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Managementsamenvatting  
 
Dit eindrapport is de derde rapportage van het themaproject ‘Lokale Educatieve Agenda’ van de 
BOPO onderzoekslijn Educational Governance. De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is in 2006 
als instrument in het leven geroepen voor overleg tussen de lokale overheid (de gemeente), 
schoolbesturen en eventuele andere lokale ‘spelers’ in het onderwijsveld. Het is een instrument 
voor gemeenten, schoolbesturen/scholen en overige partners om in meer gelijkwaardige 
verhoudingen tot gezamenlijke afspraken te komen over het lokaal onderwijs- en jeugdbeleid in 
de gemeente.  
In dit eindrapport zijn we ingegaan op de stand van zaken in de Lokale Educatieve Agenda 
(LEA) anno 2012. Vervolgens is onderzocht of er sprake is van een samenhang tussen LEA-
karakteristieken en de onderwijsopbrengsten van basisscholen, welke ontwikkelingen zich 
hebben voorgedaan in het lokaal onderwijsbeleid tussen 2004 en 2012 en of die samenhangen 
met de onderwijsopbrengsten. Ten slotte is dieper ingegaan op het functioneren van de LEA op 
basis van een dieptestudie. 
De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op een grootschalig kwantitatief onderzoek 
onder gemeenten in 2010 en onder schoolbesturen en scholen in 2010 en 2012. In 2010 hebben 
120 gemeenten, 130 besturen en 163 scholen gerespondeerd; in 2012 respondeerden 120 
besturen en 193 scholen. De dieptestudie is uitgevoerd onder besturen, schoolleiders en ruim 
200 leerkrachten van 25 basisscholen. Het onderzoek sluit aan op eerder verricht onderzoek 
onder gemeenten naar de ‘Regiefunctie van gemeenten’ in 2003/2004 (Hofman et al., 2005) en 
maakt ook gebruik van informatie die destijds bij gemeenten, besturen en scholen is verzameld.  
Deze samenvatting gaat vooral in op de bevindingen van de monitor 2012 en ontwikkelingen 
vanaf 2010. Eind 2012 zal een integrerende studie verschijnen waarin de belangrijkste 
uitkomsten van de gehele Educational Governance onderzoekslijn (de vier themaprojecten) 
worden samengebracht.  
 
De Lokale Educatieve Agenda anno 2012 
In 2012 is 86 procent van de besturen en 55 procent van de schoolleiders bekend met de Lokale 
Educatieve Agenda. Deze percentages zijn nagenoeg gelijk aan die van 2010. Waar voorheen 
onderwerpen als segregatie/integratie en ouderbetrokkenheid centrale thema’s waren, zijn 
tegenwoordig taal- en rekenbeleid,  passend onderwijs en de voor- en vroegschoolse educatie 
(VVE), de meest prominente onderwerpen. VVE scoort ook het hoogst op de mate waarin doelen 
zijn bereikt. Rond driekwart van de scholen houdt zich bezig met taalbeleid, passend onderwijs, 
bestrijding voortijdig schoolverlaten en ouderbetrokkenheid. Van deze thema’s zijn de scholen 
met het taalbeleid en de bestrijding voortijdig schoolverlaten het verst gevorderd in de uitvoering. 
Tussen besturen en scholen is er overeenstemming over de vormgeving en beoordeling van het 
karakter van de LEA. Beide actoren vinden dat de focus van het LEA-beleid ligt op 
kwaliteitsverbetering, facilitering, controle en communicatie.  
Volgens de schoolbesturen zijn gemeenten zowel in 2010 als in 2012 het meest voorname 
beslissingsorgaan. In de periode 2010-2012 is hierin wel een verschuiving opgetreden. 
Schoolbesturen hebben meer invloed ten koste van de invloed van gemeenten. Gezamenlijk 
vormgeven van het LEA-beleid wordt in 2012 nog belangrijker gevonden dan in 2010.  
Alles overziend is de conclusie dat er een redelijke mate van overeenstemming (“fit”)  is in de 
manier waarop de huidige staat van de Lokale Educatieve Agenda wordt beoordeeld naar 
vormgeving, focus, invloed en besluitvorming door besturen en scholen. 
 
LEA-karakteristieken en onderwijsopbrengsten 
In gemeenten die hebben gekozen voor een actieve initiërende rol en een analyse hebben 
gemaakt van de onderwijssituatie zijn de onderwijsopbrengsten hoger dan in gemeenten waar de 



 4

gemeente heeft gekozen voor een meer terughoudende rol en/of geen analyse is gemaakt van 
de onderwijssituatie.  
 
