt zich af of de beleidsvrijheid die wordt voorgestaan niet een 
schijnvrijheid is, omdat nu sprake is van een verschuiving in beleidsruimte van de 
landelijke overheid naar de lokale overheid (gemeente). 
 
Wordt de beleidsvrijheid daadwerkelijk benut? 
 
Hoewel relatief vaak op caseniveau maar ook op individueel niveau wordt aange-
ven dat sinds de invoering van de maatregel lumpsumfinanciering er (iets) meer 
vrijheid voor bestuur of school is ontstaan om beleid zelf te bepalen, wordt van 
die beleidsvrijheid (nog) niet overal geprofiteerd. Even frequent profiteert men er 
wel als niet van. Besturen en schoolleiders verschillen hierover in hun mening 
niet van elkaar; sommige bestuursleden en schoolleider profiteren er wel van en 
sommige bestuursleden en schoolleiders profiteren er niet van. Wat dat laatste be-
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treft zal dat naar verwachting bij de meeste respondenten op niet al te lange ter-
mijn wel gaan gebeuren. 
Daar waar die vrijheid nu al wel daadwerkelijk wordt gebruikt, gaat het vaak om 
zowel het beleidsterrein van het materieel als het personeel, en soms om onder-
wijsinhoudelijk terrein.  
Even vaak verschuift men de financiën van materieel naar personeel als van per-
soneel naar materieel; soms van de reservemiddelen naar het personeelsterrein.  
 
Voor welke keuzemomenten/dilemma’s komen scholen te staan als gevolg van in-
voering van de lumpsumfinanciering? 
 
Een beperkt aantal bestuursleden en schoolleiders ervaart opmerkelijke keuze-
momenten of dilemma’s, waar men is voor komen te staan sinds invoering van de 
lumpsum, te weten:  

 Investeringsafwegingen  
Waar in investeren: in nieuw personeel, digitale schoolborden, in ict, 
geld parkeren? 

 Belang op stichtingsniveau versus belang op schoolniveau 
De vraag hoe de middelen onder de scholen te herverdelen, leidt tot 
confrontatie tussen stichtingsbelang en belang van de individuele scho-
len.  

 Moreel dilemma ten aanzien van personeel 
Hoe verantwoord is het om te investeren in een bepaalde categorie me-
dewerkers en daardoor in andere categorieën niet; wat betekent dit voor 
werkdruk van personeel waarin niet wordt geïnvesteerd. 

 
Opmerkelijke keuzemomenten die men op de niet al te lange termijn verwacht, 
omvatten eveneens de hiervoor genoemde investeringsafwegingen en het morele 
dilemma qua personeel. Daarnaast wordt verwacht dat schoolleiders voor de 
vraag zullen komen te staan in hoeverre zij zelf beslissingen mogen nemen of dat 
overleg met bijvoorbeeld het bovenschools management eerder wenselijk is . 
 
Welke opmerkelijke factoren zijn er geweest die bevorderend werken om zelf be-
leid te ontwikkelen sinds invoering van de lumpsum? 
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Bevorderende factoren volgens bestuursleden: 
 Schoolleiders integraal verantwoordelijk stellen 

Dat lokt verantwoordelijkheid en ondernemerschap uit op alle beleids- 
terreinen.  

 Administratie in eigen beheer nemen 
Dat geeft schoolleiders beter inzicht in de eigen budgetten.  

 De beroepsgroep benaderen als volwassen 
Een zich terugtrekkende overheid betekent de beroepsgroep als vol 
wassen beschouwen. 

 (Maatschappelijke) ontwikkelingen stimuleren schoolleiders tot nemen 
van eigen verantwoordelijkheid  

 
Bevorderende factoren volgens schoolleiders: 

 Professionalisering in lumpsum;  
 Beschikbaarheid van goede en voldoende beleidsinformatie; 
 Korte lijnen naar bestuur, snelle besluitvorming; 
 Nadenken over (on)mogelijkheden; 
 Kunnen overzien van de gevolgen van personele verplichtingen in de 

tijd; 
 ‘Self supportive’ bestuur qua loon- en financiële administratie.  

 
Welke opmerkelijke factoren zijn er geweest die belemmerend werken om zelf be-
leid te ontwikkelen sinds invoering van de lumpsum? 
 
Belemmerende factoren volgens bestuursleden:  

 Discrepantie in het denkkader van de overheid - bestuur - school 
Confrontatie tussen nieuwe systematiek van bestuur (denken vanuit be-
stuursniveau/ collectief, bij verdelen van de middelen), de wijze 
waarop de overheid de middelen berekent (op basis van schoolgege-
vens) en zienswijze van schoolleiders (waar heb ik als individuele 
school recht op); 

 Omvang financiële middelen (te beperkt); 
 Geringe ervaring van schoolleiders met begroten; 
 Beperkte kennis van schoolleiders van wet- en regelgeving; 
 Onderwijspersoneel nog niet gewend aan bedrijfsmatig denken; 
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 Gering gevoel van schoolleiders van beleidsvrijheid. 
 
Belemmerende factoren volgens schoolleiders: 

 Begroten is arbeidsintensief; 
 Onervarenheid, onkunde met opstellen begroting;  
 Weerstand bij oudere leerkrachten; 
 Leerlingproblematiek bemoeilijkt verschuiven middelen van personeel 

naar materieel;  
 Slecht functionerend administratiekantoor en daardoor onduidelijke fi-

nanciële kaders. 
 
4.7.2 Beleidsvrijheid met betrekking tot maatregel vraaggerichte school-

begeleiding 
 
Geeft de maatregel de besturen i.c. de scholen nu meer vrijheid om beleid zelf te 
bepalen sinds invoering van vraaggerichte schoolbegeleiding? 
 
Ervaring/mening 
Zowel op caseniveau als op individueel niveau ervaart men sinds invoering van 
de vraaggerichte schoolbegeleiding relatief vaak meer vrijheid om zelf beleid te 
bepalen. Er is geen verschil tussen de mening van bestuursleden en die van de 
schoolleiders.  
Deze maatregel betreft vooral beleidsvrijheid voor de scholen en niet zozeer die 
van de besturen. De implementatie van deze beleidsmaatregel ervaart men als een 
enorme vooruitgang; de gedwongen winkelnering is afgeschaft, scholen kunnen 
zelf productaanvragen doen bij verschillende diensten, er kan worden ‘geshopt’ 
en vergeleken voor wat betreft kosten en inhoudelijk aanbod. Scholen worden ac-
tiever, alhoewel een proces gaande is van vraaggericht leren handelen.  
De maatregel - en daarmee de marktwerking - leidt tot stimulering van de kwali-
teit en profilering van de diverse schoolbegeleidingsdiensten en andere 
instellingen. Mogelijk zal dit leiden tot meer verdieping en kwaliteitsverbeterin-
gen van de diensten. 
 
Sommigen zien wel in dat de maatregel meer vrijheid geeft, maar omdat er op 
bovenschools niveau andere keuzes gemaakt zijn of omdat de maatregel niet of 
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nog niet is geëffectueerd, ervaart men ook een beperkende kant, bijvoorbeeld om-
dat: 

 bepaalde meerjarige projecten nog doorlopen bij de oorspronkelijke be-
geleidingsdiensten; 

 er onderhandelingen zijn tussen een collectief van scholen en een school-
begeleidingsdienst;  

 er op bovenschools niveau sprake is van een gezamenlijk beleid, met 
minder vrijheid voor de individuele scholen (gezamenlijk risico’s afdek-
ken; afsluiten mantelcontract); 

 men die vrijheid zelf weer heeft ingeperkt, door met elkaar af te spreken 
te werken met een zelf te ontwikkelen expertisecentrum. Alle scholen 
onder het bestuur zijn verbonden aan dit expertisecentrum. 

 
Wordt de beleidsvrijheid daadwerkelijk benut? 
 
Zowel op caseniveau als op individueel niveau wordt van die beleidsvrijheid rela-
tief vaak geprofiteerd. Er is nagenoeg geen verschil tussen de mening van de 
bestuursleden, de schoolleiders en die van de schoolleiders van de contrastscho-
len.  
De oorspronkelijke begeleidingsdienst wordt niet langer automatisch geconsul-
teerd, maar men oriënteert zich breder. Soms zoekt men naar andere instanties 
dan de oorspronkelijke schoolbegeleidingsdienst; soms behoudt men (deels) de 
bestaande contacten maar vraagt daarnaast ook ondersteuning aan bij andere 
(commerciële) diensten; soms benut men de vrijheid door in een samenwerkings-
verband zelf iets nieuws te ontwikkelen (bijvoorbeeld eigen bedrijfje voor het 
houden voor het psychologisch onderzoek en het aanbod van begeleidingstrajec-
ten). 
Duidelijk is dat de maatregel mogelijkheden biedt om accenten te leggen waar dat 
nodig is. 
In de gevallen waar die vrijheid wordt benut, gaat het relatief vaak om vragen met 
betrekking tot schoolbegeleiding en in mindere mate om leerlingbegeleiding. 
Soms betreft het een combinatie.  
 
Belangrijke factor in de beslissing om gebruik te maken van een andere dienst is 
het oordeel over de kwaliteit van de schoolbegeleidingsdienst; daar was men in 
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het verleden lang niet altijd tevreden over. Het zoeken naar de goedkoopste dienst 
is verre van doorslaggevend; de zoektocht naar kwaliteit is bepalend. 
 
Scholen beseffen dat zij nu bij de begeleidingsdiensten als klant gezien moeten 
worden en dat zij zelf eisen kunnen stellen. Mogelijk gevolg is dat begeleidings-
diensten zich nu meer richten op de wensen van de klant en de kwaliteit daardoor 
verbetert.  
Tegelijk wordt gewezen op een valkuil. Vraaggestuurd werken betekent dat een 
school beleid moet hebben en goed moet weten wat de school wil hebben en wil 
vragen. De vraag is of men dat kan? Bovendien moet dat wat scholen willen heb-
ben, passen binnen het bovenschools beleid. Omdat schoolbegeleidingsdiensten 
in concurrentie met elkaar zijn, bestaat het gevaar dat zij kritiekloos aan de vraag 
van de school beantwoorden (‘u vraagt, wij draaien’). Als scholen niet geheel 
duidelijk hebben wat zij willen, dan bestaat het gevaar dat er binnen een school 
een gefragmenteerd aanbod ontstaat. 
 
Soms wordt nog niet geprofiteerd van de beleidsvrijheid omdat men zich in een 
overgangsfase bevindt; er zijn bijvoorbeeld nog doorlopende contracten met dien-
sten. Maar er zijn er ook die er bewust voor kiezen om niet te veranderen, zoals 
een school/bestuur die op grond van hun identiteit met een vaste schoolbegelei-
dingsdienst werkt of men verandert niet van dienst omdat men tevreden is over de 
begeleidingsdienst waar altijd mee is gewerkt.  
 
Voor welke keuzemomenten/dilemma’s komen scholen te staan als gevolg van in-
voering van vraaggerichte schoolbegeleiding?  
 
Volgens bestuursleden: 

 Moreel dilemma t.a.v. relaties 
Ontbinden van opgebouwde relaties met verschillende partijen.  

 Investeringsafweging: middelen voor nascholing  
Voor wie de middelen voor nascholing aanwenden? 
 

Volgens bestuursleden én schoolleiders: 
 Investeringsafweging: verhouding financiële aandacht voor leerling- en 

schoolbegeleiding 
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Meer zorgleerlingen betekent meer financiële aandacht voor leerlingbe-
geleiding en dat gaat dat ten koste van schoolbegeleiding? 

 Onduidelijkheid vanuit gemeente of school voor gemeentelijke subsidie; 
is aangewezen op plaatselijke schoolbegeleidingsdienst 

 
Welke opmerkelijke factoren zijn er geweest die bevorderend werken om zelf be-
leid te ontwikkelen sinds invoering van vraaggerichte schoolbegeleiding? 
 
Bevorderende factoren 
Zowel bestuursleden als schoolleiders noemen vooral positieve effecten van de 
maatregel voor zichzelf of voor de schoolbegeleidingsdienst. 
 
Volgens bestuursleden:  

 Vraaggerichtheid schoolbegeleidingsdienst; mogelijkheid tot exploreren 
binding met schoolbegeleidingsdienst (klikt het?) 

 Bewustwording: het kan anders. 
 

Volgens schoolleiders: 
 Nu echt kunnen kiezen voor zaken die van belang zijn voor de school; 

expertise inzetten waar nodig; kiezen voor kwaliteit; 
 Kwaliteitsimpuls voor schoolbegeleidingsdiensten. 

 
Welke opmerkelijke factoren zijn er geweest die belemmerend werken om zelf be-
leid te ontwikkelen sinds invoering van vraaggerichte schoolbegeleiding? 
 

 Rol van de gemeente 
Opmerkelijk vaak wordt de rol van de gemeente door zowel bestuursleden als 
schoolleiders als belemmerende factor beschouwd. Meer specifiek gaat het om: 

- (politieke) invloed van de gemeente;  
- sturende rol van de gemeente;  
- onduidelijke situatie als gevolg van de overgangsfase waarin men zich 

momenteel bevindt (financieel gezien zijn de beleidsmogelijkheden met 
betrekking tot begeleiding nog niet helemaal helder);  

- beperkte bewegingsvrijheid voor scholen als gevolg van afspraken tussen 
bestuur en gemeente;  
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- verdwijnen van de vanzelfsprekendheden, die de gemeente altijd heeft 
geboden.  

 
Voorts: 
Bestuursleden: 

 Scholen zijn niet gewend vraaggericht te werken; 
Schoolleiders: 

 Onbekendheid school met kwaliteit van aanbod; 
 Tijdsbelasting voor schoolleiding; 
 Bestaand contract met schoolbegeleidingsdienst. 

 
4.7.3 Beleidvoerend vermogen in relatie tot beleidsvrijheid 
 
In hoeverre bieden de besturen scholen de vrijheid in het zelf ontwikkelen van be-
leid? 
 
In sommige cases laat het bestuur de school of scholen veel vrijheid en in andere 
cases is sprake van enige vrijheid. Een bestuur dat scholen relatief weinig vrijheid 
geeft, komt nauwelijks voor. 
 

 Veel vrijheid 
Daar waar het bestuur de school of de scholen veel vrijheid laat, schrijft het be-
stuur weinig voor; het bestuur doet richtinggevende uitspraken of zet de algemene 
lijnen uit. Anderen als het bovenschools management, of een centraal bureau (al-
gemeen directeur in samenspraak met schoolleiders) werken de richtlijnen uit in 
strategisch beleid.  
Hoewel de besturen de scholen veel vrijheid laten, valt die mate van vrijheid per 
beleidsterrein iets te nuanceren. Veel vrijheid is er ten aanzien van onderwijsin-
houdelijke zaken; de beleidskaders voor personeel en financiën zijn iets strakker. 
Soms wordt voor met name deze twee beleidsterreinen gekeken naar de moge-
lijkheid om gezamenlijk dus bovenschools beleid te voeren, bijvoorbeeld als de 
beleidsontwikkeling een meerwaarde oplevert. Te denken valt aan een gezamen-
lijke activiteit als het formuleren van competenties. 
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Ook binnen een beleidsterrein kan sprake zijn van enige nuancering voor wat be-
treft de beleidsvrijheid. Het aannemen van leerkrachten bijvoorbeeld is een zaak 
van de school; het aannemen van een directeur die van het bestuur.  
 

 Enige vrijheid 
In de gevallen waar het bestuur de school of scholen enige vrijheid laat, zijn de 
kaders strakker, bijvoorbeeld: het bestuur stelt het algemeen beleid vast, legiti-
meert en sanctioneert acties die daaruit voortvloeien, stelt de te behalen resultaten 
vast of bewaakt de identiteit en het onderwijs en toetst de gemaakte afspraken. 
Het bestuur is hier iets meer kaderstellend. 
Dat laat onverlet dat er in meer of mindere mate ruimte voor de scholen is zelf be-
leid te bepalen. Soms gebeurt dat in gezamenlijkheid en stellen bijvoorbeeld de 
algemeen directeur van een centraal bureau en de schoolleiders samen gemeen-
schappelijk beleid vast. Daarnaast is er weer enige vrijheid voor individuele 
scholen binnen de gezette kaders.  
In een enkel geval wordt gewerkt met integraal verantwoordelijke schoolleiders 
en ligt de verantwoordelijkheid voor beleidsontwikkeling op schoolniveau, maar 
op bovenschools niveau is een aantal beleidsterreinen uitgewerkt (bijvoorbeeld 
scholingsbeleid). 
 
Eenheidsbeleid, differentieel beleid van besturen of een combinatie?  
 
Een eenheidsbeleid betekent dat het bestuur geen onderscheid maakt tussen de 
scholen en dezelfde norm oplegt; terwijl het bestuur bij een differentieel beleid 
wel onderscheid maakt tussen de scholen. Als het bestuur een kader hanteert dat 
voor alle scholen geldt maar de scholen in meer of minder mate ruimte biedt voor 
eigen accenten, dan is sprake van een combinatie. Zo is er bijvoorbeeld op cen-
traal niveau een vierjaren schoolplan maar daarbinnen schrijft elke schoolleider 
welk beleid op de eigen school gevoerd wordt. Er is ruimte voor individuele ver-
schillen.  
In de cases zien we dat soms sprake is van een combinatie van eenheids- én diffe-
rentieel beleid en soms voert een bestuur een eenheidsbeleid. Een bestuur dat een 
differentieel beleid voert, komt nauwelijks voor.  
 
In hoeverre beschikken scholen over beleidvoerend vermogen volgens besturen? 
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In het algemeen gesteld vinden bestuurders dat de scholen eerder over onvol-
doende beleidvoerend vermogen beschikken dan dat zij over voldoende vermogen 
beschikken.  
Oorzaken van onvoldoende beleidvoerend vermogen: 

 Oudere schoolleiders met een op de interne organisatie georiënteerd per-
spectief; in de loop der jaren onvoldoende bijgeschoold; 

 Aantal behoudende leden van het managementteam; 
 Onvoldoende ‘denken in mogelijkheden’; 
 Gering innovatief vermogen. 

 
Welke acties ondernemen de besturen ter bevordering van beleidvoerend vermo-
gen van scholen? 
 
Relatief vaak onderneemt het bestuur acties ter bevordering of ontwikkeling van 
het beleidvoerend vermogen van scholen; soms kunnen scholen als dat nodig is 
van bepaalde voorzieningen gebruik maken. 

 
Acties ter bevordering van beleidvoerend vermogen: 

 Scholing (onder andere coaching; werkconferenties); 
 Leren in teams/netwerken (onder andere stimuleren tot samenwerken in 

projectgroepen; creëren van netwerken);  
 Op gang brengen bewustwordingsproces (onder andere bespreken tijdens 

vergaderingen).  
 

Aanwezige voorzieningen ter bevordering van beleidvoerend vermogen:  
 Scholing (onder andere coachen directeuren door bestuur of externen; 

cursussen ook op bestuursniveau). 
 
Wenselijke acties ter bevordering van beleidvoerend vermogen: 

 Leren in teams/netwerken (bevorderen werken met managementteams); 
 Scholing (bekwaamheid en capaciteit teamleden verder ontwikkelen; 

aanpassen scholingsbeleid; stimuleren inter- en supervisie binnen direc-
tieoverleg; begeleiding, stimuleren leerkrachten, high potentials);  

 Structuurverandering (nadenken over schaalvergroting per school). 
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5 Symposium
 
 
 
 
5.1 Inleiding 
 
De laatste fase van het onderzoek bestond uit een symposium waarin de resultaten 
van het onderzoek zijn gepresenteerd aan een aantal deskundigen en betrokkenen 
uit de wereld van praktijk, beleid en onderzoek. Doel van het symposium was: 
1 het bespreken van de resultaten van het onderzoek: vindt men die herkenbaar, 
wat zijn verstandige interpretaties van de uitkomsten? 
2 het formuleren van aanbevelingen in de richting van schoolbesturen, opleidin-
gen en overheid. 
Op het symposium waren aanwezig beleidsmedewerkers van het ministerie van 
OCW, medewerkers uit kringen van de PO-raad en de Projectgroep Kwaliteit, 
vanuit besturenorganisaties en opleidingen alsmede bestuursleden, bovenschools 
managers, schoolleiders en wetenschappelijk onderzoekers.  
De deelnemers ontvingen voorafgaand aan het symposium het concept rapport en 
een aantal vragen als onderwerpen van gedachtewisseling op het symposium. De 
volgende vragen waren aan de orde: 

 Herkent u zich in de wijze waarop het begrip ‘beleidvoerend vermogen’ 
is opgevat? 

• Is beleidvoerend vermogen een kenmerk van de individuele school, van 
het bestuur of van bestuur en school samen? 

• Wat betekent het dat leerkrachten anders reageren op vragen dan school-
leiders? 

• Herkent u de stand van zaken met betrekking tot beleidvoerend vermo-
gen? 

• Hoe kunnen de affiniteit met het primaire proces en bedrijfsmatig denken 
bij schoolleiders worden verenigd? 

• Welke competenties zijn daarvoor nodig?  
• Wat zou u besturen aanbevelen om beleidvoerend vermogen van scholen 

te verhogen? 
• Zijn uw aanbevelingen verschillend voor grote en voor kleine schoolbe-

sturen? 
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• Wat zijn de praktische implicaties van de gevonden factoren (bij school-
organisatie en schoolleiders) die beleidvoerend vermogen beïnvloeden? 

• Impliceert dit aanbevelingen voor opleiders en ondersteuners? 
 
Voorafgaand aan de bespreking van deze vragen werd door de projectleiding een 
samenvatting van de onderzoeksresultaten gepresenteerd.  
De resultaten van het symposium worden hier samengevat weergegeven. Daarbij 
zijn de onderwerpen van de vragen als ordeningsprincipe gehanteerd.  
 