Trends op de Lokale Educatieve Agenda 
De uitkomsten van de trendanalyses lijken er op te wijzen dat er een samenhang is in de mate 
waarin de doelen van LEA-thema’s, zoals de Brede school, bestrijding van voortijdig 
schoolverlaten, integratie/segregatie, schakelklassen en rekenbeleid, volgens schoolleiders zijn 
gerealiseerd enerzijds en de onderwijsopbrengsten anderzijds. Hoe meer de LEA-doelen zijn 
gerealiseerd, hoe hoger de onderwijsopbrengsten in de periode van 2010 tot en met 2012. 
Gemeenten die door schoolbesturen als meer deskundig worden beoordeeld en waarmee zij een 
positieve relatie hebben, komen eveneens tot hogere onderwijsopbrengsten dan gemeenten 
waar dit minder het geval is. Ook bij deze uitkomsten is voorzichtigheid geboden omdat zij zijn 
gebaseerd een zeer beperkt aantal gemeenten, besturen en scholen. 
 
Bevindingen dieptestudie 
Zowel schoolbesturen als schoolleiders zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van 
samenwerking in een netwerk van organisaties in het kader van de Lokale Educatieve Agenda. 
De samenwerking in netwerken en de mate van afstemming op beleidsterreinen is toegenomen, 
waarbij de relaties tussen gemeenten en betrokken partijen directer, intensiever, maar ook 
veelzijdiger zijn geworden. De samenwerking met de gemeente ervaren de schoolbestuurders en 
schoolleiders als overwegend prettig en waardevol. Zij verbinden er echter wel voorwaarden aan, 
zoals beleidscontinuïteit, goede communicatie, transparantie, bestuurlijke daadkracht, 
toereikende competentie van ambtenaren en wethouders met prioriteiten in het onderwijs. In de 
kleine(re) gemeenten zijn de twee laatstgenoemde voorwaarden volgens de respondenten niet 
altijd vanzelfsprekend. Daarnaast wordt als knelpunt benoemd dat (vooral grote) besturen met 
meerdere gemeenten in overleg moeten, wiens prioriteiten niet altijd overeen komen.  
 
Implicaties voor beleid en praktijk 
In lijn met het overheidsbeleid staat de VVE  op dit moment het hoogst op de LEA-agenda en dat 
thema scoort ook het hoogst op de mate waarin doelen zijn bereikt. Belangrijker nog is dat de 
mate waarin de doelen van oorspronkelijke LEA-thema’s, zoals de Brede school en 
integratie/segregatie en nieuwe thema’s zoals schakelklassen en taal- en rekenbeleid, volgens 
schoolleiders zijn gerealiseerd positief lijken samen te hangen met de onderwijsopbrengsten. 
Deze bevinding is een aanwijzing dat een verbreding van de LEA-thema’s en nieuwe 
ontwikkelingen in de richting van hetgeen de overheid beoogt in het actieplan “Basis voor 
presteren” een goede zaak is omdat de focus van scholen en besturen op taal- en rekenbeleid 
(inclusief schakelklassen) zijn vruchten lijkt af te werpen.  
De overheid versterkt de autonomie en rol van besturen en de uitkomsten van de LEA-studie 
laten zien dat schoolbesturen (maar ook directies) een steeds belangrijker rol krijgen in de 
besluitvorming rond de Lokale Educatieve Agenda. We zien ook dat in LEA gemeenten waar een 
analyse is gemaakt van de onderwijssituatie en de gemeente heeft gekozen voor een actieve 
initiërende rol, de onderwijsopbrengsten hoger zijn dan in gemeenten waar de gemeente een 
meer terughoudende (passieve) rol heeft. Deze uitkomsten lijken te wijzen op de werkzaamheid 
van het lokaal beleid zoals dit vorm heeft gekregen in de huidige LEA.  
Belangrijke voorwaarden voor een effectieve samenwerking liggen volgens besturen en 
schoolleiders die te maken hebben met de gemeente in de Lokale Educatieve Agenda op drie 
deelterreinen: (a) een goede communicatie en transparantie in de besluitvorming, (b) bestuurlijke 
daadkracht en een toereikende competentie van ambtenaren en wethouders die duidelijk 
prioriteiten leggen bij het onderwijs in hun gemeente. En ten slotte een aspect dat ook uit eerder 
onderzoek naar de regiefunctie van gemeenten naar voren kwam: beleidscontinuïteit (c).  
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1. Introductie  
 
 

1.1. Achtergrond en doelstelling 
 
In de BOPO-onderzoekslijn Educational governance: strategie, ontwikkeling en effecten 
wordt educational governance (besturing van onderwijsorganisaties) breed opgevat met als 
uiteindelijk doel het optimaal functioneren van scholen en optimale opbrengsten bij 
leerlingen. De ‘educational governance’ onderzoekslijn wordt uitgevoerd door het Risbo 
(Erasmus Universiteit Rotterdam), de afdeling Bestuurskunde (ook Erasmus Universiteit 
Rotterdam) en het GION (Rijksuniversiteit Groningen). Deze onderzoekslijn behoort tot het 
thema sectorontwikkeling en autonomie van de BOPO-programmering 2009-2012 en betreft 
vier themaprojecten. De zgn. ‘best fit’ benadering zorgt voor afstemming tussen en binnen 
de verschillende themaprojecten. In elk van de vier themaprojecten wordt nagegaan onder 
welke voorwaarden een ‘best fit’ tot stand komt, in welke mate en hoe deze samenhangt met 
de performance (onderwijsopbrengsten) van de school. In dit eindrapport van het derde 
themaproject ‘De Lokale Educatieve Agenda (LEA)’ staan de volgende vragen centraal: 
 
 Wat is de stand van zaken in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) anno 2012? 

 
 Is er sprake van een samenhang tussen LEA-karakteristieken en onderwijs-opbrengsten 

van basisscholen? 
 
 Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in het lokaal onderwijsbeleid tussen 2004 

en 2012 en hangen die samen met onderwijsopbrengsten van scholen?  
 
 Welke inzichten leveren de dieptestudies op over het functioneren van de LEA? 

 
Eind 2012 zal een integrerende studie verschijnen waarin de belangrijkste en meest 
relevante uitkomsten van de gehele Educational Governance onderzoekslijn (de vier 
themaprojecten) worden samengebracht.  
 
Dit eindrapport is het derde verslag van de resultaten uit themaproject 3. In het eerste 
tussenrapport (Van Leer et al, 2010) is duidelijk gemaakt hoe de gemeenten, besturen en 
scholen aankijken tegen de Lokale Educatieve Agenda anno 2010, welke trends daarin 
vanaf 2003 zichtbaar zijn, en welke indicaties er zijn voor de mate van fit tussen gemeenten, 
besturen1 en scholen. In het tweede tussenrapport zijn twee zaken besproken namelijk het 
functioneren van de LEA en gemeenten en de relatie daarvan met de onderwijsopbrengsten 
in 2010 van basisscholen (Hofman et al, 2011). 
  

1.2. Beleidsmatige ontwikkelingen 
De rol van de gemeente in het lokale onderwijs(achterstanden)beleid is de laatste jaren 
beperkter geworden; het aantal thema’s waarover de gemeente de regie voert is vanaf 2006 
afgenomen en deels overgeheveld naar de schoolbesturen. Eerder BOPO-onderzoek wijst 
                                                      
1  De termen ‘besturen’ en ‘bovenschoolse management  of organisaties’ worden door elkaar gebruikt.  
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uit dat continuïteit in gemeentelijk onderwijsbeleid en het volhouden van het gevoerde beleid 
over een langere periode essentiële factoren zijn in succesvol onderwijsbeleid (Hofman, de 
Boom, Hofman & van den Berg, 2005). Ook blijkt continuïteit in het interne en externe 
netwerk van betrokkenen van belang; het opbouwen van onderling vertrouwen en van 
expertise op het terrein van gemeentelijk onderwijsbeleid vergt tijd. Het beschikken over 
dergelijke netwerken wordt een positieve relatie met succesvol gemeentelijk onderwijsbeleid 
toegedicht. 
De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is in 2006 als instrument in het leven geroepen voor 
overleg tussen de lokale overheid (de gemeente), schoolbesturen en eventuele andere 
lokale ‘spelers’ in het onderwijsveld. Het is een instrument voor gemeenten, 
schoolbesturen/scholen en overige partners om in meer gelijkwaardige verhoudingen tot 
gezamenlijke afspraken te komen over het lokaal onderwijs- en jeugdbeleid in de gemeente. 
Deze agenda bevat een aantal onderwerpen of thema’s, waarvan sommige onder de 
primaire verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, andere onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur en weer andere onder gedeelde verantwoordelijkheid 
(Doolaard & Mulder, 2009). Niet langer is de gemeente verantwoordelijk voor het bestrijden 
van onderwijsachterstanden, maar de schoolbesturen. De rol van de gemeente in het 
onderwijsachterstandenbeleid beperkt zich tot het voorschoolse deel van de voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE) en de schakelklassen, klassen waarin leerlingen met een 
taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs krijgen in een aparte setting. 
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het vroegschoolse deel en ontvangen daarvoor 
ook de middelen, evenals de gewichtengelden. Zij zijn verder ook verplicht om met de 
gemeente afspraken te maken over het reguleren van leerlingenstromen, om zo integratie in 
het onderwijs te bevorderen en segregatie in het onderwijs te voorkomen. 
 