 
5.2 Beantwoording van de vragen 
 
Het begrip beleidvoerend vermogen 
Op de vraag naar de herkenbaarheid van de wijze waarop het begrip ‘beleidvoe-
rend vermogen’ in dit onderzoek is gehanteerd antwoordden de deelnemers 
positief. Met name de drie elementen daarvan 

1. integraal en strategisch beleid voeren 
2. beleid sturen en volgen door evalueren met gebruik van gegevens 
3. reageren op en rekening houden met ontwikkeling en eisen uit de omge-

ving 
werden als zinvol en herkenbaar gezien. 
Het vierde element, namelijk ‘hogere orde denken’ wordt door een deel van de 
aanwezigen eveneens als essentieel onderdeel gezien van beleidvoerend vermo-
gen van schoolleiders. Anderen zien dit meer als een essentiële competentie van 
besturen.  
De vraag in hoeverre beleidvoerend vermogen een kenmerk is van een individue-
le school, van het bestuur of van bestuur en scholen gezamenlijk heeft een 
genuanceerd antwoord opgeleverd. Men is wel van mening dat beleid in principe 
een zaak is van bestuur en school samen. Elk echter vanuit een verschillend per-
spectief. Het bestuur formuleert meer de kaders. Men zou dat kaderstellend beleid 
kunnen noemen, terwijl scholen binnen deze kaders vrijheid hebben om eigen be-
leid te voeren.  
Een punt van discussie hierbij is of het bestuur wel als omgevingsfactor is te ka-
rakteriseren, zoals in het onderzoek is gebeurd. In het onderzoek is duidelijk het 
perspectief van de school gekozen, waaraan een bestuur meer of minder vrijheid 
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of ruimte verleent voor het voeren van beleid. Dat laat onverlet dat de school ook 
het beleid van het bestuur kan beïnvloeden. Dat is bijvoorbeeld het geval als 
schoolleiders gezamenlijk beleid maken in een directeurenoverleg. Dan kan er 
dus sprake zijn van tweerichtingenverkeer: van buiten naar binnen en van binnen 
naar buiten. Beleidsruimte is dan ook niet iets dat men alleen passief moet zien 
(‘het overkomt je’), maar men kan het ook actief bekijken: het is iets wat men op-
zoekt of creëert.  
In dit verband wordt ook de vraag gesteld naar het belang van integraal leider-
schap voor beleidvoerend vermogen. Sommigen zijn van mening dat vooral de 
onderwijskundige vrijheid van belang is en dat men de andere onderdelen, zoals 
de administratieve en financiële elementen bij het bestuur zou kunnen leggen. 
Anderen benadrukken het belang van samenhang tussen onderwijsdoelen, mensen 
en middelen. Wat overigens niet hoeft te betekenen dat de schoolleider alle admi-
nistratieve handelingen zelf moet uitvoeren. Als de schoolleider in ieder geval 
maar de samenhang en interdependentie van de verschillende onderdelen of ele-
menten ziet. Met name het kunnen uitbouwen van de competenties van het 
schoolteam wordt gezien als essentieel element van het werk van de schoolleider.  
 
De verhouding schoolleider / bestuur lijkt bij de nieuwe generatie schoolleiders 
anders te liggen dan bij de wat oudere schoolleiders. De nieuwe schoolleiders er-
varen het schoolbestuur minder als extern. Ze hebben eerder de neiging om over 
het bestuur als ‘we’ te spreken dan als ‘ze’. Deze nieuwe generatie vindt het ook 
normaal dat men zich moet verantwoorden. Belangrijke elementen van beleidvoe-
ren zoals cyclisch denken of reflectie zitten tegenwoordig ook in de opleidingen 
voor schoolleiders. De deelnemers aan het symposium constateren ook een ‘le-
rend elan’, zowel bij besturen als bij schoolleiders.  
Een kanttekening die hierbij wordt gemaakt is dat het feit dat scholen beleidsvrij-
heid hebben nog niet automatisch betekent dat deze ook wordt benut.  
 
Leraar of schoolleider als respondent.  
Gevraagd is wat de betekenis zou kunnen zijn van het feit dat leraren anders rea-
geren op vragen naar het beleidvoerend vermogen dan schoolleiders. In het 
onderzoek is namelijk geconstateerd dat er een lage correlatie is tussen leraren en 
schoolleiders op een aantal schalen van beleidvoerend vermogen. In het symposi-
um wordt hierover opgemerkt dat leerkrachten zeker wel betrokken zijn bij beleid 
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en er ook in geïnteresseerd zijn, maar het ontwikkelen van beleid is niet hun ei-
genlijke werk. Toch kunnen ze wel een oordeel vellen over het beleid en het 
beleidvoerend vermogen van de school. De vraag doet zich voor of schoolleiders 
bij de keuze van docenten die de vragenlijst voor het onderzoek hebben ingevuld 
zich niet te veel hebben laten leiden door de verwachting dat deze docenten wel 
een positief beeld zouden geven.  
Op basis van deze reacties hebben onderzoekers nog verder onderzocht (op item-
niveau) wat de mogelijke redenen zouden kunnen zijn voor de lage correlatie 
tussen beleidvoerend vermogen volgens schoolleiders en volgens leraren. Hieruit 
kwam echter geen nadere verklaring naar voren.  
 
Herkenbaarheid stand van zaken beleidvoerend vermogen.  
Aan de symposiumdeelnemers is gevraagd of zij het beeld herkennen van beleid-
voerend vermogen zoals dat samenvattend in hoofdstuk 6 beschreven is. Het feit 
dat de scores op beleidvoerend vermogen van scholen zo hoog zijn, wekt wel 
verbazing bij een aantal symposiumdeelnemers. Een van de aanwezige bestuurs-
leden zegt dit, van de eigen scholen althans, niet zo te herkennen. Het wordt niet 
onmogelijk geacht dat (zelf)selectie van scholen, die immers op basis van vrijwil-
ligheid aan het onderzoek meegedaan hebben, geleid heeft tot de hoge scores, 
omdat scholen die van zichzelf weten dat het niet zo best staat met hun beleidvoe-
rend vermogen er mogelijk niet zo snel voor kiezen om mee te doen met het 
onderzoek Anderzijds is het eerder genoemde ‘lerend elan’, dat bij schoolleiders 
geconstateerd wordt, ook wel in lijn met het geconstateerde beleidvoerend ver-
mogen van schoolleiders en hoeven de positieve scores dus niet per sé 
veroorzaakt te zijn door een wat vertekende steekproef. De vraag wordt geopperd 
of de hoge scores wellicht meer betrekking hebben op ambitie dan op feiten. 
 
Gegevens uit het onderzoek lijken niet altijd overeen te komen met wat men 
maatschappelijk hoort. Uit het onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat een 
onderdeel van beleidvoerend vermogen, namelijk evaluatiegerichtheid, tamelijk 
hoog scoort. In het symposium is opgemerkt dat dit in tegenspraak lijkt met kriti-
sche geluiden die er zijn over lesgeven waarbij de regelmatig verzamelde 
gegevens moeten leiden tot bijstellen van de werkwijzen (‘data driven teaching’). 
Een ander punt waar sommigen wat verbaasd over zijn is het hoge reflectiever-
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mogen van schoolleiders. Dit lijkt in tegenspraak met de vaak defensieve reacties 
die worden gegeven op negatieve inspectieoordelen.  
 
Net als de onderzoekers vinden de deelnemers aan het symposium de negatieve 
correlatie tussen beleidvoerend vermogen en de wens van ouders om betrokken te 
zijn bij schoolbeleid nogal merkwaardig. De gedachte dat op scholen waar weinig 
beleid is de ouders zich meer met het beleid willen bezighouden lijkt niet erg 
waarschijnlijk. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat scholen met veel 
leerlingen uit achterstandsgroepen, gezien de problemen waarvoor zij zich gesteld 
zien, actiever bezig zijn met beleidsaspecten en daardoor een hoger beleidvoerend 
vermogen laten zien, terwijl deze scholen vaker ouders hebben die zich juist niet 
met het beleid van de school bezig houden. Er is echter geen samenhang gevon-
den tussen beleidvoerend vermogen en achtergrondkenmerken van leerlingen, 
waardoor deze verklaring ook niet erg waarschijnlijk lijkt. De symposiumdeel-
nemers kunnen hier verder moeilijk verklaringen voor bedenken.  
 
Spanning tussen aandacht voor het primaire proces en bedrijfsmatig denken 
Uit het onderzoek komt naar voren dat de schoolleider enerzijds affiniteit moet 
hebben met het onderwijs, het primaire proces en anderzijds ook bedrijfsmatig 
moet kunnen denken. Aan symposiumdeelnemers is de vraag voorgelegd of deze 
twee kenmerken kunnen worden verenigd en zo ja, welke competenties daarvoor 
nodig zijn.  
Voor bedrijfsmatig denken, zo wordt in het symposium gezegd, is kennis nodig 
en die is te verwerven. Het is dus aan te leren. Schoolleiders moeten het echter 
ook willen. Men kan niet alles delegeren aan een stafbureau. Een zekere mate van 
integraal schoolleiderschap (waarbij het primaire proces in relatie gebracht wordt 
met voorwaarden in de organisatie, personeel en hulpmiddelen) wordt als van be-
lang gezien. Maar besturen besteden tegenwoordig ook aandacht aan het primaire 
proces, zeker waar het bewaken van de onderwijskwaliteit aan de orde is. Daar-
voor is het zeker van belang dat de schoolleider ook thuis is op alle gebieden, zij 
het in de eerste plaats op het gebied van het primaire proces.  
In dit verband wordt wel gewaarschuwd voor een te groot accent op administra-
tieve activiteiten door de schoolleider. Hij of zij hoeft deze niet allemaal zelf te 
doen, maar moet wel overzicht kunnen houden. Ook in dit opzicht is dus hogere-
orde denken van belang.  
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5.3 Aanbevelingen 
 
Aanbevelingen voor besturen 

 Het belang van aandacht voor missie- en visieontwikkeling wordt door 
de symposiumdeelnemers herkend en niet alleen gezien als een essentieel 
aandachtsgebied voor schoolleiders, maar vooral ook voor schoolbestu-
ren. Het wordt aanbevolen dat besturen missie- en visieontwikkeling in 
scholen stimuleren en zo nodig ondersteunen 

 Er is enige aarzeling bij het streven naar schoolbesturen met heel veel 
scholen. Zulke grote schoolbesturen neigen vaak weer naar centralisti-
sche beïnvloeding, waardoor de school eigenlijk weinig meer merkt van 
de door de overheid gecreëerde beleidsruimte. Aanbevolen wordt om bij 
de vergroting van bestuurlijke schaal te voorkomen dat centralisatie gaat 
optreden.  

 Besturen kunnen ook een steunende rol vervullen voor de schoolleider. 
In de complexe wereld van interne en externe eisen die aan de school 
worden gesteld kan de schoolleider zich eenzaam voelen. De omgeving 
van de school wordt steeds complexer en turbulenter, waardoor de eisen 
aan het beleidvoerend vermogen hoger worden. Dan is het een goede 
zaak dat schoolleiders deel uitmaken van netwerken en deelnemen aan 
collegiale consultaties. Daarin kunnen besturen een stimulerende rol spe-
len. 

  De symposiumdeelnemers zijn van oordeel dat met name in scholen met 
veel achterstandsleerlingen hoge eisen worden gesteld aan het beleidvoe-
rend vermogen van de schoolleider. Dit pleit voor het voeren van 
differentieel beleid door schoolbesturen. Dat past echter niet zo zeer bij 
de cultuur binnen scholen voor primair onderwijs, die meer op gelijkheid 
dan op differentiatie in beleid is gericht. Schoolbesturen moeten er zich 
wel op voorbereiden dat, mede door de nota van Rinnooy Kan, oplei-
dings- en beloningsverschillen en verschillen in deskundigheid zullen 
ontstaan. Dat heeft implicaties voor de schoolleiding. Een punt dat in het 
rapport, noch in de discussies, aan de orde was is wel het vermelden 
waard, namelijk het feit dat leerkrachten benoemd zijn bij een bestuur. 
De vraag is dat wat de rol en invloed van de schoolleider is op dergelijke 
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rechtspositionele zaken. Ook dat vereist nadere doordenking voor bestu-
ren.  

 
Aanbevelingen voor opleidingsinstituten en/of ondersteuningsinstellingen 

 Schoolleideropleidingen wordt aanbevolen vooral aandacht te besteden 
aan leiderschapsstijl. Kenmerken van transformationeel leiderschap zijn 
gebleken belangrijk te zijn voor het beleidvoerend vermogen van scho-
len. De in dit onderzoek relevante gevonden kenmerken zijn voor 
opleidingen en professionaliseringstrajecten van betekenis. Daarbij gaat 
het niet alleen om competenties van de schoolleider, maar ook om orga-
nisatiekenmerken als het hebben van een gemeenschappelijke missie, 
transparantie van overleg en regelgeving. Deze organisatiekenmerken 
worden wel weer door schoolleiderkenmerken beïnvloed.  

 De gevonden kenmerken die samenhangen met beleidvoerend vermogen 
kunnen in professionaliserings- en begeleidingsprogramma’s een rol spe-
len. Daarbij moet echter worden bedacht dat schoolontwikkeling niet iets 
is dat men ‘even invoert’. Symposiumdeelnemers achten het van belang 
om het werken aan de ontwikkeling van de school procesmatig te bena-
deren. Om het te beschouwen als een project of reeks van 
samenhangende projecten.  

 Wat in dit onderzoek ‘hogere orde denken’ genoemd wordt, is een be-
langrijk kenmerk van leiderschap. Opleidings- en ondersteuninginstel-
lingen zouden kunnen nagaan in hoeverre en hoe dit kenmerk is aan te 
leren. Mocht het moeilijk aan te leren zijn, dan is het in ieder geval van 
belang om bij de selectie van leidinggevenden aandacht te besteden aan 
het aanwezig zijn van deze competentie.  

 Cyclisch denken en voortdurende reflectie op de kwaliteit van de school 
blijkt van groot belang te zijn. Het betekent ook dat schoolleiders onder-
zoeksvaardigheden moeten kunnen hanteren en goed kunnen evalueren.  

 Het werkt positief op het beleidvoerend vermogen van scholen als 
schoolleiders gebruik maken van de gegevens van wetenschappelijk on-
derzoek. Een lerende houding, nieuwsgierigheid naar feiten is van 
belang. In dat opzicht lijkt een deels op academische leest geschoeide op-
leiding voor schoolleiders van belang, al is niet iedere symposium-
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deelnemer daarvan overtuigd. Een nadere doordenking van de implicaties 
hiervan voor opleiding en managementontwikkelingstrajecten is nodig. 
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6 Samenvatting en conclusie
 
 
 
 
6.1 Inleiding 
 
In dit onderzoek is onderzocht hoe het staat met het beleidvoerend vermogen van 
basisscholen. De achtergronden daarvan zijn de toenemende deregulering in het 
onderwijs en de huidige bestuurlijke opvattingen van de overheid, die tot gevolg 
hebben dat schoolbesturen en scholen meer vrijheid krijgen om eigen beleid te 
voeren en dus meer autonoom kunnen handelen. De achterliggende veronderstel-
ling daarbij is dat scholen en schoolbesturen beschikken over het vermogen om 
zelf beleid te ontwikkelen en uit te voeren. Dat wil zeggen dat ze in staat geacht 
worden om gerichte keuzes te maken, zelf de verantwoordelijkheid voor die keu-
zes te nemen en daarbij planmatig, integraal en strategisch te denken en te 
handelen. Ten opzichte van de situatie in het verleden vraagt dit van scholen en 
besturen een omslag. Niet langer is het de overheid die regels vaststelt en bepaalt 
wat wel en niet moet of kan gebeuren. Op school- en bestuursniveau is er nu ei-
gen beleidsruimte. Het benutten van die ruimte vraagt nieuwe vaardigheden en 
een nieuwe attitude, samengevat in de term beleidvoerend vermogen. De centrale 
vraag in dit onderzoek is in hoeverre scholen en besturen daarover feitelijk al be-
schikken. Dat is immers een centrale conditie om de veronderstelde opbrengsten 
van deregulering en autonomisering te kunnen realiseren, namelijk meer kwali-
teit, een hogere professionaliteit en een betere afstemming tussen vraag en 
aanbod. 
Die centrale vraag is uiteengelegd in drie hoofdvragen: 

1. Wat is de stand van zaken in het beleidvoerend vermogen van basisscho-
len? 

2. Is er een relatie tussen het beleidvoerend vermogen van basisscholen en 
de organisatie en het beleid van hun bestuur? 

3. Welke (overige) factoren zijn van invloed op het beleidvoerend vermo-
gen van basisscholen en welke contextspecifieke factoren zijn daarbij te 
onderscheiden? 

We nemen deze drie vragen hier als uitgangspunt voor de samenvatting en be-
spreking van de resultaten die de verschillende onderdelen van het onderzoek 
hebben opgeleverd. We beperken ons daarbij tot wat relevant is voor deze drie 
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vragen; voor een meer uitgebreide weergave van alle resultaten verwijzen we naar 
de samenvattingen bij hoofdstuk 3 en 4. 
Voorafgaand aan de presentatie van de uitkomsten geven we nog een korte sa-
menvatting van de opzet van het onderzoek. 
 
 
6.2 Onderzoeksopzet 
 
Het onderzoek bestaat uit twee delen: 

1. een kwantitatief/representatief deel: een survey onder basisscholen 
2. een kwalitatief/exploratief deel: bestudering van beleidsvarianten via ca-

ses. 
 
Het survey is gericht op het onderzoeken van de verbanden uit het conceptuele 
model dat voor het onderzoek is opgesteld. Het model geeft aan welke verbanden 
in het onderzoek zijn verondersteld tussen beleidvoerend vermogen van de school 
en drie groepen factoren in het geheel van bestuur en organisatie in en rond de 
school: (A) kenmerken van de schoolleiding, (B) kenmerken van de schoolorga-
nisatie en (C) kenmerken van omgeving. Op theoretische gronden zijn in elke 
groep de variabelen geïdentificeerd waarvan een invloed zou kunnen uitgaan op 
beleidvoerend vermogen. Daarvoor zijn vervolgens meetinstrumenten gekozen of 
ontwikkeld. De geselecteerde variabelen zijn: 

 Kenmerken van de schoolleiding. Hiervoor is gekozen voor de kenmer-
ken van transformationeel leiderschap van de schoolleider, bestaande uit: 
uitdragen van visie, voorzien in individuele ondersteuning van leerkrach-
ten, bieden van intellectuele stimulans/aanmoedigen van persoonlijke 
ontwikkeling van leerkrachten, bevorderen van collectief leren en ‘hogere 
orde denken’ (overzicht hebben, analyseren, structureren, argumenteren).  

 Kenmerken van de schoolorganisatie, namelijk: het vóórkomen van ge-
deeld leiderschap (de schoolleider doet niet alles alleen maar legt ook 
beleidstaken neer bij leerkrachten), heldere en controleerbare overleg-
structuur en besluitvorming, een veilig en op samenwerking gericht 
klimaat (elkaar ondersteunen, open discussiëren), gemeenschappelijke 
missie, nemen van initiatieven en risico’s en professionaliseringsbeleid. 
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 Kenmerken van de omgeving. Hiervoor zijn vier omgevingsdomeinen 
onderscheiden: bestuur, ouders, lokaal beleid en beleid van de centrale 
overheid. In elk domein gaat het steeds om de mate waarin vanuit dat 
domein beperkingen worden ervaren voor de eigen beleidsruimte van de 
school.  

De data zijn verzameld met vragenlijsten voor de schoolleider en voor de leer-
krachten.  
Ter voorkoming van sociaal wenselijke antwoorden is het beleidvoerend vermo-
gen van de school in het model gemeten bij de teamleden en niet bij het 
management. Hetzelfde geldt voor de kenmerken van de schoolleider / schoollei-
ding. Verder bevat de vragenlijst voor teamleden vragen over het schoolklimaat, 
de taakverdeling tussen schoolleiding en teamleden en de hoeveelheid regels en 
voorschriften op school. 
De schoolleidervragenlijst bevat de vragen over het bestuursbeleid, de rol van het 
bovenschools management, de relatie met de omgeving, de rol van de inspectie en 
de ervaren autonomie. Tevens zijn aan hen dezelfde vragen over het beleidvoe-
rend vermogen gesteld als aan leerkrachten, om te kunnen beoordelen of er 
verschillen zijn tussen deze groepen in de beoordeling daarvan.  
Verder zijn de surveygegevens gekoppeld aan bestanden van de inspectie. Daar-
mee is (exploratief) onderzocht of er een relatie is tussen het beleidvoerend 
vermogen van de school en inspectieoordelen over de kwaliteit van het primaire 
proces, de leeropbrengsten en de kwaliteitszorg. 
 
De casestudies hebben tot doel om de mechanismen die een rol spelen bij de ont-
wikkeling van beleidvoerend vermogen in diverse contexten op het spoor te 
komen. Voor de selectie hebben we gebruik gemaakt van de survey-data. De 
scholen uit de survey zijn ingedeeld op twee dimensies: (1) de mate waarin het 
bestuur de school de vrijheid laat om zelf beleid te voeren, (2) de mate waarin de 
school zelf beleid heeft of ontwikkelt. Beide dimensies zijn onderverdeeld in drie 
typen scholen, hetgeen leidt tot 9 cellen. Uit elke cel is aselect één case gekozen. 
Een case omvat de betreffende school, het bestuur van die school en (ter valide-
ring van de uitkomsten over het bestuursbeleid) een extra school die valt onder 
hetzelfde bestuur.  
In de interviews is gevraagd naar factoren die belemmerend en bevorderend wer-
ken bij de ontwikkeling van het beleidvoerend vermogen, aan de hand van 
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ervaringen met de beleidswijzigingen ten gevolge van lumpsumfinanciering, 
vraaggerichte schoolbegeleiding en bestrijding onderwijsachterstanden.  
 