LEA-ontwikkelingen in de afgelopen periode  
Uit de meest recente LEA-monitor, die wordt uitgevoerd door Oberon, blijkt dat steeds meer 
gemeenten LEA-overleg voeren. Begin 2012 voert bijna 90 procent van de gemeenten LEA-
overleg (Oberon, 2012). Bijna alle grote gemeenten voeren sinds enkele jaren al LEA-
overleg. Oberon constateert dat de laatste jaren ook de kleinere gemeenten massaal LEA-
overleg zijn gaan voeren en dat de overige gemeenten 
zonder LEA doorgaans wel overleg voeren met schoolbesturen. De meerderheid (64%) van 
de LEA’s is inmiddels in de uitvoeringsfase. Dat wil zeggen dat de thema’s zijn vastgesteld, 
er een overlegstructuur is en werkplannen worden uitgevoerd (Oberon, 2012). 
Een belangrijke wijziging in de afgelopen periode betreft de invoering in 2010 van de Wet 
Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE). Deze wet stuurt aan op meer en 
betere voorschoolse educatie in zowel de kinderopvang als op peuterspeelzalen. 
Peuterspeelzalen moeten een kwaliteitsimpuls krijgen en financieel toegankelijk blijven, en 
er moet een beter en breder aanbod aan VVE ontstaan waardoor achterstanden in een 
vroeg stadium effectiever bestreden kunnen worden. Sinds de wet OKE zijn 
peuterspeelzalen en kinderopvang verplichte LEA-partners. In 2012 blijken peuterspeelzalen 
en kinderopvang in verreweg de meeste gemeenten dan ook deelnemers aan het LEA-
overleg. 
Verder zijn de zorg in en om de school (Zorg Advies Teams), het taalbeleid en de brede 
school belangrijke LEA-thema’s en was er in de voorbije periode ook veel aandacht voor 
schakelklassen. Naast de VVE gerelateerde ontwikkelingen is ook het aantal schakelklassen 
gestaag toegenomen. Kortom, er kan gesteld worden dat de Lokale Educatieve Agenda in 
de afgelopen periode echt is gaan lopen. In de gemeenten is men dan ook steeds meer 
bezig met de uitvoering van het in samenspraak overeengekomen beleid. In sommige, 
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voorlopende gemeenten is er zelfs al sprake van evaluatie van het LEA-beleid op bepaalde 
deelaspecten.  
 
Wat betreft de rolverdeling hebben er sinds de transformatie van Gemeentelijk Onderwijs 
Achterstandenbeleid (GOA) naar de Lokale Educatieve Agenda (LEA) veranderingen 
plaatsgevonden. De rol van de gemeenten in het onderwijs-achterstandenbeleid is meer 
afgegrensd, al is het wel nog steeds de taak van de gemeente om de samenhang in het 
overleg te bewaken. De rol van schoolbestuur is daarentegen versterkt. De besturen 
beslissen autonoom over de wijze waarop in de scholen aan achterstandenbestrijding wordt 
gewerkt, of laten dit over aan de scholen zelf (zie ook Ledoux & Veen, 2009). Desalniettemin 
zijn de schoolbesturen niet altijd tevreden. Hoewel er raakvlakken zijn tussen speerpunten 
van gemeente en bestuur, blijkt de betrokkenheid van besturen bij de LEA in een aantal 
gevallen toch nog beperkt, zo bleek op de derde landelijke conferentie over de Lokale 
Educatieve Agenda op 12 januari 2010 (Oberon/OCW, 2010). Daarbij spreekt een aantal 
besturen van stroperige besluitvorming en, bij samenwerking met meerdere gemeenten, van 
verschillen in de kwaliteit van het overleg tussen gemeenten (Oberon, 2010). Hofman et al. 
(2005) concludeerden in hun BOPO-onderzoek naar de regiefunctie van de gemeente dat 
het zoeken naar draagvlak voor het onderwijsbeleid zich in het algemeen beperkt tot de 
professioneel betrokkenen; er werd toch vooral gekozen voor interacties tussen de actoren 
in de professionele bureaucratie (beleidsmakers, directeuren en bestuurders). 
 

1.3. Theoretische achtergrond 
 
Leidende theoretische principes 
De leidende theoretische principes in het LEA-onderzoek zijn: de ‘best fit’ benadering, de 
contingentiebenadering (context) van besturing in het lokaal onderwijsbeleid (Van Leer et al, 
2010). Daarnaast is er in het onderzoek aandacht voor factoren die verklaringen kunnen 
bieden voor verschillen in effectiviteit van lokaal onderwijsbeleid zoals beleidsvaststelling en 
vooral delegatie, mate van netwerkvorming, van integraliteit en van beleidsevaluatie.  
Binnen het LEA-onderzoek speelt de samenhang in de beleidsaanpak op de drie initiële 
LEA-thema’s (de brede school, het integratie/segregatiebeleid en de ouderbetrok-kenheid bij 
onderwijsbeleid) een belangrijke rol. De leidende gedachte is dat, een hoge mate van 
coherentie in beleidsvisie, doelen en beleidsinstrumentarium tussen gemeente, bestuur en 
school, een voorwaarde is voor een effectief en efficiënt lokaal onderwijsbeleid.  
 
Best fit 
Binnen de onderzoekslijn Educational Governance speelt het begrip ‘fit’ een centrale rol. 
Leidende gedachte binnen deze onderzoekslijn is dat in succesvolle gemeenten, besturen 
en scholen een hogere mate van ‘fit’ aanwezig is tussen: a) de visies/verwachtingen van de 
verschillende groeperingen/actoren en b) de doelen en de feitelijke implementatie van 
beleid. Het concept ‘fit’ is zowel binnen de organisatiekundige literatuur als de HRM 
literatuur (vgl. themaproject 2) te vinden. Er kunnen evenwel verschillen in betekenis 
bestaan (vgl. Janssen, Steijn & Den Dulk, 2010, 2011). De leidende gedachte van de ‘best 
fit’ benadering is dat naarmate een organisatie een betere fit heeft, deze organisatie ook 
betere prestaties zal leveren (vgl. Boxall & Purcell, 2008). De best fit benadering zet zich 
uitdrukkelijk af tegen de universalistische benadering, waarbij ervan uitgegaan wordt dat 
organisatiepraktijken die in de ene context zullen werken dat ook in een andere context 
zullen doen (Kristof-Brown, et.al., 2005). Binnen de organisatiewetenschap is empirisch 
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bewijs (Boxall ea, 2008; Kristof-Brown ea, 2005; van Wijk, 2007) die deze aanname 
ondersteunt. Hoewel onderwijsonderzoek specifiek gericht op deze fit benadering schaars is, 
zijn er wel indicaties voor de werking ervan. Uit onderzoek blijkt dat vooral in basisscholen 
die cohesief van aard zijn en waar het management een helder en gezamenlijk gedragen 
beleid hanteren, betere prestaties worden geleverd (Bryk, Lee & Holland, 2003; Muijs & 
Reynolds, 2010). Hofman (1993) stelde in haar proefschrift bestuurseffecten vast op 
leerwinst rekenen/taal met als belangrijkste verklaring de invloed van interne geledingen op 
bestuursbeleid. Ook Ranson (2011) stelt dat besturen een rol spelen bij visie/missie- en 
strategieontwikkeling en dat een goede relatie met leerkrachten, leerlingen en ouders 
relevant is voor effectieve besturing. In ons onderzoek naar het functioneren van besturen 
wordt gewerkt vanuit de veronderstelling dat niet sprake is van 'one best way to organize' 
(cf. Mintzberg, 1979). Hofman, Hofman & Gray (2008) hebben deze theorie toegepast en 
een empirisch gefundeerde typologie van besturing ontwikkeld aan de hand van 
clusteranalyse.  
De fit-benadering komt met name aan de orde in het integrale eindrapport (eind 2012), 
waarin de belangrijkste bevindingen van de vier themaprojecten worden samengevat. 
 