6.3 Beleidvoerend vermogen van basisscholen: stand van zaken 
 
Beleidvoerend vermogen is in dit onderzoek gedefinieerd als het vermogen van de 
organisatie als geheel om doelen te stellen in relatie tot (veranderende) eisen van 
interne en externe actoren, deze doelen te implementeren en een cyclisch proces 
van evaluatie en bijstelling uit te voeren, waarbij een optimale flexibiliteit wordt 
toegepast. 
Het is uiteengelegd in drie elementen: 

1. integraal en strategisch beleid voeren 
2. beleid sturen en volgen door evalueren met gebruik van gegevens 
3. reageren op/rekening houden met ontwikkelingen en eisen uit de omge-

ving. 
Deze drie elementen hebben we respectievelijk benoemd als integraal/strategisch 
beleid, evaluatiegerichtheid en externe gerichtheid/flexibiliteit. In het kwantitatie-
ve deel van het onderzoek hebben we onderzocht hoe schoolleiders en 
leerkrachten zelf oordelen over de mate waarin op hun school deze drie elementen 
aanwezig zijn, met behulp van een speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld in-
strument (vragenlijst). 
Integraal/strategisch beleid is daarin gemeten door te vragen naar zaken als het 
hebben van een beleidsplan, werken met planningen, beschikken over schooldoe-
len en strategieën om die te bereiken, een visie hebben die terugkeert in 
verschillende beleidsterreinen (financieel, personeel, inhoudelijk) en een bij de 
schooldoelen passend professionaliseringsbeleid.  
Evaluatiegerichtheid is gemeten door te vragen naar zaken als het nagaan of 
schooldoelen worden gehaald, beschikken over en bespreken van gegevens over 
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, ervaring hebben 
met een sterkte/zwakte analyse, evalueren van de opbrengst van vernieuwingen 
en verzamelen van gegevens over de pedagogisch-didactische kwaliteit van leer-
krachten. 
Externe gerichtheid/flexibiliteit is gemeten door te vragen naar zaken als het bij-
houden en bespreken van nieuwe ontwikkelingen, openheid voor vernieuwing, 
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actief gedrag om vernieuwing die men wil ook te realiseren, inspelen op verande-
ring in omstandigheden en bijstellen van gemaakte keuzes als dat nodig is. 
 
Resultaten 
Het blijkt dat zowel schoolleiders als leerkrachten de eigen school tamelijk hoog 
positioneren op deze drie elementen. Op een vijfpuntsschaal varieert de gemid-
delde score van 3.7 voor het element evaluatiegerichtheid tot 4.0 voor het element 
integraal/strategisch beleid. De overall score voor beleidvoerend vermogen is 3.9 
voor zowel schoolleiders als leerkrachten. Het algemene beeld dat schoolleiders 
en leerkrachten hebben van het eigen beleidvoerend vermogen is dus positief. Er 
is geen samenhang met achtergrondkenmerken van de scholen, zoals schoolgroot-
te, het percentage leerlingen uit achterstandsgroepen en het aantal scholen binnen 
één bestuur. Er is ook geen samenhang met achtergrondkenmerken van de school-
leider, zoals leeftijd en ervaring als directielid. 
De samenhang tussen de oordelen van de schoolleiders en de leerkrachten over 
het beleidvoerend vermogen op de school is echter niet erg hoog. De correlatie 
tussen beide oordelen varieert van .30 tot .39 voor de drie elementen, de hoogste 
correlatie is er bij het element externe gerichtheid/flexibiliteit en de laagste voor 
het element evaluatiegerichtheid.  
Voor het oordeel van de schoolbesturen over het beleidvoerend vermogen van de 
scholen beschikken we alleen over gegevens uit de negen casestudies in het kwa-
litatieve gedeelte van het onderzoek. Dit waren echter vaak besturen met 
meerdere scholen onder hun gezag waardoor hun oordeel meestal betrekking 
heeft op meer scholen dan de twee die voor de betreffende case waren geselec-
teerd. Vier van de negen bestuurders die aan het onderzoek hebben meegedaan 
beoordelen het beleidvoerend vermogen van hun scholen als nog niet voldoende, 
drie als voldoende en twee als wisselend of onbekend. Het totaalbeeld is hier dus 
minder positief dan bij de leerkrachten en de schoolleiders.  
In het onderzoek is ook nagegaan wat de samenhang is tussen het zelfoordeel van 
schoolleiders en leerkrachten over het beleidvoerend vermogen en het oordeel van 
de inspectie over de school. Daarvoor is in de eerste plaats gekeken naar de sa-
menhang met inspectieoordelen over de kwaliteitszorg, omdat voor dat oordeel 
met indicatoren wordt gewerkt die inhoudelijk dicht bij de drie elementen van be-
leidvoerend vermogen liggen. De inspectie kijkt bijvoorbeeld naar de mate waarin 
scholen systematisch evalueren, zowel wat betreft leeropbrengsten als wat betreft 
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het onderwijsaanbod en de begeleiding van leerlingen. Dit sluit nauw aan bij wat 
in dit onderzoek wordt beschouwd als evaluatiegerichtheid. Verder kijkt de in-
spectie naar planmatig aan verbeteractiviteiten werken (ook een onderdeel van het 
domein kwaliteitszorg). Dit sluit aan bij delen van onze operationalisering van in-
tegraal/strategisch beleid.  
Ondanks deze begripsmatige overlap blijken de correlaties tussen de inspectie-
oordelen en de zelfoordelen van schoolleiders en leerkrachten relatief laag. Dat 
geldt met name voor de samenhang tussen inspectie- en leerkrachtoordelen, deze 
komt voor geen enkele van de in de analyses opgenomen inspectie-indicatoren 
hoger dan .31. De oordelen van de schoolleiders en de inspectie komen wel meer 
overeen (over het algemeen zien we daar een hogere samenhang dan bij leer-
krachten), maar blijven toch overwegend licht tot matig. De hoogste samenhang 
(.53) is hier voor ‘evaluatiegerichtheid’ (volgens schoolleiders) met ‘de school 
evalueert systematisch de kwaliteit van leren, onderwijzen en begeleiden’ (oor-
deel inspectie). Het element integraal/strategisch beleid scoort qua samenhang 
over het algemeen lager dan het element evaluatiegerichtheid. 
Tevens is (exploratief) nagegaan of beleidvoerend vermogen zoals door ons ge-
meten samenhangt met inspectieoordelen die niet gaan over het domein 
kwaliteitszorg, maar over de domeinen onderwijsopbrengsten, onderwijsproces, 
zorg en begeleiding, schoolklimaat, leerstofaanbod en onderwijstijd. Daartoe zijn 
drie verschillende inspectiebestanden gebruikt met verschillende groepen scholen 
en deels verschillende vraagstellingen. De uitkomsten vertonen geen duidelijk 
beeld. Een verband in het ene bestand wordt niet bevestigd in de andere bestan-
den. Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat de inspectiebestanden 
verschillende groepen scholen omvatten die met verschillende typen inspectiebe-
zoek te maken hebben gehad in verschillende perioden.  
 
Reflectie 
De hoge scores van schoolleiders en leerkrachten op de drie aspecten van beleid-
voerend vermogen suggereren dat het goed gesteld is met het beleidvoerend 
vermogen van basisscholen. Die conclusie is echter toch iets te eenvoudig. Het 
kan niet uitgesloten worden dat de respons op de vragenlijst selectief is geweest, 
in die zin dat vooral scholen hebben meegedaan die het onderwerp beleidvoerend 
vermogen interessant vinden en er actief mee bezig zijn. Daarop is in het onder-
zoek geen controle mogelijk. Verder heeft de meting plaatsgevonden in de vorm 
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van zelfrapportage. Hoewel het meetinstrument zorgvuldig geconstrueerd is en de 
personen die wij consulteerden in het symposium over de onderzoeksuitkomsten 
zich ook goed in het instrument kunnen vinden, is het toch denkbaar dat er ‘over-
rapportage’ heeft plaatsgevonden, doordat professionals niet graag negatief 
oordelen over hun eigen competenties en handelen. Door schoolbestuurders die 
aanwezig waren op het symposium werden er de nodige kanttekeningen geplaatst 
bij de gevonden hoge scores en werd gewezen op de grote verschillen die zij erva-
ren tussen de kwaliteiten van verschillende scholen op dit gebied. Er zijn in het 
symposium ook twijfels geuit aan het zelfkritisch vermogen van schoolleiders en 
leerkrachten. Ook de schoolbesturen in de cases oordeelden minder positief over 
het beleidvoerend vermogen van de scholen dan de scholen zelf. 
Anderzijds is er tegenwoordig, zo werd ook duidelijk uit het symposium, wel 
sprake van een ‘lerend elan’ bij zowel besturen en schoolleiders. De interviews in 
de casestudies hebben dit bevestigd. De mate van autonomie van scholen en de 
verschillende niveaus van verantwoordelijkheid zijn op veel bestuurskantoren on-
derwerp van herdefiniëring. In dat kader blijkt volop te worden nagedacht over de 
mate waarin scholen invloed kunnen/mogen hebben op het bestuursbeleid en de 
wijze waarop beleidvoerend vermogen van schoolleiders verder kan worden ont-
wikkeld. Vooral bij de grotere besturen troffen we op deze terreinen de nodige 
voorbeelden van strategieontwikkeling aan. De relatief hoge scores op beleidvoe-
rend vermogen bij de schoolleiders zouden in dit licht ook gezien kunnen worden 
als een ambitie die men heeft, een doel dat misschien nog niet bereikt is maar 
waar wel aan wordt gewerkt.  
Verder is het opvallend dat er vrij weinig overeenstemming blijkt te bestaan tus-
sen schoolleiders en leerkrachten van dezelfde school, gezien de gevonden lage 
correlaties. Hoewel beide groepen in het onderzoek gemiddeld hoog scoren op al-
le drie de aspecten van beleidvoerend vermogen, is het kennelijk toch niet zo dat 
binnen één school de antwoorden precies dezelfde kant opgaan. Dat zou kunnen 
betekenen dat leerkrachten en schoolleiders niet met dezelfde blik of met dezelfde 
maatstaven naar de elementen van het beleidvoerend vermogen kijken. Er is dan 
dus niet één oordeel over beleidvoerend vermogen, er zijn verschillende oordelen 
die samenhangen met verschillende perspectieven. Vanuit deze veronderstelling 
is het ook begrijpelijk dat het oordeel van schoolbesturen en van de inspectie over 
(aspecten van) het beleidvoerend vermogen van basisscholen afwijkt van dat van 
scholen zelf. Zij hanteren immers weer andere perspectieven. Steun voor deze 
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veronderstelling halen we uit het feit dat de oordelen van de schoolleiders hoger 
dan de oordelen van de leerkrachten correleren met de oordelen van de inspectie 
over de kwaliteitszorg in de school. Schoolleiders zijn immers meer vertrouwd 
met de wijze waarop de inspectie kijkt dan leerkrachten.  
 
 
6.4 De relatie tussen het beleidvoerend vermogen van scholen en 
 het beleid van hun bestuur 
 
Beleidvoerend vermogen is hierboven beschreven als een competentie waarover 
scholen in meer of mindere mate kunnen beschikken. Maar voor het gebruiken 
van deze competentie is het natuurlijk nodig dat er ook daadwerkelijke beleids-
vrijheid bestaat: de mogelijkheid om zelf beslissingen te nemen en keuzes af te 
wegen. Hoeveel beleidsvrijheid scholen hebben of ervaren, hangt onder meer af 
van het bestuursbeleid. Een bestuur dat veel centraal regelt, laat voor de scholen 
minder eigen beleidsruimte over dan een bestuur dat weinig centraal regelt en in-
tegrale beleidsverantwoordelijkheid bij de schooldirecties legt.  
We hebben in het onderzoek op twee manieren onderzocht in welke mate scholen 
beleidsvrijheid ervaren. In de vragenlijst voor de schoolleiders is beleidsvrijheid 
gemeten door te vragen in hoeverre de schoolleider op verschillende beleidster-
reinen beperkingen ervaart in de eigen beleidsvrijheid door maatregelen vanuit 
het bestuur, de landelijke overheid of de lokale overheid. We hebben ons hier dus 
niet beperkt tot ruimte die de school krijgt van het bestuur, maar de rol van het 
bestuur bestudeerd in relatie tot de (on)vrijheid die scholen ervaren vanuit andere 
beleidsactoren.  
In de casestudies is zowel aan de schoolleiders als aan de schoolbestuurders ge-
vraagd of er sprake is van toegenomen beleidsvrijheid op een drietal onderwerpen 
waarin recent verandering in regelgeving heeft plaatsgevonden, waardoor scho-
len/besturen minder met centrale voorschriften te maken hebben en dus meer 
eigen keuzes kunnen maken. Die veranderingen zijn de invoering van de lump-
sumfinanciering, de afschaffing van de ‘gedwongen winkelnering’ bij het kiezen 
van schoolbegeleiding en verschuiving van geldstromen binnen het onderwijsach-
terstandenbeleid van de gemeente naar de schoolbesturen. 
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Resultaten 
De vragenlijstgegevens laten zien dat de besturen de scholen vooral veel vrijheid 
laten in hun onderwijskundige keuzes. Scholen ervaren zelden beperkingen vanuit 
hun bestuur bij beslissingen die ze nemen over hun primaire proces (inhoud van 
het onderwijs, didactiek, organisatie van het leren, omgang met ouders) of over 
vernieuwingen die ze willen aangaan. Iets minder beleidsvrijheid krijgen ze van-
uit hun bestuur bij de inrichting van het kwaliteitsbeleid (professionaliserings-
beleid, kwaliteitszorgsysteem, leerlingenzorg). Duidelijk de minste vrijheid (dus 
de meeste beperking) is er op het gebied van personeel en financiën (werving van 
personeel, huisvesting, financieel beleid). Ongeveer de helft van de schoolleiders 
geeft aan dat bij hen op dit gebied de beleidsvrijheid niet groot is (score onder het 
schaalmidden). Hier is ook een verband gevonden met bestuursgrootte: hoe meer 
scholen er vallen onder een bestuur, hoe geringer de ervaren beleidsvrijheid van-
uit het bestuur op vooral de terreinen kwaliteitsbeleid en financieel beleid3. Grote 
besturen hebben kennelijk de neiging om op deze terreinen meer centrale regels te 
stellen dan kleine besturen. Verder blijkt dat scholen met veel leerlingen uit ach-
terstandsgroepen minder beleidsvrijheid vanuit hun bestuur ervaren dan andere 
scholen, zij het alleen op financieel gebied. De verschuiving van middelen voor 
bestrijding van onderwijsachterstanden die heeft plaatsgevonden van gemeenten 
naar schoolbesturen heeft er mogelijk toe geleid dat besturen die middelen aan 
hun scholen zijn gaan toekennen vanuit eigen centrale regie, zonder veel invloed 
daarop van de scholen.  
Vanuit lokaal beleid ondervinden schoolleiders ook enige beperking van hun be-
leidsvrijheid. Ongeveer een kwart van de schoolleiders vindt dat ze vrij weinig 
beleidsvrijheid hebben als gevolg van lokaal beleid. Tot lokaal beleid zijn in het 
onderzoek gerekend gemeentelijk beleid/gemeentelijke afspraken, maar ook af-
spraken vanuit het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School, vanuit 
wijkoverleg, vanuit directeurenoverleg en met andere scholen en jeugdzorg in het 
kader van het zorgbeleid.  
Eveneens is er een inperking van de beleidsvrijheid vanuit het landelijk beleid. 
Hier vinden we twee duidelijke verschillende uitkomsten: op financieel gebied 
ervaren schoolleiders weinig beperkingen van hun vrijheid vanuit de landelijke 
overheid, maar op inhoudelijk gebied wel. Meer dan de helft van de schoolleiders 

 
3 Correlatie -.38/-.39, significant op 0,01 niveau, tweezijdig 
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vindt dat hun beleidsruimte wordt ingeperkt als gevolg van overheidsbeleid op het 
gebied van Weer Samen naar School en LGF (Rugzakjes). Hoewel er op deze be-
leidsterreinen geen regels zijn die scholen ergens toe dwingen, ervaren ze 
mogelijk wel druk om mee te werken aan een maximale opvang van zorgleerlin-
gen in de school en het beperken van de groei van het speciaal (basis)onderwijs. 
Wellicht speelt ook mee dat vooral het LGF-beleid nogal wat bureaucratische 
procedures kent bij het verkrijgen van indicaties en de toewijzing van middelen.  
Er is ook onderzocht of de mate van (ervaren) beleidsvrijheid samenhangt met be-
leidvoerend vermogen. Omdat dit deel uitmaakt van het onderzoek naar de 
samenhangen tussen de variabelen uit het gehanteerde conceptuele model (zie 
6.2) bespreken we dit onderwerp in 6.5, de paragraaf over de derde onderzoeks-
vraag.  
 
In de casestudies hebben we het onderwerp beleidsvrijheid verder kunnen uitdie-
pen, in gesprekken met schoolleiders, intern begeleiders en schoolbestuurders. 
Een belangrijke kanttekening die diverse schoolleiders in deze gesprekken meteen 
al maakten, met name ten aanzien van de lumpsumfinanciering, is dat beleidsvrij-
heid in het basisonderwijs een relatief begrip is. Een groot deel van de middelen 
ligt vast, vooral in salarissen, en er is dus feitelijk weinig ruimte om eigen accen-
ten te leggen. Niettemin waren zowel schoolleiders als schoolbesturen het er over 
eens dat de eigen beleidsruimte in de afgelopen jaren groter is geworden. De 
maatregelen op het gebied van de lumpsumfinanciering, het afschaffen van de ge-
dwongen winkelnering voor de schoolbegeleiding en de grotere zeggenschap van 
besturen over gelden voor achterstandbestrijding zijn daar zeker een oorzaak van. 
Vooral bij de tweede maatregel wordt gesteld dat er (veel) meer vrijheid is ont-
staan.  
Door diverse respondenten wordt echter benadrukt dat dit in feite niet meer dan 
condities zijn. Voor het werkelijk ervaren van beleidsvrijheid is vooral een andere 
attitude bij schoolleiders en een andere bestuursopvatting bij schoolbesturen no-
dig. Schoolleiders moeten eigen beleid willen voeren en besturen moeten hen dat 
toevertrouwen. Uit de casestudies is gebleken dat vooral in de kringen van 
schoolbesturen veel nagedacht wordt over bestuursmodellen (educational gover-
nance), in samenhang met veranderingen in de eigen organisatie. We vermeldden 
al eerder dat de mate van autonomie van scholen en de verschillende niveaus van 
verantwoordelijkheid op veel bestuurskantoren onderwerp van herdefiniëring zijn. 
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Vooral bij de grotere besturen troffen we de nodige voorbeelden aan van strate-
gieontwikkeling op het gebied van stimuleren van beleidvoerend vermogen van 
schoolleiders. Eén zo’n voorbeeld is de wijze waarop binnen een bestuur het di-
recteurenoverleg wordt ingezet. Dit blijkt niet langer (alleen) een plaats waar 
uitwisseling van informatie en overleg plaatsvindt, maar (ook) een plaats waar ge-
leerd wordt van elkaar en waar gezamenlijk beleid wordt geformuleerd. Verder 
doen sommige besturen aan interne opleiding van schoolleiders via kweekvijver-
projecten en aan scholing/training/coaching van zittende schoolleiders. 
Hoewel men het er vrijwel over eens is dat de beleidsvrijheid voor scholen en be-
sturen is toegenomen, blijkt deze grotere vrijheid nog niet overal te worden benut. 
Soms is dat nog een kwestie van tijd, omdat de invoering van lumpsumoperaties 
nog gaande zijn of omdat er nog lopende afspraken zijn (over inzet van schoolbe-
geleiding, over activiteiten in achterstandenbestrijding) waar men aan gebonden 
is. Maar er zijn ook voorbeelden van schoolleiders die zeggen dat de grotere vrij-
heid niet benut kan worden omdat op bestuurs- of lokaal niveau (nieuwe) 
beslissingen worden genomen die scholen toch weer aan banden leggen. En soms 
is er ook geen behoefte aan benutting van de grotere vrijheid. Zo is het weliswaar 
nu mogelijk voor scholen om zich vrij te bewegen op de markt van onderwijson-
dersteuners (schoolbegeleiders), maar sommige scholen kiezen er voor om de 
begeleiding die ze altijd al hadden (vanuit de lokale begeleidingsdienst of de 
dienst van de eigen denominatie) te handhaven, omdat ze er voldoende tevreden 
over zijn.  
 