Contingentietheoretische benadering van lokaal onderwijsbeleid  
De contingentietheoretische benadering gaat er vanuit dat de wijze van lokale besturing in 
sterke mate wordt bepaald door contextfactoren zoals gemeentegrootte en de daarmee 
samenhangende complexiteit van de lokale omgeving. Een voorbeeld van verschillen in 
context is dat ongeveer een derde van alle gemeenten van het Rijk geen middelen voor 
onderwijsachterstanden ontvangt (Oberon/OCW, 2010). We gaan dan ook uit van de 
gedachte dat er niet sprake is van ‘one best way to organise’ (Mintzberg, 1979). Deze 
benadering sluit goed aan bij onze best-fit benadering, waarin men zich ook uitdrukkelijk 
afzet tegen een universalistische benadering: organisatiepraktijken die in de ene context 
werken, zullen dat niet altijd ook in een andere context doen (Kristof-Brown, et al, 2005). 
In het lokale onderwijsbeleid speelt verder de ‘contingentie-fit’ een rol: de mate waarin 
betrokken actoren rekening houden met en anticiperen op omgevingsfactoren zoals 
urbanisatiegraad, gemeentegrootte, verhoudingen tussen allochtone en autochtone 
leerlingen, of op veranderingen in bijvoorbeeld landelijk onderwijsbeleid. 
 
Lerende organisaties en netwerkperspectief 
Silins & Mulford (2004) concluderen dat het concept van scholen als ‘learning organisations’ 
sterk samenhangt met een dynamische/adaptieve cultuur voor vernieuwing en met een 
nadruk op een schoolklimaat met professionele relaties gebouwd op vertrouwen en 
samenwerking. Deze gedachte speelt ook in het LEA-onderzoek een rol. Succesvolle 
lerende organisaties zullen zoveel mogelijk groeperingen bij het beleid betrekken om het 
draagvlak zo breed mogelijk te maken. Ook Leithwood et al (1995) noemen lerende 
organisaties dynamische organisaties, die zich aanpassen aan de lokale omstandigheden. 
In een overzichtstudie naar effectieve scholen spreken Muijs et al (2004) van een ‘learning 
community’: een gemeenschap waar men gericht is op voortdurende verbetering (vgl. 
evaluatiegerichtheid) uit eigen initiatief en niet alleen als reactie op externe eisen, met als 
basis samenwerking tussen betrokken actoren.  
Samenwerking leidt naar het netwerk-perspectief dat ook een rol in het LEA-onderzoek 
speelt (Klijn en Koppejan, 2007). In beleidsnetwerkanalyse spelen begrippen als 
participatiegraad, afstemming en invloedsfeer een centrale rol. Analyse van de 
betrokkenheid bij beleid van verschillende geledingen richt zich in de lokale LEA situatie 
vooral op de rol van bestuurlijk-denominatieve verhoudingen, typering van regionale sturing, 
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alsmede analyse van feitelijke taakverdeling en afstemmingsproblemen. De typering van 
gemeenten, schoolbesturen en scholen in het netwerkperspectief concentreert zich in dit 
LEA-onderzoek op de participatiegraad en afstemming van betrokkenen in het lokaal LEA-
beleid toegespitst op de inhoudelijke thema’s brede school, integratie / segregatie en 
betrokkenheid van ouders bij de LEA.  
Het eerder genoemde BOPO-onderzoek naar de regiefunctie van de gemeente liet zien dat 
netwerkvorming zich in het algemeen beperkt tot de professioneel betrokkenen. Het zorgen 
voor een breed gedragen onderwijsbeleid beperkt zich veelal tot interacties tussen lokale 
beleidsmakers, schooldirecteuren en bestuurders, ofwel de belangrijkste actoren in de 
professionele bureaucratie (Hofman et al, 2005). Datzelfde onderzoek onder gemeenten liet 
zien dat vooral kennis van het terrein en deskundigheid van de actoren, mede de onderlinge 
afhankelijkheid van de actoren in het netwerk bepalen. Een belangrijk aspect van de 
onderlinge verhoudingen in het beleidsnetwerk is verder ‘trust’  (zie ook Putnam, 2000). De 
actoren zullen een zeker vertrouwen moeten hebben in de lokale spelers van het netwerk 
om uiteindelijk hun individuele en gemeenschappelijke belangen te kunnen realiseren. Het 
onderzoek in het jaar 2004 liet zien dat in de verhouding tussen gemeenten en 
schoolbesturen een gebrek aan onderling vertrouwen slechts in beperkte mate een rol 
speelt. In tweederde van de gevallen is er volgens gemeentelijke betrokkenen zeer zeker 
sprake van vertrouwen terwijl bijna een derde het daar enigszins mee eens is. Verder stelde 
slechts 6% van de schoolbesturen in 2004 dat er sprake is van een negatieve invloed op het 
gemeentelijk onderwijsbeleid door een gebrek aan onderling vertrouwen tussen gemeente 
en schoolbestuur. Hier staat tegenover dat bijna 1 op de 5 schoolbesturen de gemeenten 
verwijt dat zij onvoldoende deskundig zijn op het beleidsterrein en een op de drie 
schoolbestuurders zag daardoor in 2004 een negatieve invloed op de uitvoering van het 
gemeentelijk onderwijsbeleid.  
Een mogelijke hindernis voor het opbouwen van vertrouwen en daarmee voor het 
functioneren van het lokale beleidsnetwerk is dat de gemeente niet alleen de lokale overheid 
is, maar in veel gevallen ook het schoolbestuur van het openbaar onderwijs, wat het gevaar 
van belangenverstrengeling inhoudt (Hofman et al., 2005). Veelal wordt gesteld dat dit kan 
worden voorkomen door het bestuur van het openbaar onderwijs ‘op afstand’ te plaatsen; 
dat wil zeggen te verzelfstandigen. Het bestuur van het openbaar onderwijs ‘op afstand’ 
plaatsen was in bijna 60% van de gemeenten de praktijk in 2004.  
 