In de casestudies is ook gevraagd naar keuzes en dilemma’s waar men eventueel 
voor komt te staan bij het benutten van eigen beleidsruimte. Ten aanzien van de 
lumpsumfinanciering bleken deze vooral neer te komen op afwegingen over de 
verdeling van middelen. Op bestuursniveau gaat het dan om de verdeling van 
middelen over scholen en om de verhouding tussen middelen op bestuursniveau 
en middelen op schoolniveau. Op schoolniveau gaat het meer om de afweging 
tussen personele en materiële investeringen. Vooral investeringen in personeel 
worden goed overwogen. Keuzes op dit gebied kunnen leiden tot ‘scheve ogen’ 
(waarom het ene personeelslid wel en het andere niet, of de ene categorie wel en 
de andere niet) en hebben bovendien vaak lange termijn consequenties vanwege 
rechtspositieregels.  
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Ten aanzien van het kiezen van schoolbegeleiders blijken dilemma’s te spelen 
rond opgebouwde relaties (keuze voor een nieuwe instantie betekent het verbre-
ken van de relatie van de instantie met wie soms jarenlang in zee is gegaan). Ook 
hier spelen financiële afwegingen een rol. Zo betekent meer middelen naar leer-
lingbegeleiding minder middelen voor begeleiding op schoolniveau, en moet bij 
beslissingen over nascholing worden afgewogen wiens nascholing de meeste pri-
oriteit verdient. Ondanks deze aandacht voor de financiële kant zijn scholen toch 
niet in de eerste plaats op zoek naar de goedkoopste aanbieders van ondersteu-
ning. Kwaliteit en aanbod op maat van de school zijn belangrijkere criteria.  
Hoewel de scholen de vrijheid om zelf te kunnen ‘shoppen’ op de schoolbegelei-
dingsmarkt hoog waarderen, is er in de interviews gewezen op een schaduwkant 
hiervan. Schoolbegeleidingsdiensten zijn hierdoor in concurrentie met elkaar en 
de noodzaak om voldoende klanten te krijgen zou er toe kunnen leiden dat men 
kritiekloos ingaat op de vraag van de school (‘u vraagt, wij draaien’). Vooral 
wanneer scholen hun vraag nog niet goed doordacht of gearticuleerd hebben, kan 
dat leiden tot situaties waarin de opbrengst tegenvalt. Het stellen van een goede 
begeleidingsvraag is iets wat niet alle scholen zomaar kunnen, zo is opgemerkt. 
 
We hebben in de casestudies ook geprobeerd na te gaan of er besturen zijn die een 
differentieel beleid voeren, dat wil zeggen beleid dat rekening houdt met verschil-
len tussen scholen en schoolleiders in behoeften, capaciteiten en omstandigheden. 
Afgezien van de maatregel ‘coaching’ hebben we eigenlijk geen voorbeelden 
aangetroffen van expliciet bestuursbeleid dat uitgaat van verschillen tussen scho-
len. Het beleid laat zich meestal typeren als eenheidsbeleid. Wel komt het voor 
dat het bestuur algemene kaders stelt waarbinnen scholen weer eigen accenten 
kunnen leggen. We kunnen dat typeren als een combinatievorm.  
 
Reflectie 
Het beeld dat naar voren komt bij het onderwerp beleidvoerend vermogen van 
scholen en bestuursbeleid is zeker niet negatief. Schoolleiders hebben niet het ge-
voel dat het bestuur hen (sterk) belemmert in het beleid dat de school wil voeren. 
En besturen blijken op veel plaatsen volop bezig met het creëren van condities 
voor versterking van het beleidvoerend vermogen van schoolleiders. Dat heeft 
twee oorzaken: enerzijds het overheidsbeleid dat meer autonomie en verantwoor-
delijkheid legt bij scholen en hun besturen, anderzijds nieuwe opvattingen over 
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‘governance’ die opgeld doen aan bestuurstafels. Die nieuwe ontwikkelingen ge-
ven echter ook aanleiding tot enkele kanttekeningen. In de eerste plaats betekent 
meer eigen verantwoordelijkheid ook meer verantwoordingsplicht. Dat geldt zo-
wel voor scholen als besturen. Dat leidt tot meer werk en dus vooral voor 
schoolleiders tot minder tijd die aan het onderwijskundig proces kan worden be-
steed. Risico’s van bureaucratisering zijn daarbij zeker niet denkbeeldig. In het 
symposium is in dit verband naar voren gebracht dat ‘integraal leiderschap’ voor 
schoolleiders misschien toch niet als het enige of meest zaligmakende model 
moet worden gezien. Besturen die er voor kiezen om met name financiële en ad-
ministratieve taken zoveel mogelijk op centraal bestuursniveau te houden, opdat 
de schoolleiders hun energie kunnen steken in het onderwijskundig beleid, maken 
ook een verstandige keuze, zo is opgemerkt. Die keuze gaat weliswaar enigszins 
ten koste van de beleidsvrijheid van de school, maar zorgt er wel voor dat school-
leiders kunnen doen waar ze goed in zijn, of in de eerste plaats goed in horen te 
zijn.  
Verder is het zo dat schoolleiders op dit moment nog weinig ervaring hebben met 
taken als begroten, beheren, toepassen van wet- en regelgeving, bedrijfsmatig 
denken. Op dit gebied is duidelijk nog een professionaliseringsslag te maken. Te-
gelijkertijd moeten schoolleiders (zie de kenmerken van beleidvoerend vermogen) 
ook aan andere eisen voldoen. Ze moeten in staat zijn tot keuzes maken, flexibel 
zijn, reageren op de omgeving, evaluatief zijn, nieuwe wegen kunnen inslaan, vi-
sie hebben. Het is denkbaar dat er een spanning bestaat tussen enerzijds het 
‘beherende’ aspect van de schoolleiderstaak en anderzijds de aspecten die leren 
en vernieuwen in het team moeten bevorderen. In ieder geval leidt de combinatie 
van al die taken tot een behoorlijk hoog pakket van eisen waaraan schoolleiders 
moeten voldoen.  
Een kanttekening van een andere orde betreft het niveau en de plaats waarop be-
leid van scholen tot stand komt. In dit onderzoek hebben wij het schoolbestuur 
opgevat als een externe invloedsfactor voor de school, omdat de school de te on-
derzoeken eenheid was. Daarom is gekeken naar de mate van vrijheid/beperking 
die de school ondervindt vanuit het bestuur. Maar in de praktijk zijn bestuursbe-
leid en schoolbeleid niet zo strikt te scheiden. Vooral in de grotere schoolbesturen 
is het nogal eens gebruik om bovenschoolse beleidsafspraken te maken in het di-
recteurenoverleg. Die afspraken beperken dan vervolgens de individuele 
vrijheden van de school, maar ze zijn wel tot stand gekomen met inspraak en in-
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stemming van de school. Het is dus ook ‘eigen’ beleid. Directeurenoverleggen 
vormen een interessante bestuurlijke laag tussen het bestuur en de scholen. Daar 
ligt weliswaar geen formele, maar mogelijk wel veel feitelijke beslissingsmacht. 
Verder is het zo dat bestuur en school in de praktijk vaak verantwoordelijkheden 
delen en samen beleid ontwikkelen. Beleidvoerend vermogen op schoolniveau 
kan dus niet goed los worden gezien van beleidvoerend vermogen op bestuursni-
veau, zo is ook in het symposium opgemerkt. 
Tenslotte stellen we vast dat meerpitter-besturen weliswaar melden dat er nog be-
hoorlijke verschillen zijn in beleidvoerend vermogen tussen hun scholen, maar 
dat ze kennelijk (nog) weinig geneigd zijn om zelf een beleid te voeren dat met 
die verschillen rekening houdt (zie de uitkomsten voor differentieel beleid). Of, in 
andere termen: er lijkt nog weinig sprake te zijn van ‘besturen op maat’ of (aan-
sluitend bij terminologie van de inspectie) ‘proportioneel bestuur’. Toch zou dat, 
met het oog op het verder ontwikkelen van beleidvoerend vermogen van scholen, 
voor de hand liggen. Scholen en schoolleiders verschillen immers in kwaliteit, 
kunde en behoeften.  
 
 
6.5 Factoren die van invloed zijn op beleidvoerend vermogen 
 
Zoals aangegeven in 6.2 hebben we van drie groepen factoren onderzocht of ze 
een relatie vertonen met beleidvoerend vermogen, direct of indirect. In onder-
staand schema staan deze factoren vermeld; tevens is weergeven bij wie de 
meting ervan heeft plaatsgevonden.  
 
A.  KENMERKEN VAN SCHOOLLEIDER/SCHOOLLEIDING  
1. visie schoolleider (volgens leerkrachten) 
2. individuele ondersteuning door schoolleider (volgens leerkrachten) 
3. stimuleren door schoolleider (volgens leerkrachten) 
4. hoger orde denken van schoolleider (volgens leerkrachten) 
 
B. ORGANISATIEKENMERKEN 
1. veilig op samenwerking gericht schoolklimaat (volgens leerkrach-

ten) 
2. gemeenschappelijke missie en bereidheid tot verandering (volgens 

leerkrachten) 
3. professionalisering (volgens leerkrachten) 
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4. transparantie van overleg en regelgeving (volgens leerkrachten) 
5. geen belemmeringen door voorschriften en bepalingen (volgens 

schoolleider)4 
6. taakverdeling tussen schoolleider en team (volgens schoolleider) 
  
C. OMGEVINGSKENMERKEN 
1. beleidsvrijheid bestuur t.a.v. het primaire proces (volgens school-

leider) 
2. beleidsvrijheid bestuur t.a.v. personeel en financiën (volgens 

schoolleider) 
3. beleidsvrijheid bestuur t.a.v. kwaliteitsbeleid (volgens schoolleider) 
4. beleidsvrijheid bestuur t.a.v. vernieuwing (volgens schoolleider) 
5. beleidsvrijheid lokaal (volgens schoolleider) 
6. beleidsvrijheid vanuit OCW financieel (volgens schoolleider) 
7. beleidsvrijheid vanuit OCW inhoudelijk (volgens schoolleider) 
8. betrokkenheid van ouders (volgens schoolleider) 
9. aanwezigheid bovenschools manager (volgens schoolleider) 
 
D. BELEIDVOEREND VERMOGEN5 
1. integraal/strategisch beleid (volgens leerkrachten) 
2. evaluatiegerichtheid (volgens leerkrachten) 
3. externe gerichtheid/flexibiliteit (volgens leerkrachten) 
Tabel 6.1 variabelen in blokken van het conceptuele model 
 
Door middel van multivariate en padanalyse is nagegaan welke variabelen een 
significante invloed hebben op andere variabelen in het conceptuele model. De 
eerste bevinding was dat het niet mogelijk bleek alle variabelen in één model on-
der te brengen. De oorzaak daarvan was de wijze van meten. De veronderstelling 
bij de opzet van het onderzoek was dat het mogelijk zou zijn het model te toetsen 
door sommige kenmerken van de school bij leerkrachten te meten en andere bij 
de schoolleider. Die veronderstelling kwam niet uit. Bij toetsing van het model, 
waarin het beleidvoerend vermogen volgens de leerkracht als de te verklaren va-
riabele is opgenomen, bleek het uiteindelijke model bijna uitsluitend uit 
variabelen te bestaan die bij leerkrachten gemeten zijn. De bij de schoolleider 
gemeten variabelen pasten niet in het model. We zien hierin een bevestiging van 
wat we al eerder vermeldden, namelijk dat leerkrachten en schoolleiders vanuit 
verschillende perspectieven naar schoolorganisatie en schoolbeleid kijken. Ge-
                                                 
4 Deze variabele is ook gemeten bij leerkrachten. 
5 De variabelen uit dit blok zijn ook gemeten bij de schoolleider. 
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volg is dat we in dit onderzoek geen verantwoorde uitspraken kunnen doen over 
de invloed van omgevingskenmerken, die bij schoolleiders gemeten zijn, op de 
kenmerken van de schoolleider / schoolleiding en de organisatiekenmerken, die 
bij leerkrachten gemeten zijn. We zullen ons in deze conclusies beperken tot het 
bespreken van de verbanden tussen variabelen die uitsluitend bij leerkrachten of 
uitsluitend bij schoolleiders gemeten zijn.  
 
Resultaten 
De significante verbanden tussen variabelen die bij leerkrachten gemeten zijn 
staan weergegeven in figuur 6.2. Ondanks het ontbreken van de omgevingsfacto-
ren is het model significant. 
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Figuur 6.2 Significante verbanden tussen variabelen die bij leerkrachten gemeten zijn 
 
We zien in het schema dat de kenmerken van de schoolleider geen rechtstreekse 
invloed hebben op de mate van beleidvoerend vermogen zoals leerkrachten dat 
percipiëren, met uitzonderling van één kenmerk: de aanwezigheid van een visie 
bij de schoolleider. Meer visie gaat samen met meer beleidvoerend vermogen van 
de school. Rechtstreekse invloeden zijn er wel van de organisatiekenmerken 
‘transparantie van overleg en regels’, ‘gemeenschappelijke missie’ en ‘professio-
naliseringsbeleid’. Hoe meer deze zaken volgens leerkrachten in hun school aan 
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de orde zijn, hoe meer er volgens hen ook sprake is van beleidvoerend vermogen 
op de school. Openheid en duidelijkheid in het team, gemeenschappelijkheid en 
aandacht voor professionalisering kunnen dus beschouwd worden als condities 
die gunstig zijn voor het beleidvoerend vermogen. De schoolleider heeft vervol-
gens wel weer invloed op deze organisatiekenmerken. Schoolleiders die 
leerkrachten stimuleren (tot kennisdelen, uitproberen van nieuwe dingen, naden-
ken over persoonlijke doelen, zoeken van nieuwe informatie en ideeën) blijken 
duidelijk bij te dragen aan een goed klimaat voor professionalisering en het wer-
ken aan een gemeenschappelijke missie. Schoolleiders die in staat zijn tot ‘hogere 
orde denken’ (zaken overzien, op een hoger plan tillen) blijken bij te dragen aan 
transparantie van overleg en regels .  
Niet alle gemeten variabelen blijken een significante invloed te hebben. Van de 
organisatiekenmerken zijn het ‘veilig op samenwerking gericht schoolklimaat’, de 
‘taakverdeling tussen schoolleider en team’ en het ‘ontbreken van belemmeringen 
door voorschriften en bepalingen’ niet relevant gebleken voor beleidvoerend 
vermogen (zijn daarop niet van invloed). En van de vier aspecten die aan de visie 
en handelen van de schoolleider/schoolleiding onderscheiden zijn, heeft het 
‘voorzien in individuele ondersteuning’ geen significante invloed op variabelen 
uit het blok organisatiekenmerken of het blok beleidvoerend vermogen. 
 
De sterkte van de invloed die variabelen hebben op beleidvoerend vermogen ver-
schilt per aspect van beleidvoerend vermogen. Voor het eerste aspect (integraal/-
strategisch beleid) zijn vooral de ‘visie van de schoolleider’ en de ‘transparantie 
van overleg en regelgeving’ van belang, bij het tweede aspect (de evaluatiege-
richtheid) is dat de ‘transparantie van overleg en regelgeving’ en voor het derde 
aspect (externe gerichtheid/flexibiliteit) telt vooral de ‘gemeenschappelijke missie 
en bereidheid tot veranderen’. 
 
Zoals gezegd ontbreken in het uiteindelijke model de omgevingsfactoren, omdat 
deze alleen bij de schoolleiders gemeten zijn. Een model met uitsluitend variabe-
len die bij schoolleiders gemeten zijn is wel getoetst, maar bleek niet significant 
en wordt daarom niet weergegeven. In plaats daarvan vermelden we hier alleen de 
resultaten van de multivariate analyses. 
Van een aantal voor de hand liggende omgevingsfactoren blijkt geen invloed uit 
te gaan. Zo doen ervaren financiële beleidsvrijheid vanuit OCW, de aanwezigheid 
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van een bovenschools manager en de bestuurlijke beleidsvrijheid ten aanzien van 
personeel, financiën en vernieuwing er niet toe voor het beleidvoerend vermogen, 
volgens de schoolleider. De inhoudelijke beleidsvrijheid vanuit OCW is de enige 
variabele die wel van invloed is, op alle drie aspecten van het beleidvoerend ver-
mogen. Naarmate de inhoudelijke beleidsvrijheid vanuit OCW groter is (als 
groter wordt ervaren) wordt het beleidvoerend vermogen van de school volgens 
schoolleiders op elk aspect beter. Of omgekeerd: schoolleiders die vinden dat 
OCW de inhoudelijke beleidvrijheid van de school beperkt, hebben minder be-
leidvoerend vermogen.  
Verder is gebleken dat naarmate besturen meer vrijheid laten op het terrein van 
kwaliteitsbeleid schoolleiders de school hoger positioneren op de aspecten inte-
graal/strategisch beleid en evaluatiegerichtheid van beleidvoerend vermogen. 
Oftewel: scholen zijn volgens schoolleiders op deze terreinen actiever naarmate 
hun schoolbestuur minder stuurt op kwaliteitsbeleid (en de invulling hiervan dus 
meer overlaat aan de scholen).  
 
Samenhang met achtergrondkenmerken 
Van een aantal achtergrondkenmerken van de school (grootte bestuur, aantal leer-
lingen, percentage allochtone leerlingen en gemiddelde achterstandcategorie) is 
onderzocht of er een samenhang bestaat met de variabelen uit het conceptuele 
model. Voor de kenmerken van schoolleider /schoolleiding, de organisatieken-
merken en het beleidvoerend vermogen (volgens leerkrachten) blijkt dat bij geen 
enkel achtergrondkenmerk het geval te zijn. Wel zijn er verbanden met variabelen 
uit het blok omgevingskenmerken. Naarmate het aantal scholen van het bestuur 
groter is, heeft de school een grotere bestuurlijke beleidsvrijheid ten aanzien van 
het primair proces, maar een kleinere ten aanzien van personeel en financiën en 
ten aanzien van kwaliteitsbeleid. Het percentage allochtone leerlingen en de mate 
van achterstand die leerlingen hebben, hangen negatief samen met de bestuurlijke 
beleidsvrijheid ten aanzien van personeel en financiën en met de mate waarin ou-
ders bij het schoolbeleid betrokken zijn. 
Van een aantal achtergrondkenmerken van de schoolleider (leeftijd, sekse, aantal 
jaren in directie van huidige school, aantal jaren directiefunctie totaal en scholing 
op het gebied van schoolmanagement) is bekeken of er een samenhang is met va-
riabelen uit het blok kenmerken van de schoolleider. Het aantal jaren in de 
directie van de huidige school blijkt significant negatief samen te hangen met de 
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mate waarin de schoolleider individuele ondersteuning biedt, de mate waarin de 
schoolleider leerkrachten stimuleert en het hoger orde denken van de schoollei-
der. Dit is wellicht te verklaren doordat naarmate een schoolleider langer op een 
school werkt, zijn of haar handelen meer in het team geïncorporeerd is en minder 
getoond hoeft te worden. Vrouwelijke schoolleiders scoren hoger in het blok 
kenmerken van de schoolleider, met name op het aspect stimuleren van de leer-
krachten. Er zijn geen verschillen in deze tussen schoolleiders die één of meer 
korte cursussen hebben gevolgd op het gebied van schoolmanagement en school-
leiders die een brede/intensieve schoolleideropleiding hebben gevolgd. 
 
Reflectie 
Bezien we de uitkomsten voor de beïnvloedende factoren in het licht van de ver-
onderstellingen die ten grondslag liggen aan het conceptuele schema, dan moeten 
we constateren dat sommige van die veronderstellingen wel en andere niet blijken 
uit te komen. We bespreken dat hier wat nader. 
 
We hebben aangenomen dat transformationeel leiderschap zou samenhangen met 
beleidvoerend vermogen. Hieraan hebben we vier aspecten onderscheiden. Drie 
daarvan waren in de literatuur reeds bekende aspecten, namelijk visie, individuele 
steun aan leerkrachten en (intellectueel) stimuleren van leerkrachten. De vierde is 
door ons toegevoegd, het gaat om ‘hoger orde denken’.  
Uit de analyses blijkt dat ‘hoger orde denken’ inderdaad als een zich van andere 
factoren onderscheidend kenmerk van het gedrag van schoolleiders gezien moet 
worden en dat dit begrip op een betrouwbare manier gemeten kan worden. Het 
blijkt ook van invloed op beleidvoerend vermogen, niet rechtstreeks maar via een 
organisatiekenmerk, de transparantie van overleg en regelgeving. Een schoollei-
der die goed is in hoger orde denken (overzicht heeft, kan analyseren, samenhang 
aanbrengt) weet kennelijk op school de voorwaarden qua overleg en procedures te 
creëren waardoor de organisatie als geheel kan werken aan beleidvoerend vermo-
gen.  
Het lijkt aannemelijk dat hoger orde denken niet alleen in het kader van beleid-
voerend vermogen van belang is. Ook voor andere kwaliteiten van de school 
(denk aan leerresultaten bewaken, innoveren, kwaliteitszorg, leerlingenzorg) is 
een schoolleider die de samenhang in het schoolbeleid bewaakt en de grote lijn 
kan zien zeer gewenst. Bij de professionalisering van schoolleiders zou meer aan-



Samenvatting en conclusie 
 

 151 
 

dacht aan dit kenmerk geschonken kunnen worden. Het in dit onderzoek ontwik-
kelde instrumentarium kan daarbij behulpzaam zijn. Het is ook interessant om 
deze variabele (en het meetinstrument) mee te nemen in verder onderzoek waarin 
schoolleiderkenmerken aan de orde zijn.  
Van de reeds bekende aspecten van transformationeel leiderschap blijkt er één 
geen relatie te vertonen met beleidvoerend vermogen, namelijk ‘voorzien in indi-
viduele ondersteuning van leerkrachten’. De reden daarvan is waarschijnlijk het 
individuele van dit type ondersteuning. Het gaat om het bieden van emotionele 
steun, aandacht, waardering en erkenning: allemaal zaken die leerkrachten kun-
nen helpen om hun werk goed te doen, maar niet perse verbonden met beleid en 
beleidsontwikkeling. Het ‘uitdragen van een visie’, het ‘stimuleren van leerkrach-
ten’ (tot leren, experimenteren) en het ‘bevorderen van collectief leren’ zijn 
duidelijker voorwaarden voor het ontstaan van beleidvoerend vermogen. Van de-
ze kenmerken heeft de visie van de schoolleider als enige een rechtstreekse 
invloed op beleidvoerend vermogen, naast een indirecte via de organisatieken-
merken. Van datgene wat transformationeel leiderschap kenmerkt is ‘visie’ dus 
het belangrijkste element voor beleidvoerend vermogen. Het is niet moeilijk te 
begrijpen waarom: beleidvoerend vermogen kenmerkt zich onder meer door het 
beschikken over schooldoelen, strategieën om deze te bereiken, evalueren of doe-
len gehaald worden en eventueel kunnen bijstellen van gemaakte keuzes. Zonder 
een visie op wat de school wil zijn en wil bereiken is dit niet goed denkbaar. Sim-
pel gesteld: beleid is een visie tot uitvoering brengen. Voor het vergroten van 
beleidvoerend vermogen is de ontwikkeling van een visie bij de schoolleiding dus 
een belangrijk aangrijpingspunt.  
 
We hebben verder aangenomen dat de mate waarin de school een lerende organi-
satie is van invloed zou zijn op het beleidvoerend vermogen. Van de drie 
kenmerken van het lerend vermogen van organisaties die in het onderzoek zijn 
opgenomen blijken een ‘gemeenschappelijke missie en bereidheid tot veranderen’ 
en de ‘aandacht voor professionalisering’ van invloed te zijn op het beleidvoerend 
vermogen én beïnvloed te worden door kenmerken van de schoolleider. Dat is in 
lijn met de bevindingen van Mulford et al. (2004) die concludeerden dat het le-
rend vermogen van organisaties een belangrijke set interveniërende variabelen 
vormt tussen schoolleiderkenmerken en het leren van leerlingen. We zien in dit 
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onderzoek dat uit deze set twee variabelen ook een duidelijke relatie hebben met 
beleidvoerend vermogen.  
Het derde kenmerk, namelijk ‘veilig, op samenwerking gericht klimaat’ blijkt 
echter geen interveniërende variabele te zijn. De verklaring daarvoor is waar-
schijnlijk dat dit kenmerk, net als het bieden van individuele ondersteuning door 
de schoolleider, meer gericht is op het primaire proces van een school en niet op 
het ontwikkelen van beleid.  
Van een ander opgenomen organisatiekenmerk, namelijk ‘gedeeld leiderschap’ 
(dat is: leiderschapstaken worden in het team gedeeld, niet alles wordt door de 
schoolleider gedaan) hebben we geen invloed kunnen aantonen. Dat was wel 
verwacht: de veronderstelling was dat het spreiden van leiderschap in de school 
meer mensen verantwoordelijk maakt voor schoolbeleid en dat daardoor het be-
leidvoerend vermogen van de school als geheel zou toenemen. We kunnen echter 
nog niet concluderen dat gedeeld leiderschap er niet toe doet. We hebben er geen 
goede variabele voor kunnen construeren, omdat de schoolleider en de leerkrach-
ten onderling zeer verschillend bleken te antwoorden op de vraag hoe de taken in 
het team verdeeld waren. Het verdient aanbeveling voor toekomstig onderzoek 
een betere/meer betrouwbare manier voor het meten van gedeeld leiderschap te 
ontwikkelen. 
 
We veronderstelden tenslotte dat een aantal contextfactoren van invloed zou kun-
nen zijn op beleidvoerend vermogen. De belangrijkste daarvan is beleidsvrijheid. 
De aanname was dat naarmate scholen minder beperkt worden in hun vrijheid om 
eigen beleid te voeren door respectievelijk bestuur/bovenschools management, 
lokale overheid, centrale overheid en ouders het beleidvoerend vermogen van de 
school groter zou zijn. Deze verwachting komt ten dele uit. De beleidsvrijheid 
vanuit het bestuur op het gebied van kwaliteitszorg en op het gebied van het pri-
mair proces grijpen aan op een organisatiekenmerk van de school, te weten het 
ontbreken van belemmeringen door regels en via deze op het beleidvoerend ver-
mogen. Hier gaat het dus om indirecte invloed, via een schoolorganisatiekenmerk. 
Oftewel: bestuursbeleid heeft invloed op de organisatie in de school (in dit geval: 
al dan niet belemmerende regels) en langs die weg op beleidvoerend vermogen. 
De beleidsvrijheid die lokaal en landelijk gegeven worden hebben daarentegen 
een rechtstreeks invloed op het beleidvoerend vermogen. De verklaring daarvoor 
is wellicht de operationalisatie die in het onderzoek aan het organisatiekenmerk 
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standaardisatie gegeven is. Standaardisatie wordt toegespitst op voorschriften en 
bepalingen binnen de school. Daarop kan beleidsvrijheid vanuit het bestuur wel 
invloed hebben, lokale en landelijke beleidsvrijheid niet.  
Opvallend is dat de financiële beleidsvrijheid vanuit OCW geen invloed heeft op 
het beleidvoerend vermogen en de inhoudelijke beleidsvrijheid wel. Uit de cases 
blijkt dat veel scholen de beleidsvrijheid die hen geboden wordt door de lumpsum 
en het vraaggericht maken van de schoolbegeleiding benutten. De reden daarvoor 
is wellicht dat in het survey de operationalisatie van beleidvoerend vermogen 
meer toegespitst is op het vermogen en in de cases meer op het voeren van beleid. 
 
De negatieve invloed van de ‘betrokkenheid van ouders’ op het aspect evaluatie-
gerichtheid van beleidvoerend vermogen kunnen we niet goed interpreteren. Naar 
ons idee is de meest aannemelijke verklaring dat hier sprake is van een schijnver-
band dat veroorzaakt wordt door een achterliggende variabele. Dat zou het 
percentage allochtone leerlingen en/of de mate van achterstand van leerlingen 
kunnen zijn. Deze variabelen hangen significant negatief samen met de mate 
waarin ouders bij het schoolbeleid betrokken zijn en hangen positief, maar niet 
significant, samen met het aspect evaluatiegerichtheid. Dat laatste zou je wel 
verwachten als ze de oorzaak zijn van het schijnverband. 
 
 
6.6 Aanbevelingen 
 
Op basis van de onderzoeksresultaten hebben we een aantal aanbevelingen ge-
formuleerd. Deze zijn ingedeeld in aanbevelingen voor de onderwijspraktijk en 
aanbevelingen voor verder onderzoek. 
 
Aanbevelingen voor de onderwijspraktijk 

 Uit het onderzoek komt naar voren dat schoolbesturen een belangrijke rol 
hebben in het geven van ruimte voor het voeren van eigen beleid en het 
stimuleren van het beleidvoerend vermogen van basisscholen. Daarom is 
het van belang dat schoolbesturen inzicht hebben in de factoren die van 
invloed zijn op het beleidvoerend vermogen en in het bijzonder op hun 
eigen rol daarbij. Dit laatste heeft onder meer betrekking op de vrijheid 
die de besturen aan de scholen laten, bijvoorbeeld op personeel en finan-
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cieel gebied, of betreffende de wijze waarop zaken als kwaliteitszorg 
moet plaats hebben. Besturen zouden moeten nagaan in hoeverre de mate 
waarin de beleidsruimte wordt beperkt ook invloed heeft op het beleid-
voerend vermogen van de school. Indien daarover meer gegevens 
verzameld worden, kan ook een afweging gemaakt worden tussen het 
centraal regelen van zaken en de mate van beleidvoerend vermogen die 
van belang wordt geacht. 

 Het verdient aanbeveling dat schoolbesturen nagaan in hoeverre factoren 
die direct of indirect van invloed zijn op beleidvoerend vermogen aanwe-
zig zijn bij de schoolleider en hoe zo nodig voorzien kan worden in het 
verbeteren van de competenties van de leidinggevende. 

 Schoolleiderkenmerken zoals hogere-orde denken, kunnen uitdragen van 
visie, stimuleren van leerkrachten en bevorderen van collectief leren blij-
ken van betekenis voor het beleidvoerend vermogen van de school. 
Schoolbesturen zouden kunnen nagaan bij het aanstellen van schoollei-
ders en bij het overleg over verdere professionalisering van schoolleiders 
in hoeverre de in dit onderzoek gevonden kenmerken die van invloed zijn 
op het beleidvoerend vermogen aanwezig zijn en hoe deze kunnen wor-
den ontwikkeld.  

 Schoolbesturen wordt aanbevolen om beleid te ontwikkelen (in overleg 
met de directeur(en)) over de verhouding tussen management- en leider-
schapsverantwoordelijkheid. Het wegnemen van de meer bedrijfsmatige 
elementen bij de schoolleider om deze meer ruimte te geven voor onder-
wijskundig beleid is een optie tegenover de integrale verantwoorde-
lijkheid van de schoolleider op alle aandachtsvelden van beleid (inclusief 
de personele en financiële) om daarmee de schoolleider ruimte te geven 
voor beleid.  

 Uit het onderzoek komt naar voren dat vormen van interscholair directie-
overleg en bovenschools schoolmanagement de beleidsvrijheid van 
scholen zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden. Het is van be-
lang dat schoolbesturen op dit terrein goed weten hoe de situatie in dit 
opzicht in hun eigen organisatie is, opdat daarin weldoordachte keuzes 
kunnen worden gemaakt. 

 Professionaliseringsinstellingen zoals schoolbegeleidingsdiensten, oplei-
dingen en nascholingsinstellingen voor schoolmanagement doen er goed 
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aan om de in dit onderzoek gevonden invloedsfactoren op het beleidvoe-
rend vermogen mee te nemen in hun professionaliseringsactiviteiten, 
voorzover dat (nog) niet het geval is. Daarbij is tevens van belang dat 
aandacht wordt besteed aan onderwerpen waarin schoolleiders zich nog 
vaak zwak voelen zoals bedrijfsmatig denken, ondernemerschap en de 
elementen die daarbij aan de orde zijn. 

 Beleidvoerend vermogen van scholen vraagt om bevordering van dyna-
miek en actie, die door controle en verantwoordingsplicht gevaar loopt 
als schoolleiders daardoor onbedoeld afglijden in de richting van meer 
‘managerial’ schoolleiderschap dan het meer gewenste onderwijskundig 
of integraal schoolleiderschap. Zowel aan besturen als aan de rijksover-
heid wordt aanbevolen met dit gevaar rekening te houden bij het bepalen 
van maatregelen van planning en control. 

 
Aanbevelingen voor verder onderzoek 

 De operationalisatie van het begrip ‘beleidvoerend vermogen’ in dit on-
derzoek is gebaseerd op een uitvoerige theoretische analyse en heeft de 
instemming van de deelnemers aan het symposium over de onderzoeks-
resultaten. Het is daarom denkbaar dat schoolbesturen dit instrumen-
tarium zullen willen benutten voor bijvoorbeeld het in kaart brengen van 
het beleidvoerend vermogen van scholen. Daartoe is echter eerst een na-
dere validatie van het begrip van belang. Daartoe zou een onderzoek 
moeten worden uitgevoerd waarin de uitkomsten van het instrument 
worden vergeleken met bijvoorbeeld de oordelen van ter zake kundige 
schoolbestuurders om vervolgens de discrepanties te onderzoeken en zo 
een betere validatie van het instrument mogelijk te maken.  

 Beleidvoerend vermogen is in dit onderzoek onderzocht op schoolniveau. 
Het bovenschools niveau (directieberaad, bovenschools schoolleiders) 
zijn hierbij als externe factoren gezien. De verwevenheid van schoolbe-
leid en beleid op bovenschools niveau is niet nader onderzocht. Het 
verdient aanbeveling om in vervolgonderzoek de relatie tussen boven-
schools beleid en schoolbeleid na te gaan en te onderzoeken in hoeverre 
het beleidvoerend vermogen op schoolniveau daarin een rol speelt, 
evenals andere factoren op schools en bovenschools niveau.
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 De in dit onderzoek gevonden factoren van invloed op beleidvoerend 

vermogen zijn factoren met een zekere richting: ze indiceren welke ken-
merken van schoolleiders bijvoorbeeld van invloed zijn op 
organisatiekenmerken die weer van invloed zijn op beleidvoerend ver-
mogen van scholen. Deze verbanden en de invloedrichting daarvan 
komen voor in de onderwijspraktijk zoals we die hebben onderzocht. 
Daarmee is echter niet gezegd dat het implementeren van de gevonden 
beïnvloedende factoren in scholen met een matig beleidvoerend vermo-
gen tot een hoger beleidvoerend vermogen leidt. Ervaring met 
bijvoorbeeld de implementatie van kenmerken van effectieve scholen in 
scholen met een lage effectiviteit leert ons daarover niet te optimistische 
verwachtingen te hebben. Dat is echter geen reden om de gevonden ken-
merken niet te implementeren. Het verdient daarbij echter aanbeveling 
om bij de implementatie van deze kenmerken zorgvuldig te onderzoeken 
hoe de implementatie verloopt, welke factoren daarbij van belang zijn en 
hoe men tot een duurzame implementatie kan komen. Dergelijk onder-
zoek kan worden opgezet in samenwerking met een aantal 
schoolbesturen dat de gevonden kenmerken implementeert in scholen 
met een laag beleidvoerend vermogen. 

 Gedeeld leiderschap in de betekenis van het delegeren van leiderschap-
staken aan onderwijsgevenden en het optimaliseren van de betrokkenheid 
van docenten bij het ontwikkelen ven beleid is een onderwerp dat groei-
ende populariteit geniet. In ons onderzoek is echter geen relatie gevonden 
tussen gedeeld leiderschap en beleidvoerend vermogen, hoewel we dit 
wel hadden verwacht. Omdat ‘gedeeld leiderschap’ door docenten anders 
werd gescoord dan door de schoolleider verdient het aanbeveling om het 
begrip nog eens nader te operationaliseren op basis van recent onderzoek 
daarnaar en nader onderzoek uit te voeren naar de invloed van gedeeld 
leiderschap op het beleidvoerend vermogen van scholen.  

 Eenzelfde aanbeveling geldt voor de variabele ‘ouderbetrokkenheid’. De 
negatieve correlatie tussen ouderbetrokkenheid en een aspect van beleid-
voerend vermogen is moeilijk te verklaren. Nader onderzoek naar de rol 
van ouderbetrokkenheid is daarom van belang.  
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Bijlagen
 
 
Bijlage A: Factoranalyse handelen schoolleider /schoolleiding  
 
 Factor 
De schoolleider/schoolleiding: 1 2 3 4 
draagt de visie van de school uit naar de leerkrachten, de leer-
lingen, de ouders en anderen 

-,03 -,56 -,17 -,04 

verwijst, als we ergens besluiten over nemen, nadrukkelijk naar 
de visie van de school 

-,05 -,96 ,09 -,03 

bespreekt met ons hoe de plannen van het bestuur, de overheid 
en anderen passen binnen de visie van onze school 

,32 -,35 -,02 -,06 

bekijkt actuele problemen vanuit de schoolvisie ,17 -,34 -,15 -,06 
neemt de opvattingen van leerkrachten serieus -,10 -,04 -,22 -,67 
laat waardering blijken wanneer een leerkracht zelf initiatief 
neemt voor verbetering van het onderwijs 

,24 ,04 -,05 -,54 

luistert zorgvuldig naar ideeën van leerkrachten -,04 -,02 -,11 -,83 
helpt leerkrachten bij het verwoorden van hun gevoelens ,21 -,15 ,18 -,63 
helpt ons om het werk beter uit te voeren ,24 -,09 -,17 -,44 
moedigt leerkrachten aan vanuit hun persoonlijke interesse 
nieuwe dingen uit te proberen 

,52 ,14 -,10 -,21 

helpt leerkrachten te reflecteren op nieuwe ervaringen die zij 
als leerkracht opdoen 

,50 -,09 -,04 -,27 

moedigt ons aan tot het zoeken en bespreken van nieuwe in-
formatie en ideeën 

,69 ,03 0,4 -,12 

stimuleert leerkrachten steeds na te denken over hun persoon-
lijke professionele doelen 

,50 -,11 -,10 -,07 

stimuleert ons om niet alleen vanuit ons eigen straatje te den-
ken 

,52 -,03 -,10 ,01 

helpt leerkrachten om problemen bij vernieuwing te zien als 
een uitdaging voor professionalisering 

,63 ,00 -,08 -,08 

stimuleert dat leerkrachten samenwerken en van elkaar leren ,69 ,01 ,04 -,01 
stimuleert dat wij informatie en kennis delen ,64 -,10 ,02 ,02 
is in staat de samenhang in het schoolbeleid aan te brengen ,12 -,04 -,69 -,03 
kan van een afstand kijken; houdt overzicht (‘helikopterview’) -,03 -,01 -,83 -,05 
is in staat de vinger op de zere plek te leggen ,11 -,01 -,58 -,18 
kan structuur aanbrengen ,01 -,01 -,82 -,07 
kan de grote lijn zien -,02 -,07 -,81 -,02 
kan nieuwe, creatieve ideeën ontwikkelen ,34 ,01 -,36 -,10 
kan argumenteren ,17 -,16 -,43 ,01 
kan de ‘advocaat van de duivel’ spelen door expres tegenargu-
menten aan te dragen 

,29 -,07 -,18 ,09 

kan leerkrachten duidelijk maken wat voor onze school de 
waarde is van ontwikkelingen die van buitenaf komen 

,37 -,15 -,22 ,09 
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Bijlage B: Factoranalyse schoolklimaat en professionalisering 
 
 Factor 
 1 2 3 4 
De discussies die wij als collega’s onderling voeren zijn eerlijk 
en open 

,03 -,72 ,04 ,09 

Waar mogelijk ondersteunen leerkrachten elkaar -,06 -,79 ,05 -,06 
We respecteren elkaars mening ,05 -,76 ,02 ,03 
We maken op school gebruik van de kennis en ervaring die col-
lega’s hebben 

,24 -,36 -,20 ,01 

We praten op school onderling veel over ons werk ,40 -,14 -,06 -,09 
Leerkrachten hebben de gelegenheid om mee te discussiëren 
over het schoolbeleid 

,33 ,00 ,01 ,35 

We hebben een gemeenschappelijke idee welke richting we als 
school op moeten 

,71 ,04 ,05 ,04 

Leerkrachten en schoolleiding werken nauw samen om proble-
men op te lossen en van fouten te leren 

,50 -,07 -,10 ,20 

Bij ons op school zien we het ontwikkelen van een gemeen-
schappelijke missie als een gezamenlijk leerproces 

,61 ,00 -,01 ,16 

De school staat open voor veranderingen ,67 ,02 -,00 ,03 
Leerkrachten nemen initiatieven en durven iets nieuws te on-
dernemen 

,41 -,16 -,06 ,08 

Leerkrachten hebben de vrijheid om het schoolbeleid zelfstan-
dig in te vullen 

,11 -,02 ,02 ,47 

Leerkrachten die initiatieven nemen worden gewaardeerd ,01 -,16 -,29 ,47 
Leerkrachten voelen zich op hun waarde geschat ,01 -,29 -,32 ,38 
Leerkrachten zoeken actief informatie om beter te worden in 
hun werk 

,44 -,09 -,23 -,13 

Bij de vraag welke leerkrachten welke bijscholing gaan volgen, 
geven de doelen van de school de doorslag 

,22 ,01 -,38 -,10 

Leerkrachten krijgen training hoe ze moeten samenwerken -,08 ,03 -,54 ,02 
Wat leerkrachten hebben geleerd van conferenties of cursussen 
wordt in het team ingebracht 

,08 ,03 -,57 ,12 

Als het echt nodig is, is er altijd voldoende tijd voor professio-
nalisering 

,09 ,04 -,57 ,22 

Bij ons spreekt het vanzelf dat alle leerkrachten zich regelmatig 
professionaliseren 

,06 -,10 -,73 -,15 
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Bijlage C: Factoranalyse beleidvoerend vermogen volgens leer-
krachten 

 
 Factor 
 1 2 3 4 5 
ASPECT 1      
Wij hebben een beleidsplan waarin onze schooldoelen zijn 
opgenomen, met een bijhorende planning 

-,09 -,01 ,05 -,78 ,04 

Onze schoolvisie is terug te vinden in verschillende beleids-
terreinen (bijvoorbeeld onderwijskundig, personeel, ouders) 

-,02 ,08 ,00 -,71 ,08 

Vernieuwingen zijn bij ons verbonden met onze schooldoe-
len 

,05 ,04 ,09 -,66 ,02 

Wij hebben bij onze schooldoelen duidelijke strategieën 
(hoe we er aan gaan werken) 

,35 ,03 -,06 -,48 ,02 

Ons professionaliseringsbeleid is afgestemd op hoe wij ons 
onderwijskundig en organisatorisch willen ontwikkelen 

,31 ,02 -,03 -,31 ,20 

Wij denken goed na over wat we op school wel en niet wil-
len doen; we waaien niet met alle winden mee 

,10 ,18 -,06 -,12 ,51 

We letten er op dat we niet met te veel vernieuwingen bezig 
zijn 

,06 -,04 ,04 -,07 ,46 

ASPECT 2      
Bij besprekingen van leerresultaten van leerlingen vergelij-
ken we de groepsgegevens met die uit vorige jaren 

,25 ,06 ,10 ,01 ,11 

We verzamelen op school gegevens over de sociaal-
emotionele ontwikkeling van kinderen en bespreken de uit-
komsten daarvan met de leerkrachten 

,41 ,04 ,15 ,11 ,06 

Wij weten wat wij willen bereiken en we gaan regelmatig 
na of we daarvoor op de goede weg zijn 

,62 ,10 -,06 -,05 ,02 

Wij hebben ervaring met een sterkte/zwakte analyse ,26 -,01 ,21 -,21 -,03 
Wij hebben bij onze beleidsdoelen in de regel een evalua-
tieplan of evaluatiecriterium  

,52 ,09 -,11 -,29 -,13 

Als we iets nieuws gaan doen, bewaken we de gevolgen 
daarvan voor de leerresultaten van de leerlingen (cognitief 
of anderszins) 

,31 ,12 -,01 -,06 ,23 

Bij ons wordt regelmatig nagegaan hoe het staat met de pe-
dagogisch-didactische kwaliteit van de leerkrachten 

,47 ,07 ,06 -,07 ,16 

We onderzoeken regelmatig hoe tevreden de ouders van 
onze school zijn 

,02 -,07 ,70 -,06 ,04 

ASPECT 3      
Bij ons worden regelmatig nieuwe ontwikkelingen die van 
belang kunnen zijn voor ons onderwijs besproken met de 
leerkrachten 

,17 ,28 ,26 -,04 ,16 
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Wij hechten veel waarde aan de mening van ouders over 
onze school 

-,04 ,22 ,62 -,01 -,07 

Als we aan iets mee kunnen doen wat we nuttig vinden voor 
de school, zorgen we dat we er snel bij zijn 

,04 ,59 ,06 ,00 -,14 

Wij staan open voor vernieuwing en experiment, zolang het 
maar in onze schoolvisie past 

,12 ,54 ,04 -,14 -,08 

Als we als school iets graag willen, gaan we actie op zoek 
naar mogelijkheden en (financiële) middelen om dat te rea-
liseren 

,02 ,72 ,01 ,03 -,04 

Als het nodig is kunnen wij op school snel inspelen op ver-
anderende omstandigheden 

,05 ,63 ,04 -,00 -,01 

Als we merken dat keuze die we op school gemaakt hebben 
niet voldoen, gaan we het anders aanpakken 

-,07 ,58 -,05 -,05 ,27 

Als we een schoolbegeleider willen, zoeken we actief ie-
mand die past bij wat we nodig hebben 

-,01 ,37 ,00 -,01 ,11 
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Bijlage D: Factoranalyse beleidsvrijheid vanuit bestuur 
 
 Factor 
Mate waarin schoolleider zich door schoolbestuur of boven-
schools manager op de volgende beleidsgebieden beperkt voelt 
in de beleidsvrijheid / de mogelijkheden om een eigen schoolbe-
leid te voeren 

1 2 3 4 

onderwijskundig beleid (keuze van lesinhouden, methoden, di-
dactische aanpak, onderwijsconcept e.d.) 