Het belang van evaluatiegerichtheid  
Uit empirische studies komt het belang naar voren dat scholen met regelmaat en een 
bepaalde systematiek de voortgang van leerlingen bijhouden en de leerlingen aan de hand 
daarvan feedback geven over hun voortgang; een regelmatige evaluatie en monitoring van 
de leerlingprestaties (Reynolds & Teddlie, 2000). Onderzoek naar sociale contexten van 
leren laat zien dat de monitorcapaciteit van de school c.q leerkracht een belangrijk deel van 
de effectiviteitsverschillen tussen basisscholen kan verklaren (Hofman, Hofman & 
Guldemond & Dijkstra, 1996). Newmann et al (1997) concluderen dat externe 
verantwoording (het “accountability-perspectief”) de interne monitoring en het gebruik van 
een externe evaluatiesystematiek positief beïnvloedt. Onderzoek naar verbetering van zeer 
zwakke scholen in moeilijke lokale omstandigheden (bijv. Muijs et al, 2004) laat zien dat dit 
mogelijk is door aandacht te schenken aan gebruik van monitoringsystemen, benchmarking, 
een sterke focus op leren en (directe) instructie, transformatief leiderschap, een positieve 
schoolcultuur, gebruik maken van zgn. professional learning communities’, continue 
professionele ontwikkeling, betrokkenheid vanuit de lokale omgeving (meer specifiek 
ouders), externe ondersteuning en faciliteiten. Deze factoren kunnen in het lokaal 
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onderwijsbeleid een rol van belang spelen. De Onderwijsraad (2008) wijst verder op het 
cyclische karakter van besturing (denk aan de pdca-cyclus van Deming, 1989) en het 
stimuleren van een opbrengstgerichte cultuur. Excellente scholen hebben ondermeer een 
positieve schoolcultuur, zijn evaluatiegericht, gebruiken gestandaardiseerde toetsen en 
aangepaste curricula en instructie, sturen op sterk leiderschap met professionele en positief 
ingestelde leerkrachten en betrokken ouders (Essink, 2007). Het eerder verrichtte onderzoek 
naar de regiefunctie (Hofman et al., 2005) laat zien dat in 1999 in bijna een kwart van de 
gemeenten ontwikkelingen in het gemeentelijk onderwijs systematisch in kaart worden 
gebracht. In 2004 ligt dit percentage op 29 procent, bovendien stelt nog eens een kwart van 
de in 2004 ondervraagde gemeenten binnenkort van start te gaan met een systematische 
monitoring. 
Overigens is de mate van evaluatiegerichtheid mede afhankelijk van de beleidsruimte die 
men krijgt, dan wel neemt. Daarbij is de specifieke relatie tussen de landelijke (kaderstelling) 
van het LEA, de lokale situatie en de schoolbesturen en scholen van belang. Het 
verantwoordingsperspectief (‘accountability’) speelt hierbij een belangrijke rol en dat zou 
cruciaal zijn bij het voeren van succesvol lokaal onderwijsbeleid. Hofman et al. (2005) stellen 
dat hoewel een groot deel van de gemeenten beweert gericht te werken aan de verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs, tevens ruim een kwart van hen zegt de kwaliteit van de 
output niet of nauwelijks op een systematische wijze te evalueren. Om de effectiviteit van het 
beleid te kunnen evalueren is het van belang dat vooraf duidelijke doelstellingen worden 
geformuleerd. Het uitdrukken van doelstellingen in meetbare termen is in 2004 in slechts 
een vijfde van de gemeenten voor alle doelen het geval. In bijna de helft van de gemeenten 
is een deel van de doelstelling uitgedrukt in kwantificeerbare termen. Ongeveer een derde 
van de gemeenten geeft te kennen dat het niet mogelijk was de doelstellingen in meetbare 
termen uit te drukken of acht dit niet nodig/zinvol. 
 