,00 ,59 -,30 ,02 

omgang met ouders, ouderbeleid ,09 ,72 -,15 -,14 
werving van nieuwe leerlingen ,01 ,72 ,16 ,18 
werving en selectie van nieuwe leerkrachten  ,12 ,16 ,09 ,58 
overig personeelsbeleid: functioneringsgesprekken, mobiliteit ,42 -,09 -,08 .34 
huisvesting, gebouwbeheer ,22 ,00 ,00 ,71 
financieel beleid ,09 -,12 -,07 ,68 
vrijmaken van geld voor extra personeel -,17 ,08 -,12 ,77 
opstellen schoolbeleidsplan ,28 ,18 -,30 ,21 
professionaliseringsbeleid, scholingsplannen ,35 -,07 -,49 ,13 
keuze van begeleiders/adviseurs -,06 ,00 -,94 ,10 
keuze van vernieuwingen ,10 ,30 -,57 -,02 
kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid ,85 ,07 ,05 ,01 
leerlingenzorg ,72 ,05 -,06 ,00 

 
Bijlage E: Factoranalyse beleidsvrijheid lokaal 
 
 Factor 
Mate waarin schoolleider op lokaal niveau op de volgende terreinen beperkingen er-
vaart in de beleidsvrijheid / de mogelijkheden om eigen schoolbeleid te voeren 

1 

gemeentelijk beleid, gemeentelijke afspraken ,51 
regels, afspraken vanuit het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School ,64 
regels/afspraken vanuit het directeurenoverleg ,53 
regels/afspraken vanuit overleg binnen de wijk, bv. met welzijnsinstellingen ,52 
regels/afspraken met het speciaal onderwijs ,77 
regels/afspraken met het voorgezet onderwijs ,71 
regels/afspraken met jeugdzorg, lokale zorgprocedures ,66 
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Bijlage F: Factoranalyse beleidsvrijheid vanuit OCW 
 
 Factor 
Mate waarin de volgende acties of maatregelen van de centrale overheid 
(Ministerie van OCW) minder of meer mogelijkheden geeft om eigen school-
beleid te voeren 

1 2 

de lumpsum ,34 ,08 
huidige vorm van het inspectietoezicht ,25 ,14 
rugzak-beleid -,03 ,75 
WSNS-beleid -,09 ,79 
veranderingen in het onderwijsachterstandenbeleid ,21 ,31 
mogelijkheid zelf te schikken over nascholingsgeld ,76 -,02 
P&A-budget (personeels- en arbeidsmarktbeleid) ,65 -,15 
mogelijkheid zelf te schikken over geld voor schoolbegeleiding ,78 -,06 
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Bijlage G: Rol ouders 
 
 Factor 
 1 2 
Onze ouders bemoeien zich nadrukkelijk met ons schoolbeleid ,81 ,00 
Onze ouders willen graag inspraak, medezeggenschap in schoolzaken ,78 ,13 
Onze ouders willen betrokken worden bij personeelszaken ,72 -,14 
Onze ouders willen mee beslissen over veranderingen, vernieuwingen ,77 -,02 
Ouders zijn ons tot steun bij het ontwikkelen van beleid ,36 ,39 
Wij kunnen voor de uitvoering van beleid gebruik maken van de netwerken 
van ouders op onze school 

,02 ,85 

Ouders helpen ons met praktische zaken, zoals onderhoud gebouw, beheer 
van computers, boekhouding 

-,05 ,35 

 
Bijlage H: Regels en voorschriften volgens schoolleider 
 
 Factor 
 1 2 3 
We hebben geregeld dat bij besluiten iedereen wordt geraadpleegd, 
ook al kan hij/zij niet aanwezig zijn 

-,02 ,11 ,15 

Er zijn afspraken om mensen die niet op vergaderingen aanwezig 
kun-nen zijn op de hoogte te brengen van wat er besproken en beslo-
ten is 

,18 ,06 ,00 

Vergaderingen worden door de voorzitter goed voorbereid ,99 -,04 ,02 
De besluitvorming is helder en controleerbaar ,27 -,19 ,64 
Onze school heeft een efficiënte overlegstructuur ,29 -,09 ,68 
Het is voor de leraren op onze school duidelijk binnen welke kaders 
zij moeten werken 

-,08 ,05 ,50 

Onze school heeft het aantal regels tot het minimum weten te beper-
ken 

,02 ,17 ,16 

Ik heb me zelden of nooit gehinderd gevoeld door voorschriften en 
bepalingen binnen de school 

,19 ,96 ,02 

Onze school kent één hoofdregel: Bij twijfel, niet regelen -,06 ,07 ,33 
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Bijlage I: Regels en voorschriften volgens leerkrachten 
 
 Factor 
 1 2 3 
We hebben geregeld dat bij besluiten iedereen wordt geraadpleegd, 
ook al kan hij/zij niet aanwezig zijn 

,18 -,04 ,31 

Er zijn afspraken om mensen die niet op vergaderingen aanwezig 
kun-nen zijn op de hoogte te brengen van wat er besproken en beslo-
ten is 

-,09 ,09 ,68 

Vergaderingen worden door de voorzitter goed voorbereid ,32 ,00 ,46 
De besluitvorming is helder en controleerbaar ,65 -,07 ,28 
Onze school heeft een efficiënte overlegstructuur ,79 -,06 ,01 
Het is voor de leraren op onze school duidelijk binnen welke kaders 
zij moeten werken 

,64 ,20 -,02 

Onze school heeft het aantal regels tot het minimum weten te beper-
ken 

,12 ,58 ,02 

Ik heb me zelden of nooit gehinderd gevoeld door voorschriften en 
bepalingen binnen de school 

-,03 ,72 ,05 

Onze school kent één hoofdregel: Bij twijfel, niet regelen ,20 ,06 -,01 
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Bijlage J: Correlaties tussen variabelen uit verschillende blokken 
 
 Blok organisatiekenmerken 
Blok ken-
merken van 
schoolleider 
/ schoollei-
ding 

Veilig op 
samen-
werking 
gericht 

schoolkli-
maat 

Gemeen-
schappe-

lijke 
missie 
en be-

reid-heid 
tot ver-

an-
dering 

Aandacht 
voor pro-
fessiona-
lisering 

School-
klimaat 
totaal 

Transpa- 
rantie 
van 

overleg 
en regel-
geving 

Belem-
meringen 

door 
voor-

schriften 
en bepa-
lingen 

(school-
leider) 

Belem-
meringen 

door 
voor-

schriften 
en bepa-
lingen 
(leer-

kracht) 
Schoolleider 
visie 

.14 .50** .54** .53** .46** .20 .31** 

Schoolleider 
indivi- 
duele on-
dersteuning 

.32** .54** .47** .56** .45** .13 .32** 

Schoolleider 
stimuleren 

.30** .64** .62** .68** .49** .18 .25** 

Schoolleider 
hoger  
orde denken 

.20* .61** .52** .59** .59** .19* .32** 

Schoolleider 
totaal 

.28* .67** .62** .68** .57** .20* .33** 

 
 Blok beleidvoerend vermogen volgens leerkracht 
Blok kenmerken van 
schoolleider / schoollei-
ding 

Integraal / stra-
tegisch beleid 

Evaluatie-
gerichtheid 

Externe ge-
richtheid, 

flexibiliteit 

Beleidvoerend 
vermogen to-

taal 
Schoolleider 
visie 

..66** .57** .54** .66** 

Schoolleider indivi- 
duele ondersteuning 

.43** .40** .47** .49** 

Schoolleider 
stimuleren 

.60** .53** .58** .64** 

Schoolleider hoger  
orde denken 

.60** .52** .56** .64** 

Schoolleider 
totaal 

.64** .57** .62** .69** 
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 Blok beleidvoerend vermogen volgens schoolleider 
Blok kenmerken van 
schoolleider / schoollei-
ding 

Integraal / stra-
tegisch beleid 

Evaluatie-
gerichtheid 

Externe ge-
richtheid, 

flexibiliteit 

Beleidvoerend 
vermogen to-

taal 
Schoolleider 
visie 

.28** .26** .17 .28** 

Schoolleider indivi- 
duele ondersteuning 

.19 .10 .19* .19* 

Schoolleider 
stimuleren 

.25** .18 .21* .25** 

Schoolleider hoger  
orde denken 

.28** .30** .17 .30** 

Schoolleider 
totaal 

.28** .24** .21* .29** 
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 Blok beleidvoerend vermogen volgens leerkracht 
Blok organisatiekenmerken Integraal / 

strategisch 
beleid 

Evaluatie-
gerichtheid 

Externe 
gericht-

heid, 
flexibiliteit 

Beleidvoerend 
vermogen to-

taal 

Veilig op samenwerking ge-
richt schoolklimaat 

.28** .34** .38** .38** 

Gemeenschappelijke missie en 
bereidheid tot verandering 

.60** .56** .68** .70** 

Aandacht voor  
professionalisering 

.64** .61** .53** .68** 

Schoolklimaat 
totaal 

.66** .64** .68** .75** 

Transparantie van overleg en 
regelgeving 

.67** .65** .47** .68** 

Belemmeringen door voor-
schriften en bepalingen 
(schoolleider) 

.14 .24* .11 .19* 

Belemmeringen door voor-
schriften en bepalingen 
(leerkracht) 

.37** .34** .40** .42** 

 
 Blok beleidvoerend vermogen volgens schoolleider 
Blok organisatiekenmerken Integraal / 

strategisch 
beleid 

Evaluatie-
gerichtheid 

Externe 
gericht-

heid, 
flexibiliteit 

Beleidvoerend 
vermogen to-

taal 

Veilig op samenwerking ge-
richt schoolklimaat 

.07 .19* .08 .15 

Gemeenschappelijke missie en 
bereidheid tot verandering 

.22* .30** .20* .30** 

Aandacht voor  
professionalisering 

.30** .28** .25** .33** 

Schoolklimaat 
totaal 

.26** .32** .23* .33** 

Transparantie van overleg en 
regelgeving 

.23* .27** .11 .25** 

Belemmeringen door voor-
schriften en bepalingen 
(schoolleider) 

.20* .25** .17 .26** 

Belemmeringen door voor-
schriften en bepalingen 
(leerkracht) 

.25** .31** .18 .30** 
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 Blok organisatiekenmerken 
Blok omgevings-
kenmerken 

Veilig op 
samen-
werking 
gericht 

schoolkli-
maat 

Gemeen-
schappe-

lijke  
missie 
en be-
reid- 

heid tot 
veran-
dering 

Aan- 
dacht  
voor  
pro-

fessio- 
nali-

sering 

School-
klimaat 
totaal 

Trans- 
paran- 
tie van 
overleg 

en  
regel-
geving 

Belem-
meringen 

door 
voor-

schriften 
en bepa-
lingen 

(school-
leider) 

Belem-
meringen 

door 
voor-

schriften 
en bepa-
lingen 
(leer-

kracht) 
Beleidsvrijheid be-
stuur  
primair proces 

-.13 .02 -.02 -.04 -.02 .26** .00 

Beleidsvrijheid be-
stuur 
personeel/financieel 

-.01 -.03 .01 -.01 .05 .18 .14 

Beleidsvrijheid be-
stuur 
kwaliteitsbeleid 

.09 -.01 -.07 -.01 .06 .03 .15 

Beleidsvrijheid be-
stuur vernieuwing 

.02 .06 -.01 .03 .12 .22* .07 

Beleidsvrijheid be-
stuur totaal 

.00 .01 -.02 -.00 .07 .21* .12 

Beleidsvrijheid 
lokaal 

.12 -.03 .06 .05 -.05 .04 .04 

Beleidsvrijheid 
OCW 
financieel 

-.18 .01 .07 -.02 -.00 .01 -.03 

Beleidsvrijheid 
OCW 
inhoudelijk 

.08 .04 .04 .06 .09 .08 .18 

Betrokkenheid ou-
ders bij de school 

-.07 -.18 -.21* -.21* -.36** -.14 -.13 

Ouders 
totaal 

-.02 -.10 -.08 -.09 -.28** -.08 -.03 
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 Blok beleidvoerend vermogen volgens leerkracht 
Blok omgevings-
kenmerken 

Integraal / stra-
tegisch beleid 

Evaluatie-
gerichtheid 

Externe ge-
richtheid, 

flexibiliteit 

Beleidvoerend 
vermogen to-

taal 
Beleidsvrijheid be-
stuur  
primair proces 

-.04 -.04 -.11 -.07 

Beleidsvrijheid be-
stuur 
personeel/financieel 

.04 .08 -.03 .04 

Beleidsvrijheid be-
stuur 
kwaliteitsbeleid 

-.03 .04 -.12 -.04 

Beleidsvrijheid be-
stuur vernieuwing 

.18 .09 .05 .11 

Beleidsvrijheid be-
stuur totaal 

.06 .07 -.05 .03 

Beleidsvrijheid 
lokaal 

-.02 -.04 -.09 -.06 

Beleidsvrijheid 
OCW 
financieel 

.12 .01 .03 .05 

Beleidsvrijheid 
OCW 
inhoudelijk 

.07 .00 -.00 .03 

Betrokkenheid ou-
ders bij de school 

-.32** -.25** -.14 -.26** 

Ouders 
totaal 

-.24** -.15 -.02 -.15 
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 Blok beleidvoerend vermogen volgens schoolleider 
Blok omgevings-
kenmerken 

Integraal / 
strategisch be-

leid 

Evaluatie-
gerichtheid 

Externe ge-
richtheid, 

flexibiliteit 

Beleidvoerend 
vermogen totaal 

Beleidsvrijheid bestuur  
primair proces 

.20* .08 .14 .16 

Beleidsvrijheid bestuur 
personeel/financieel 

.13 .02 -.00 .05 

Beleidsvrijheid bestuur 
kwaliteitsbeleid 

.00 .06 -.01 .03 

Beleidsvrijheid bestuur 
vernieuwing 

.23* .19* .07 .19* 

Beleidsvrijheid bestuur 
totaal 

.17 .10 .05 .12 

Beleidsvrijheid 
lokaal 

-.14 -.04 -.03 -.07 

Beleidsvrijheid OCW 
financieel 

.04 -.02 .16 .07 

Beleidsvrijheid OCW 
inhoudelijk 

.23* .26** .25** .30** 

Betrokkenheid ouders 
bij de school 

-.14 -.23* -.06 -.18 

Ouders 
totaal 

-.00 -.13 .12 -.02 
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 Blok kenmerken van schoolleider / schoolleiding 
Blok omgevings-
kenmerken 

Schoolleider 
visie 

Schoolleider 
individuele 

ondersteuning 

Schoolleider 
stimuleren 

Schoolleider 
hoger 

orde denken 

Schoolleider 
totaal 

Beleidsvrijheid be-
stuur  
primair proces 

-.04 -.04 .10 .03 .03 

Beleidsvrijheid be-
stuur 
personeel/financieel 

.02 .06 .07 .04 .06 

Beleidsvrijheid be-
stuur 
kwaliteitsbeleid 

-.05 -.06 -.09 -.10 -.09 

Beleidsvrijheid be-
stuur vernieuwing 

.10 -.02 .09 .08 .08 

Beleidsvrijheid be-
stuur totaal 

.02 -.01 .06 .02 .03 

Beleidsvrijheid 
lokaal 

-.05 -.03 -.01 -.15 -.07 

Beleidsvrijheid 
OCW 
financieel 

.06 .04 .06 .02 .05 

Beleidsvrijheid 
OCW 
inhoudelijk 

-.10 .01 -.11 -.05 -.07 

Betrokkenheid ou-
ders bij de school 

-.16 -.09 -.21* -.29** -.23* 

Ouders 
totaal 

-.06 -.02 -.13 -.23* -.14 
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Bijlage K: Modellen ter verklaring van beleidsvoeren vermogen 
volgens leerkrachten voor de drie aspecten afzonderlijk 

 
Model ter verklaring van integraal/strategisch beleid volgens leerkrachten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integraal/ 
strategisch 
beleid schoolleider: visie 

schoolleider stimuleren 

schoolleider hoger orde denken 

gemeen- 
schappelijke 
missie 

profes- 
sionali- 
sering 

betrok- 
kenheid 
ouders 

-.29

-.20

.59 
.53 

.22
.64 

.20 .40 
.23 

.38

transparan- 
tie overleg en 
regelgeving 
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Model ter verklaring van evaluatiegerichtheid volgens leerkrachten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

evaluatie 
gerichtheid schoolleider: visie 

schoolleider stimuleren 

schoolleider hoger orde denken 

gemeen- 
schappelijke 
missie 

profes- 
sionali- 
sering 

transparan- 
tie overleg en 
regelgeving 

betrok- 
kenheid 

-.29 

-.20

.59 
.53 

.22
.64 

.44
.26 

.17 

.23 

ouders 
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Model ter verklaring van externe gerichtheid / flexibiliteit volgens leerkrachten  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

externe gericht- 
heid / flexibiliteit schoolleider: visie 

schoolleider stimuleren 

schoolleider hoger orde denken 

gemeen- 
schappelijke 
missie 

profes- 
sionali- 
sering 

transparan- 
tie overleg en 
regelgeving 

betrok- -.29

-.20

.53 
.22

.64 

.59 

.12 .11 
.54 

.22 

kenheid 
ouders 
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Bijlage L1: Vragenlijst voor leerkrachten 
 
 
 
 
 
 
 

Onderzoek 
Beleidvoerend Vermogen 

Basisonderwijs 

 
 
 
 
 

Vragenlijst voor 
leerkrachten 

 
 
 
 
 
 
SCO-Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam 
april 2007 
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De eerste reeks items gaat over de schoolleider 
 
In hoeverre is het volgende op uw schoolleider van toepassing? 
U kunt antwoord geven door een getal van 1 tot 5 aan te kruisen die de volgende 
betekenis hebben: 
 
helemaal niet van toepassing 1 - 2 - 3 - 4 - 5 helemaal wel van toepassing 
 
De schoolleider van mijn school …………………….. 
 
1. draagt de visie van de school uit naar het team, de leerlingen, de ouders en 

anderen.  
2. verwijst, als we ergens besluiten over nemen, nadrukkelijk naar de doelen 

van de school. 
3. bespreekt met ons hoe de plannen van het bestuur, de overheid of partners. 

waarmee we samenwerken passen binnen de visie van onze school. 
4. bekijkt actuele problemen vanuit de schoolvisie.    
5. neemt de opvattingen van leerkrachten serieus.  
6. laat waardering blijken wanneer een leerkracht zelf initiatief neemt voor ver-

betering van het onderwijs.  
7. luistert zorgvuldig naar ideeën van teamleden. 
8. helpt leerkrachten bij het verwoorden van hun emoties. 
9. helpt ons om het werk beter uit te voeren.  
10. moedigt leerkrachten aan vanuit hun persoonlijke interesse nieuwe dingen uit 

te proberen.  
11. helpt leerkrachten te reflecteren op nieuwe ervaringen die zij als leerkracht 

opdoen 
12. moedigt ons aan tot het zoeken en bediscussiëren van nieuwe informatie en 

ideeën die relevant zijn voor de richting waarin de school zich ontwikkelt. 
13. stimuleert leerkrachten steeds na te denken over hun persoonlijke professio-

nele doelen. 
14. stimuleert ons niet alleen vanuit ons eigen straatje te denken. 
15. helpt leerkrachten om problemen bij vernieuwing te zien als een uitdaging 

voor professionalisering. 
16. stimuleert dat medewerkers samenwerken en van elkaar leren. 
17. stimuleert dat wij informatie en kennis delen. 
18. is in staat de samenhang tussen verschillende onderdelen van het schoolbeleid 

te bewaren. 
19. kan een helikopterview aannemen. 
20. is in staat de vinger op de zere plek te leggen. 
21. kan structuur aanbrengen. 
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22. kan de grote lijn zien. 
23. kan nieuwe, creatieve ideeën ontwikkelen op grond van wat er in de school 

speelt. 
24. kan argumenteren. 
25. kan de ‘advocaat van de duivel’ spelen door expres tegenargumenten aan te 

dragen. 
26. kan leerkrachten duidelijk maken wat voor onze school de waarde is van 

ontwikkelingen die van buitenaf komen. 
 
 
De tweede reeks items gaat over schoolklimaat en professionalisering. In hoever-
re is het volgende op uw school van toepassing? U kunt antwoord geven door een 
getal van 1 tot 5 aan te kruisen die de volgende betekenis hebben: 
 
helemaal niet van toepassing 1 - 2 - 3 - 4 - 5 helemaal wel van toepassing 
 
1. De discussies die wij als collega’s onderling voeren zijn eerlijk en open. 
2. Waar mogelijk ondersteunen leerkrachten elkaar wederzijds. 
3. We respecteren elkaars mening. 
4. We maken op school gebruik van de kennis en ervaring die collega’s hebben. 
5. We praten op school onderling veel over ons werk. 
6. Leerkrachten hebben de gelegenheid om mee te discussiëren over het school-

beleid. 
7. We hebben een gemeenschappelijk idee welke richting we als school op moe-

ten. 
8. Leerkrachten en schoolleiding werken nauw samen om problemen op te los-

sen en van fouten te leren. 
9. Bij ons op school zien we het formuleren van een gemeenschappelijke missie 

als een collectief leerproces. 
10. De school staat open voor veranderingen. 
11. Leerkrachten nemen initiatieven en risico’s. 
12. Het team heeft de vrijheid om het schoolbeleid zelfstandig in te vullen. 
13. Leerkrachten die initiatieven nemen worden gewaardeerd. 
14. De leerkrachten voelen zich op hun waarde geschat. 
15. De meeste leerkrachten zoeken actief informatie om hun werk te verbeteren. 
16. Bij de vraag welk teamlid welke bijscholing gaat volgen, geven de doelen 

van de school de doorslag. 
17. Leerkrachten krijgen training hoe ze moeten samenwerken. 
18. Informatie van conferenties of cursussen wordt in het team ingebracht. 
19. Als het echt nodig is, is er altijd voldoende tijd voor professionalisering. 
20. Bij ons spreekt het vanzelf dat alle teamleden zich regelmatig professionalise-

ren. 
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De derde reeks items gaat over de organisatie van uw school 
 
Allereerst vindt u hieronder een reeks taken. Wij willen graag weten door wie 
worden deze taken worden uitgevoerd. 
Antwoordcategorieën: 

a. alleen door de schoolleiding  
b. vooral door de schoolleiding 
c. door schoolleiding en team evenveel 
d. vooral door het team 
e. alleen door het team 

 
Door wie worden onderstaande taken uitgevoerd? 
1. De ontwikkeling van beleid ten aanzien van remedial teaching. 
2. Het overleg met schoolbegeleider en externe adviseurs. 
3. De organisatie van de voor- en naschoolse opvang. 
4. Het voeren van sollicitatiegesprekken. 
5. De begeleiding van nieuwe leerkrachten. 
6. De ontwikkeling van het taalbeleid. 
7. De aanschaf van nieuwe lesmethodes. 
8. De ontwikkeling van het integraal personeelsbeleid. 
9. Het overleg met afnemende VO-scholen. 
10. Het opstellen van een plan voor buitenschoolse activiteiten. 
11. De besluitvorming over deelname aan onderwijsonderzoek. 
 
 
Vervolgens komen er een aantal items over het overleg en de hoeveelheid regels 
en voorschriften op school. 
 
In hoeverre is het volgende op uw school van toepassing? 
U kunt weer antwoord geven door een getal van 1 tot 5 aan te kruisen die de vol-
gende betekenis hebben: 
 
 helemaal niet van toepassing 1 - 2 - 3 - 4 - 5 helemaal wel van toepassing 
 
1. We hebben geregeld dat iedereen volwaardig aan de besluitvorming deel kan 

nemen ook als hij/zij niet aanwezig kan zijn. 
2. Er zijn procedures om mensen die niet op vergaderingen aanwezig kunnen 

zijn op de hoogte te brengen van wat er besproken en besloten is. 
3. Vergaderingen worden door de voorzitter goed voorbereid. 
4. De besluitvorming is transparant en controleerbaar. 
5. Onze school heeft een efficiënte overlegstructuur. 
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6. Het is voor de leraren op onze school duidelijk binnen welke randvoorwaar-
den zij moeten werken. 

7. Onze school heeft het aantal regels tot het minimum weten te beperken. 
8. Ik heb me zelden of nooit gehinderd gevoeld door voorschriften en bepalin-

gen binnen de school. 
9. Onze school kent één hoofdregel: ‘Bij twijfel, niet regelen.’  
 
 
Tenslotte stellen wij een reeks vragen over het beleidvoerend vermogen van uw 
school. In hoeverre is het volgende op uw school van toepassing? U kunt ant-
woord geven door een getal van 1 tot 5 aan te kruisen die de volgende betekenis 
hebben: 
 
helemaal niet van toepassing 1 - 2 - 3 - 4 - 5 helemaal wel van toepassing 
 
1. Wij hebben een beleidsplan waarin onze schooldoelen zijn opgenomen, met 

een bijbehorende planning (wanneer doen we wat).  
2. Onze schoolvisie is terug te vinden in verschillende beleidsterreinen (financi-

eel, onderwijskundig, personeel, ouders).  
3. Vernieuwingen zijn bij ons verbonden met onze schooldoelen.  
4. Wij hebben bij onze schooldoelen duidelijke strategieën (hoe we er aan gaan 

werken)  
5. Ons professionaliseringsbeleid is afgestemd op hoe wij ons onderwijskundig 

en organisatorisch willen ontwikkelen.  
6. Wij denken goed na over wat we op school wel en niet willen doen; we waai-

en niet met alle winden mee. 
7. Bij besprekingen van leerresultaten van leerlingen vergelijken we de groeps-

gegevens met die uit vorige jaren.  
8. We verzamelen op school gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van kinderen en bespreken de uitkomsten daarvan in het team.  
9. Wij weten wat wij willen bereiken en we gaan regelmatig na of we daarvoor 

op de goede weg zijn.  
10. Wij hebben ervaring met een sterkte/zwakte analyse.  
11. Wij hebben bij onze beleidsdoelen in de regel een duidelijk evaluatieplan of 

evaluatiecriterium (wanneer is het doel gehaald).  
12. Als we iets nieuws gaan doen, blijven we bewaken wat de gevolgen daarvan 

zijn voor de leerresultaten van de leerlingen (cognitief of anderszins).  
13. Bij ons wordt regelmatig nagegaan hoe het staat met de pedagogisch-

didactische kwaliteit van de leerkrachten op onze school. 
14. We onderzoeken regelmatig hoe tevreden de ouders van onze school zijn.  
15. Wij bespreken in het schoolteam regelmatig nieuwe ontwikkelingen die van 

belang kunnen zijn voor ons onderwijs . 
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16. Wij hechten veel waarde aan de meningen van ouders over onze school.  
17. Als we aan iets mee kunnen doen wat we nuttig vinden voor de school, zor-

gen we dat we er snel bij zijn . 
18. Wij staan open voor vernieuwing en experiment, zolang het maar in onze 

schoolvisie past.  
19. Als we als school iets graag willen, gaan we actief op zoek naar mogelijkhe-

den en (financiële) middelen om dat te realiseren.  
20. Als het nodig is kunnen wij op school snel inspelen op veranderende omstan-

digheden.  
21. Als we merken dat keuzes die we op school gemaakt hebben niet voldoen, 

gaan we het anders aanpakken. 
22. We zoeken actief een begeleider die past bij wat we nodig hebben. 
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Bijlage L2: Vragenlijst voor schoolleiders 
 
 
 
 
 
 
 

Onderzoek 
Beleidvoerend Vermogen 

Basisonderwijs 
 
 
 
 
 

Vragenlijst voor 
schoolleiders 

 
 
 
 
 
 
SCO-Kohnstamm Instituut Universiteit van Amsterdam 
april 2007 
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De eerste reeks items gaat over factoren in de omgeving van de school die van in-
vloed kunnen zijn op het beleidvoerend vermogen  
 
1.  Voelt u zich door uw schoolbestuur of bovenschools manager beperkt in uw 

beleidsvrijheid/uw mogelijkheden om eigen schoolbeleid te voeren en op wel-
ke beleidsgebieden? U kunt antwoord geven door een getal van 1 tot 5 aan te 
kruisen die de volgende betekenis hebben: 

 
het bestuur beperkt ons zeer sterk  1 - 2 - 3 - 4 - 5 het bestuur beperkt ons  
helemaal niet 

 
a. onderwijskundig beleid (keuze van lesinhouden, methoden, didactische aan-

pak, onderwijsconcept e.d.) 
b. omgang met ouders, ouderbeleid 
c. werving van nieuwe leerlingen  
d. werving en selectie van nieuwe leerkrachten 
e. overig personeelsbeleid: functioneringsgesprekken, mobiliteit 
f. huisvesting, gebouwbeheer 
g. financieel beleid 
h. vrijmaken van geld voor extra personeel 
i. opstellen schoolbeleidsplan 
j. professionaliseringsbeleid, scholingsplannen 
k. keuze van begeleiders/adviseurs 
l. keuze van vernieuwingen 
m. kwaliteitszorg, kwaliteitsbeleid 
n. leerlingenzorg 
o. anders, nl………………………………………….. 
 
2.  Ervaart u op lokaal niveau beperkingen in uw beleidsvrijheid/uw mogelijkhe-

den om eigen schoolbeleid te voeren en van welke aard zijn deze 
beperkingen? U kunt antwoord geven door een getal van 1 tot 5 aan te krui-
sen die de volgende betekenis hebben: 

 
dit beperkt zeer sterk 1 - 2 - 3 - 4 -5 = dit beperkt helemaal niet 

 
a. gemeentelijk beleid, gemeentelijke afspraken 
b. regels/afspraken vanuit het samenwerkingsverband Weer Samen Naar School 
c. regels/afspraken vanuit het directeurenoverleg 
d. regels/afspraken vanuit overleg binnen de wijk, bijvoorbeeld met welzijnsin-

stellingen 
e. regels/afspraken met het speciaal onderwijs 
f. regels/afspraken met het voortgezet onderwijs 



 

 187 
 

g. regels/afspraken met jeugdzorg, lokale zorgprocedures  
h. anders, nl……………. 
 
3.  Zijn er acties of maatregelen van de centrale overheid (Ministerie van OCW) 

die uw mogelijkheden om eigen schoolbeleid te voeren beïnvloeden. Geven ze 
u meer of juist minder mogelijkheden voor eigen beleid? U kunt antwoord 
geven door een getal van 1 tot 5 aan te kruisen die de volgende betekenis 
hebben: 

 
geeft ons veel minder mogelijkheden 1 - 2 - 3 - 4 - 5 geeft ons  veel meer 
mogelijkheden 

 
a. invoering van de lumpsum 
b. huidige vorm van het inspectietoezicht 
c. rugzak-beleid 
d. WSNS-beleid 
e. veranderingen in het onderwijsachterstandenbeleid 
f. mogelijkheid zelf te beschikken over nascholingsgeld 
g. mogelijkheid zelf te beschikken over geld voor schoolbegeleiding 
h. anders, nl………………………………. 
 
 
4.  In hoeverre geldt het volgende voor de rol van de ouders op uw school? U 

kunt antwoord geven door een getal van 1 tot 5 aan te kruisen die de volgen-
de betekenis hebben: 

 
helemaal niet van toepassing 1 - 2 - 3 - 4 - 5 helemaal wel van toepassing 

 
a. Onze ouders bemoeien zich nadrukkelijk met ons schoolbeleid. 
b. Onze ouders willen graag inspraak, medezeggenschap in schoolzaken. 
c. Onze ouders willen betrokken worden bij personeelszaken (bijv. werving en 

aannamebeleid). 
d. Onze ouders willen meebeslissen over veranderingen, vernieuwingen. 
e. Ouders zijn ons tot steun bij het ontwikkelen van beleid. 
f. Wij kunnen voor de uitvoering van beleid gebruik maken van de netwerken 

van ouders op onze school. 
g. Ouders helpen ons met praktische zaken, zoals onderhoud gebouw, beheer 

van computers, boekhouding. 
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De tweede reeks items gaat over de organisatie van uw school 
 
Allereerst vindt u hieronder een reeks taken. Wij willen graag weten door wie 
worden deze taken worden uitgevoerd. 
Antwoordcategorieën: 

f. alleen door de schoolleiding  
g. vooral door de schoolleiding 
h. door schoolleiding en team evenveel 
i. vooral door het team 
j. alleen door het team 

 
Door wie worden onderstaande taken uitgevoerd? 
12. De ontwikkeling van beleid ten aanzien van remedial teaching. 
13. Het overleg met schoolbegeleider en externe adviseurs. 
14. De organisatie van de voor- en naschoolse opvang. 
15. Het voeren van sollicitatiegesprekken. 
16. De begeleiding van nieuwe leerkrachten. 
17. De ontwikkeling van het taalbeleid. 
18. De aanschaf van nieuwe lesmethodes. 
19. De ontwikkeling van het integraal personeelsbeleid. 
20. Het overleg met afnemende VO-scholen. 
21. Het opstellen van een plan voor buitenschoolse activiteiten. 
22. De besluitvorming over deelname aan onderwijsonderzoek. 
 
Vervolgens komen er een aantal items over het overleg en de hoeveelheid regels 
en voorschriften op school. 
 
In hoeverre is het volgende op uw school van toepassing? 
U kunt weer antwoord geven door een getal van 1 tot 5 aan te kruisen die de vol-
gende betekenis hebben: 
 
helemaal niet van toepassing 1 - 2 - 3 - 4 - 5 helemaal wel van toepassing 
 
10. We hebben geregeld dat iedereen volwaardig aan de besluitvorming deel kan 

nemen ook als hij/zij niet aanwezig kan zijn. 
11. Er zijn procedures om mensen die niet op vergaderingen aanwezig kunnen 

zijn op de hoogte te brengen van wat er besproken en besloten is. 
12. Vergaderingen worden door de voorzitter goed voorbereid. 
13. De besluitvorming is transparant en controleerbaar. 
14. Onze school heeft een efficiënte overlegstructuur. 
15. Het is voor de leraren op onze school duidelijk binnen welke randvoorwaar-

den zij moeten werken. 
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16. Onze school heeft het aantal regels tot het minimum weten te beperken. 
17. Ik heb me zelden of nooit gehinderd gevoeld door voorschriften en bepalin-

gen binnen de school. 
18. Onze school kent één hoofdregel: ‘Bij twijfel, niet regelen.’  
 
 
Als derde stellen wij een reeks vragen over het beleidvoerend vermogen van uw 
school. In hoeverre is het volgende op uw school van toepassing? U kunt ant-
woord geven door een getal van 1 tot 5 aan te kruisen die de volgende betekenis 
hebben: 
 
helemaal niet van toepassing 1 - 2 - 3 - 4 - 5 helemaal wel van toepassing 
 
23. Wij hebben een beleidsplan waarin onze schooldoelen zijn opgenomen, met 

een bijbehorende planning (wanneer doen we wat).  
24. Onze schoolvisie is terug te vinden in verschillende beleidsterreinen (financi-

eel, onderwijskundig, personeel, ouders).  
25. Vernieuwingen zijn bij ons verbonden met onze schooldoelen.  
26. Wij hebben bij onze schooldoelen duidelijke strategieën (hoe we er aan gaan 

werken)  
27. Ons professionaliseringsbeleid is afgestemd op hoe wij ons onderwijskundig 

en organisatorisch willen ontwikkelen.  
28. Wij denken goed na over wat we op school wel en niet willen doen; we waai-

en niet met alle winden mee. 
29. Bij besprekingen van leerresultaten van leerlingen vergelijken we de groeps-

gegevens met die uit vorige jaren.  
30. We verzamelen op school gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling 

van kinderen en bespreken de uitkomsten daarvan in het team.  
31. Wij weten wat wij willen bereiken en we gaan regelmatig na of we daarvoor 

op de goede weg zijn.  
32. Wij hebben ervaring met een sterkte/zwakte analyse.  
33. Wij hebben bij onze beleidsdoelen in de regel een duidelijk evaluatieplan of 

evaluatiecriterium (wanneer is het doel gehaald).  
34. Als we iets nieuws gaan doen, blijven we bewaken wat de gevolgen daarvan 

zijn voor de leerresultaten van de leerlingen (cognitief of anderszins).  
35. Bij ons wordt regelmatig nagegaan hoe het staat met de pedagogisch-

didactische kwaliteit van de leerkrachten op onze school. 
36. We onderzoeken regelmatig hoe tevreden de ouders van onze school zijn.  
37. Wij bespreken in het schoolteam regelmatig nieuwe ontwikkelingen die van 

belang kunnen zijn voor ons onderwijs . 
38. Wij hechten veel waarde aan de meningen van ouders over onze school.  
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39. Als we aan iets mee kunnen doen wat we nuttig vinden voor de school, zor-
gen we dat we er snel bij zijn . 

40. Wij staan open voor vernieuwing en experiment, zolang het maar in onze 
schoolvisie past.  

41. Als we als school iets graag willen, gaan we actief op zoek naar mogelijkhe-
den en (financiële) middelen om dat te realiseren.  

42. Als het nodig is kunnen wij op school snel inspelen op veranderende omstan-
digheden.  

43. Als we merken dat keuzes die we op school gemaakt hebben niet voldoen, 
gaan we het anders aanpakken. 

44. We zoeken actief een begeleider die past bij wat we nodig hebben. 
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Tenslotte nog een aantal feitelijke vragen over de school en uzelf 
 
1. Van hoeveel (basis)scholen is uw bestuur het bevoegd gezag? 

1 – 2 
3 – 5 
6 -10 
11- 15 
Meer dan 15 
 

2.  Valt uw school onder een bovenschools manager? Zo ja, voor hoeveel scho-
len voert deze het management? 

Nee, geen bovenschools manager 
Ja, manager voor 2-5 scholen 

  Ja, manager voor 6-10 scholen 
Ja, manager voor meer dan 10 scholen 

 
3. Ik ben …….. jaar oud 
 
4. Ik werk ……op deze school in een directiefunctie 
 
5. Ik heb ……. jaar ervaring als directeur of adjunctdirecteur 
 
6. Ik ben man/vrouw 
 
7. Heeft u specifieke scholing gehad op het gebied van schoolmanagement? 

Nee 
Ja, een of meer korte cursussen 
Ja, een brede/intensieve schoolleidersopleiding  
Anders, nl……… 

 
 



 

Bijlage M: Overzicht resultaten cases beleidsvrijheid m.b.t. lumpsumfinanciering 
 
 Per-

spectief 
Case 1  
 

Case 2   
 

Case 3  Case 4   
 

Case 5  Case 6  
 

Case 7  
 

Case 8  
 

Case 9 
 

Ervaren i.c. 
mening over 
beleids-
vrijheid  

Bestuur Ja,  
meer vrijheid,maar 
niet rechtsreeks af-
geleid uit lumpsum. 
Hele kader is veran-
derd   

Ja,  
meer vrijheid, 
maar  ook weer 
niet geweldig 
veel ruimte i.v.m. 
vroeger 

Ja,  
meer vrijheid 
 

Ja,  
meer vrijheid 
voor school;  
niet relevant voor 
bestuur 

Nee,  
nauwelijks meer 
vrijheid 

Ja,  
meer vrijheid 
 
 

Ja,  
meer vrijheid  
 

Ja, 
meer vrijheid  

Ja, 
meer vrijheid 
 

 School-
leider 

Ja,  
meer vrijheid 

Ja,  
meer vrijheid 

Ja,  
meer vrijheid 
 

Ja,  
iets meer vrijheid 
 

Ja,  
iets meer vrijheid 
 

Ja,  
meer vrijheid 
 

Ja,  
meer vrijheid 
 

Ja,  
meer vrijheid 
 
 

Ja,  
meer vrijheid 
 

 School-
leider 
contrast 

Ja en nee n.v.t Ja,  
meer vrijheid 
 

n.v.t. Ja en nee 
 
Nee: niet meer 
vrijheid op 
schoolniveau 
 
Ja: wel meer vrij-
heid op 
bestuursniveau 

Ja en nee 
 

Ja,  
meer vrijheid 
 

Ja,  
meer vrijheid 
 

Ja,  
meer vrijheid 
 

Benutting be-
leids-vrijheid 

Bestuur Nee,  
vrijheid lumpsum 
nog niet benut 
 
 
 
 
Verschuiving: ver-
moedelijk financiën 
materieel naar per-
soneel 

Nee,  
vrijheid lumpsum 
nog niet benut 
 
 
 
Verschuiving: 
vermoedelijk fi-
nanciën materieel 
naar personeel en 
v.v.  

Nee,  
vrijheid lump-
sum niet benut. 
Wel benutting 
van vrijheid 
die al bestond 
  

Ja,  
vrijheid lumpsum 
wordt benut door 
school. 
Niet relevant 
voor bestuur. 
 
Verschuiving: 
onbekend 

Nog onbekend, 
maar vrijheid 
lumpsum lijkt 
beperkt te kunnen 
worden benut 
(20%)  

Ja,  
vrijheid lumpsum  
wordt benut 
 
 
 
Verschuiving: 
onbekend 
 

Ja,  
vrijheid lumpsum  
wordt benut  
 
 
Verschuiving: 
Van personeel 
naar materieel 
 

Ja,  
vrijheid lumpsum  
wordt benut 
 
 
 
Verschuiving: 
onbekend 

Ja  
vrijheid lump-
sum wordt 
benut  
 
 
 
Verschuiving: 
onbekend 

 

 



 

Vervolg bijlage M 
 Per-

spectief 
Case 1  
 

Case 2   
 

Case 3  Case 4   
 

Case 5  Case 6  
 

Case 7  
 

Case 8  
 

Case 9 
 

 School-
leider 

Nee,  
vrijheid lumpsum 
nog niet benut 
 

Ja,  
vrijheid lumpsum 
wordt benut 
 

Weet niet of 
vrijheid lump-
sum wordt 
benut  
 

Ja,  
vrijheid lumpsum 
wordt benut 

Ja,  
vrijheid lumpsum 
wordt benut 
 
Verschuiving: 
O.a. : van reser-
vemiddelen naar 
personeel 

Nee,  
vrijheid lumpsum 
nog niet benut 
 
 

Ja,  
vrijheid 
lumpsum wordt 
benut 
 
Verschuiving: 
van personeel 
naar materieel 
 

Nee,  
vrijheid lumpsum 
nog niet benut 
 
 

Nee,  
vrijheid lump-
sum wordt nog 
niet benut 
 

 School-
leider 
contrast 

Nee, 
Vrijheid lumpsum 
wordt niet benut 
(maar zou dat wel 
willen) 
 

n.v.t 
 

Nee,  
vrijheid lump-
sum wordt niet 
benut 
 

n.v.t. Ja,  
vrijheid lumpsum 
wordt benut  
(nb: ondanks dat 
vrijheid niet 
wordt ervaren) 
 

Ja,  
vrijheid lumpsum 
wordt benut  
(nb: ondanks dat 
vrijheid niet 
wordt ervaren ) 

Ja/nee  
Vrijheid wordt 
benut, maar be-
nutting van 
vrijheid die al be-
stond 
 
Verschuiving: 
van materieel 
naar personeel  

Ja en nee, 
d.w.z: lijkt sprake 
van oriëntatie 
 

Nee,  
vrijheid lump-
sum  wordt 
niet benut 
 

Opmerke-lijke 
keuze-
momenten 

Bestuur Ja:  
belangen op  stich-
tingsniveau versus 
belangen schoolni-
veau 

Nee  
 
Mogelijk: moreel 
dilemma t.a.v. 
personeel 

Nee Nee  Prematuur Nee  
 
Mogelijk:  
‘mate van  beslis-
sings-vrijheid’ 

Nee Nee 
 
 

Nee 

 School-
leider 

Nee 
 
Mogelijk: 
-geld besteden aan 
onderwijs-assisten-
ten of aan uitbrei-
ding uren van lkn? 
-tijdig overwegen 
continuering aange-
steld personeel  

Ja:   
afwegen verdere 
investering in ict.  
 

Nee Nee Ja:  
moreel dilemma 
t.a.v. personeel 
 

Nee Nee Nee Nee,  
nog niet 

 

 



 

Vervolg bijlage M 
 Per-

spectief 
Case 1  
 

Case 2   
 

Case 3  Case 4   
 

Case 5  Case 6  
 

Case 7  
 

Case 8  
 

Case 9 
 

 School-
leider 
contrast 

Nee  n.v.t n.v.t. n.v.t. Nee  Nee Ja: 
 
Dilemma: gat 
opvullen met 
nieuw personeel 
of besteden aan 
digiborden of 
parkeren voor 
toekomst?  

Nee 
 
Mogelijk dilem-
ma: investeren in 
gebouw 

Nee 
 
Wel lastig: 
nu pas rond 
maart begin-
nen met 
regelen forma-
tie; vroeger 
was e.e.a. al 
rond in no-
vember  

Bevorderen-
de factoren 

Bestuur Nee,  
systeem van ont-
schotting zit goed in 
elkaar  

Prematuur Nee  Nee Prematuur Ja: 
schoolleiders in-
tegraal  
verantwoorde-lijk 
stellen 
 

Ja: 
- hele administra-
tie in eigen 
beheer nemen  
 
-beroepsgroep 
benaderen als 
volwassen  

Nee Ja: 
-stimulansen 
om in toene-
mende mate 
eigen verant-
woordelijk-
heid te nemen  
 
  

 School-
leider 
 

Ja: 
-kunnen overzien 
van personele ver-
plichtingen in de tijd 

Nee  Ja: 
-voldoende in-
fo en cursussen 
rondom de in-
voering 

Ja:  
school is éénpit-
ter met korte 
lijnen naar be-
stuur  

Nee  Nee  Nee Ja: 
-lumpsumcursus 
aangeboden door 
bestuur  
 

Nee 

 

 



 

Vervolg bijlage M 
 Per-

spectief 
Case 1  
 

Case 2   
 

Case 3  Case 4   
 

Case 5  Case 6  
 

Case 7  
 

Case 8  
 

Case 9 
 

 School-
leider 
contrast 

Ja: 
-meer keuzevrijheid 
nu impliceert meer 
nadenken over (on) 
mogelijkheden 
 

n.v.t n.v.t. n.v.t. Nee  Nee  Ja: 
-beschikbaar-heid 
van goede be-
leidsinforma-tie 
om met lumpsum 
om te kunnen 
gaan 
 
-bestuur is self-
supporting qua 
loon- en financië-
le administratie 
 
-voorzitter RvB 
maakt scholen 
bewust van mo-
gelijkheden die 
lumpsum biedt   
 
-korte lijnen naar 
bestuur; snelle 
besluit-vorming  

Nee Nee 

 

 



 

Vervolg bijlage M 
 Per-

spectief 
Case 1  
 

Case 2   
 

Case 3  Case 4   
 

Case 5  Case 6  
 

Case 7  
 

Case 8  
 

Case 9 
 

Belemmeren-
de factoren 

Bestuur Ja: 
-discrepantie in 
denkkader overheid 
– bestuur - school 
 
-omvang financiële 
middelen 
 

Prematuur 
 
enigszins:  
-ontwikkelingen 
m.b.t. verant-
woordingsver-
plichting richting 
Inspectie  

Ja: 
-school wacht 
met investe-
ringen in mate-
riële zaken tot 
nieuwbouw 
klaar is  
 
-dalend leer-
lingaantal  

Nee Prematuur Ja.  
-geringe ervaring 
met begroten  
-beperkt kennis 
van wet- en re-
gelgeving 

Ja: 
-onderwijs-
personeel  nog 
niet gewend aan 
bedrijfsmatig 
denken 
 
-onderwijs-
personeel denkt 
nog verkokerd in 
potjes;  
- gering gevoel 
van beleids-
vrijheid 

Ja:  
-slecht functione-
rend 
administratie-
kantoor, daardoor 
onduidelijke fi-
nanciële kaders  

Ja: 
-ruimte die je 
hebt om het 
daadwerkelijk 
te doen  
 

 School-
leider 

Ja,  
zie bevorderende 
factoren 

Nee 
 
Enige beperking: 
hoeveelheid mid-
delen 

Ja: 
-arbeids-
intensiviteit 
(tijd) 
 
-budgettair 
neutraal invoe-
ren is manco  
 
-weerstand bij 
sommmige  
oudere leer-
krachten  

Ja, 
zie bevorderende 
factoren 

Ja:  
-‘rompslomp’ 
eromheen; afleg-
gen 
verantwoording, 
toenemende 
complexiteit, 
moeilijk transpa-
rantie verkrijgen 
 

Ja:  
-onervarenheid, 
onkunde met op-
stellen begroting 
 
 

Nee Ja: 
-onduidelijke fi-
nanciële kaders  
 

Ja: 
-rechtsposi- si-
tionele 
bescherming 
van nieuw per-
soneel 
  
-leerling-
prolematiek  

 School-
leider 
contrast 

Nee n.v.t n.v.t. n.v.t. Nee  Ja:  
-aanvankelijk on-
duidelijkheid; 
wennen aan 
nieuwe regelge-
ving  

Nee  Ja, 
-onduidelijke fi-
nanciële kaders 
 

Ja: -
Onoverzich-
telijkheid door 
veranderend 
tijdsbestek van 
begroten  

 



 

Bijlage N: Overzicht resultaten cases beleidsvrijheid met betrekking tot vraaggerichte schoolbegeleiding 
 
 Per-

spectief 
Case 1  
 

Case 2   
 

Case 3  Case 4   
 

Case 5  Case 6  
 

Case 7  
 

Case 8  
 

Case 9 
 

Ervaren i.c. 
mening over 
beleids-
vrijheid  

Bestuur Ja,  
Veel meer vrijheid 
 
 

Ja,  
meer vrijheid  
 

Ja,  
meer vrijheid 

Ja  
meer vrijheid  

Ja en nee  
 
 

Nee,  
geen vrijheid 
 
 

Ja,  
meer vrijheid 
 

Ja,  
meer vrijheid  
 
 

Ja,  
meer vrijheid 
 

 School-
leider 

Ja en nee   Nee,  niet  
meer vrijheid  

Ja,  
meer vrijheid 

Ja,  
meer vrijheid 

Ja, veel  
meer vrijheid  

Ja en nee  
 

Ja,  
meer vrijheid 

Ja,  
meer vrijheid 

Ja,  
meer vrijheid 
 

 School-
leider 
contrast 

Ja en nee  
 

n.v.t Ja,  
meer vrijheid 

n.v.t. Ja, veel 
meer vrijheid  

Ja,  
meer vrijheid 

Ja,  
meer vrijheid 

Ja,  
meer vrijheid 

Ja,  
meer vrijheid 

Benutting be-
leids-vrijheid 

Bestuur Ja,  
vrijheid wordt benut 
 
Terrein:   
School- en leer-
lingbegeleiding 

Nee,  
vrijheid wordt 
niet benut 
 
 
 

Ja,  
vrijheid wordt 
benut 
 
Terrein: ? 
 

Ja,  
vrijheid wordt 
benut 
 

Prematuur Nee,  
nog niet benut 

Ja,  
vrijheid wordt benut 
 
Terrein: psycholo-
gisch onderzoek 

Ja en (mis-
schien deels) 
nee voor 
GOA-scholen 

Ja,  
vrijheid wordt 
benut 
 

 School-
leider 

Nee,  
vrijheid wordt (nog) 
niet benut 
 
 

Nee,  
maar is n.v.t. 

Ja,  
vrijheid wordt 
benut 
 
Terrein: School-
bege-leiding  

Ja,  
vrijheid wordt 
benut 
 
Terrein:  
Schoolbege-
leiding  

Ja,  
vrijheid wordt 
benut 
 
Terrein: School- 
en leerlingbege-
leiding 

Ja,  
vrijheid wordt 
benut 
 
Terrein: School-
bege-leiding 

Ja,  
vrijheid wordt benut 
 
Terrein: ? 

Ja,  
vrijheid wordt 
benut 
 
Terrein: 
School- en 
leerlingbe-
geleiding 

Nee,  
vrijheid wordt 
niet benut 
 

 School-
leider 
contrast 

Nee,  
vrijheid wordt (nog) 
niet benut 
 

n.v.t. Ja,  
vrijheid wordt 
benut 
 
Terrein: School-
bege-leiding  

n.v.t. Ja,  
vrijheid wordt 
benut 
 
Terrein: ? 
 
 

Ja,  
vrijheid wordt 
enigszins benut 
 
Terrein: ? 
 
 

Ja,  
vrijheid wordt benut 
 
Terrein:  
School- en leer-
lingbegeleiding 

Ja, 
vrijheid wordt 
benut 
 
Terrein: Leer-
lingbe-
geleiding 

Ja,  
vrijheid wordt 
benut 
 
Terrein: 
Schoolbege-
leiding 

 
 

 



 

Vervolg bijlage N 
 Per-

spectief 
Case 1  
 

Case 2   
 

Case 3  Case 4   
 

Case 5  Case 6  
 

Case 7  
 

Case 8  
 

Case 9 
 

Opmerke-lijke 
keuze-
momenten 

Bestuur Ja,  
-voornamelijk mo-
reel dilemma 
t.a.v. relaties 

Nee, 
 

Ja, 
-investerings-
afweging: midde-
len voor 
nascholing 
 

Nee  n.v.t. n.v.t.  Nee Ja, 
-kan en moet 
centraal geld 
wegzetten voor 
GOA-beleid en 
verplichte  -
begeleiding? 

Onbekend 
geen zicht op, 
zaak van voor-
al directie 

 School-
leider 

Prematuur Nee  
 

Nee Ja: 
-investerings-
afweging: ver-
houding in 
financiële aan-
dacht voor 
leerling- en 
schoolbege-
leiding. 
 

Nee Prematuur Nee  Ja: 
- onduidelijk-
heid gemeen-te 
of school voor 
ge-meentelijke 
subsidie is 
aangewezen op 
plaatse-lijke 
sbd  

Nee 

 School-
leider 
contrast 

Prematuur n.v.t Nee  n.v.t. Nee  
 

Prematuur Nee  Nee  
 

Nee 

 

 



 

Vervolg bijlage N 
 Per-

spectief 
Case 1  
 

Case 2   
 

Case 3  Case 4   
 

Case 5  Case 6  
 

Case 7  
 

Case 8  
 

Case 9 
 

Bevorde-
rende facto-
ren 

Bestuur Nee  
 

Nee  Ja: 
- vraaggericht-
heid sbd, binding 
met sbd 

Nee Nee 
 

n.v.t. Ja: 
-bewustwording: het 
kan anders  

Nee Nee 

 School-
leider 

Nee Nee  Nee Ja:  
-kwaliteits-
impuls voor 
sbd’s. 
 

Nee 
 

Ja:  
-eigen keuzes 
maken; kiezen 
voor kwaliteit die 
men zoekt 

Nee Ja,  
-kwaliteits-
impuls sbd’s 
 

Nee 

 School-
leider 
contrast 

Nee n.v.t Ja: 
-nu echte keuze 
voor zaken die 
voor de school 
van belang zijn  

n.v.t. Nee Ja: 
-expertise nu in-
zetten waar nodig  

Nee Nee Nee 

Belemme-
rende facto-
ren 

Bestuur Ja: 
-invloed via ge-
meente 
  

Nee Ja: 
-sturende rol ge-
meente 
 

Nee 
 

Nee n.v.t.  Ja:  
-niet gewend 
vraaggericht werken 
 

Nee 
 

Ja: 
-verdwijnen 
van vanzelf-
sprekend-
heden, die ge-
meente biedt  

 School-
leider 

Ja: 
-onbekendheid 
school met kwaliteit 
van aanbod  

Ja: 
-overgangsfase: 
rol gemeente 
 

Ja: 
-verdwijnen van 
vanzelfsprekend-
heden, die 
gemeente biedt 

Ja: 
-overgangs-
fase: rol van de 
gemeente 
 

Nee  Nee Nee Nee Nee 

 School-
leider 
contrast 

Nee  n.v.t Ja: 
-tijdsbelasting 
voor school-
leiding. 
-verdwijnen van 
vanzelfsprekend-
heden, die 
gemeente biedt 

n.v.t. Nee Nee Nee Ja:  
-bestaande 
contract met 
sbd 

Ja: 
-sturende rol 
gemeente; af-
spraak tussen 
be-stuur en ge-
meente be-
perkt bewe-
gingsvrijheid 
van school 

 



 

Bijlage O:  Overzicht resultaten cases m.b.t. beleidvoerend vermogen 
                                                Case 1  Case 2   Case 3  Case 4   Case 5  Case 6  Case 7  Case 8  Case 9 
Vrijheid die 
bestuur 
school biedt 

Bestuur Veel  
vrijheid  
 
Richtinggevende 
uitspraken door be-
stuur, maar niet tot 
in detail uitgewerkt. 
 
Management (alge-
meen direc-teur en 
school-leiders) wer-
ken richtlijnen uit in 
strategisch beleid. 
 
 
 
 
 
 
 
Geldt voor alle be-
leidsterreinen. 
 
 
 
 

Enige  
vrijheid  
 
Bestuur bewa-ker 
identiteit en on-
derwijs en toetst 
gemaakte afspra-
ken. 
 
Beleidsontwik-
keling gestoeld 
op wederzijds 
vertrouwen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M.n. vrijheid 
t.a.v. zaken waar 
bestuur geen ex-
pertise in heeft. 
  
 
 

Veel  
vrijheid  
 
Bestuur zet al-
gemene lijnen 
uit, maar wei-
nig richtlijnen. 
Veel vrijheid 
voor m.n. 
schoolcom-
missies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op onderwijs-
kundig terrein 
korte notitie 
bestuur; kaders 
qua personeel 
en financiën 
zijn iets strak-
ker. 
 
 

Veel  
vrijheid  
 
Directie maakt 
keuzes; doet 
voostellen; be-
stuur hamert af. 
 
Bepaalde strate-
gische 
bestuursbeslis-
singen o.b.v. ad-
vies school-
leider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enige nuance-
ring per terrein; 
veel vrijheid  
t.a.v. onderwijs-
inhoudelijke za-
ken; minder t.a.v. 
financiën. 

Weinig/ enige  
vrijheid 
 
Algemeen ge-
meenschap-pelijk 
kader; gemeente 
en wet-/ regelge-
ving beperken be-
leidsvrijheid 
  
Voor individu-ele 
school enige vrij-
heid binnen 
marges (20%)  
 

Enige  
vrijheid 
 
Vereniging i.c. 
bestuur geeft ka-
ders aan. 
 
Centraal bureau 
i.c. algemeen di-
recteur en 
schoolleiders be-
palen samen 
gemeenschap-
pelijk beleid. 
 
Daarnaast enige 
vrijheid voor in-
dividuele scholen 
binnen vereni-
gings-kaders. 
 
 

Veel  
vrijheid 
 
Als beleids-
ontwikkeling 
meerwaarde op-
levert, dan gaat 
gezamen-lijk be-
leid door bestuur 
voor. 
 
Onderwijs is au-
tonomie van 
school; daarin 
opereert men niet 
samen 
 

Enige/veel vrij-
heid 
 
Bestuur stelt al-
gemeen beleid 
vast, schept 
voorwaarden 
voor uitvoering, 
legitimeert, sanc-
tioneert acties die 
daaruit voort-
vloeien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor alle beleids-
terreinen ligt 
meeste verant-
woorde-lijkheid 
op schoolniveau. 
Algemene di-
rectie heeft voor-
touw in zaken 
waarin scholen 
niet goed indivi-
du-eel kunnen 
opereren  
 

Enige  
vrijheid 
 
Bestuur be-
paalt kaders en 
te behalen re-
sultaten (ends);  
vrijheid school 
voor ‘means’. 
 
Integraal ver-
antwoordelijke 
direc-teuren 
zijn elk ver-
antwoor-delijk 
voor ontwikke-
ling in eigen 
school. 
 
Bestuur ook 
invloed op bo-
venschool-se 
beleidster-
reinen als: 
scholingsbe-
leid.  

 

 



 

 

Vervolg bijlage O 
  Case 1  Case 2   Case 3  Case 4   Case 5  Case 6  Case 7  Case 8  Case 9 
Vrijheid die 
bestuur de 
verschillen-de 
scholen biedt 

Bestuur Combinatie een-
heids- en 
differentieel beleid 

n.v.t. éénpitter Eenheids-
beleid 

n.v.t. éénpitter Combinatie een-
heids- en 
differentieel be-
leid 
 

Combinatie een-
heids- en 
differentieel be-
leid 

Differentieel be-
leid 
 

Eenheids- 
beleid 

Eenheids-
beleid 

Mate bv inv 
scholen  

Bestuur Onvoldoende bvv Voldoende bvv Onvoldoende 
bvv 

Voldoende bvv 
 

Verschil per 
school 

Onvoldoende bvv  Voldoende  
bvv 

Onbekend Onvoldoende 
bvv 

Acties bestuur 
ter bevorde-
ring van bvv 

Bestuur Ja, t.w.:  
-scholing, voortdu-
rende coaching, 
werkconferenties 
e.d.  
 
-inzetten op teamle-
ren 

Ja,  d.w.z.: er zijn 
mogelijk-heden, 
t.w.:  
- cursussen (ook  
op bestuurs-
niveau). 
 
 

Ja, t.w.: 
-stimuleren dat 
scholen sa-
menwerken in 
project-
groepen 

Ja, tw:  
-enige scholing 
van bestuursleden 
(adhoc). 
 

Nee,  
geen acties 
 

Ja, t.w.: 
-bespreking tij-
dens verga-
deringen met 
schoolleiders 
‘denken in moge-
lijkheden’  
 
-bewustwor-
dingsproces op-
gang brengen  
 

Indien nodig: 
 -directeuren coa-
chen door bestuur 
of externen  

Ja, t.w.: 
- directeuren-
overleg (rolmodel 
voor schoollei-
ders) 
 
-netwerken creë-
ren  
 
-gebruik maken 
van directiecoach  
-investering in 
masterclass voor 
directietalent  
 

Wensen: 
- bevorderen 
werken met 
management-
teams; 
  
-nadenken 
over schaal-
vergroting per 
school  
 
-bekwaam-
heid en capaci-
teit team-leden 
verder ont-
wikkelen 
 
-aanpassen 
scholings-
beleid 
-stimuleren in-
ter- en 
supervisie bin-
nen directie-
overleg;  
-begeleiding, 
stimuleren  
leerkrachten, 
high poten-
tials  
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