1.4. Opzet van het onderzoek  
 
Dit themaproject van de onderzoekslijn Educational governance betreft de Lokale 
Educatieve Agenda (LEA). Het onderzoek sluit aan op eerder verricht onderzoek onder 
gemeenten naar de ‘Regiefunctie van gemeenten’ in 2004 (Hofman et al., 2005) en maakt 
gebruik van informatie die destijds bij gemeenten, besturen en scholen is verzameld. Ook 
wordt gebruik gemaakt van informatie die in 2006 is verzameld onder besturen en scholen. 
Centraal in dit onderzoek is de informatie die is verzameld met de monitor onder gemeenten, 
besturen en scholen in 2010 en de monitor onder besturen en scholen in 2012. Verder zijn 
er in de periode tussen de LEA-monitor van 2010 en die van 2012 dieptestudies uitgevoerd. 
Voor uitgebreide informatie over de gebruikte variabelen, schalen, data-analyse technieken 
wordt verwezen naar de afzonderlijke hoofdstukken en de twee eerdere tussenrapportages. 
Voor een overzicht van de gebruikte variabelen en schalen wordt verwezen naar appendix 1. 
Het door Risbo/Erasmus Universiteit Rotterdam en GION/Universiteit van Groningen 
uitgevoerde onderzoek naar de regiefunctie van gemeenten in 2004 (Hofman et al, 2005) 
vormt het startpunt van de dataverzameling van het LEA-onderzoek in 2010. Gemeenten die 
eerder (in 2003) hebben deelgenomen aan het onderzoek naar de regiefunctie van 
gemeenten (N=258) zijn in 2010 opnieuw gevraagd aan het onderzoek mee te werken. De 
besturen en basisscholen die in 2003 en of in 2006 in het onderzoek hebben geparticipeerd 
zijn in 2010 en 2012 opnieuw benaderd voor deelname aan de monitor. Dit eindrapport 
betreft vooral een verslaglegging van de data uit 2012. In 2012 hebben 193 basisscholen 
(schoolleiders) en 120 besturen de online enquêtes ingevuld (respons van respectievelijk 
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22% en 28%). De monitor voor besturen zijn door een brede variatie aan respondenten 
ingevuld: algemeen en adjunct directeur, voorzitter/lid College van Bestuur, 
bestuursdirecteur, bestuurssecretaris, bestuursvoorzitter, bestuurslid/penningmeester, 
centrale directie, bovenschools directeur, clusterdirecteur en bovenschools managers.  
 
Dataverzameling 
De gegevens zijn voornamelijk verzameld met online vragenlijsten. Een beperkt aantal  
scholen, beturen en gemeenten waarvan geen E-mail adres kon worden getraceerd zijn met 
een schriftelijke vragenlijst benaderd. In de responsgroep was er echter wel sprake van een 
groep gemeenten die de enquête slechts deels heeft ingevuld. Deze zogenaamde partiële 
non-respons doet zich bij online enquêteren vaker voor. De oorzaak is veelal gelegen in een 
combinatie van technische en omgevingsfactoren. Een respondent wordt terwijl hij bezig is 
met het invullen van de enquête bijvoorbeeld weggeroepen en vergeet daarna de enquête 
verder in te vullen, of wil daarna wel verder maar dan blijkt de verbinding met de website 
verbroken. Ook komt het voor dat een respondent van mening is dat de onderwerpen die in 
de enquête worden behandeld, slechts in beperkte mate betrekking hebben op situaties in 
zijn/haar gemeente en vult de enquête daarom slechts deels in. 
 
Representativiteit van de 2012 (en 2010) onderzoeksgroep 
De representativiteit van de onderzoeksgroep 2012 is nader onderzocht aan de hand van 
gegevens verkregen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO voorheen CFI) en de 
Inspectie van het Onderwijs. Deze worden vergeleken met de bevindingen van dezelfde 
analyses over 2010. 
 
 Gemeenten. Bij de gemeenten hebben we de beschikking over de data uit 2004 en 

2010. Van de 387 in 2003 benaderde gemeenten hebben er destijds 270 gemeenten 
gerespondeerd. Dit komt overeen met een respons van bijna 70 procent. Uitgesplitst 
naar het soort gemeente kwamen de percentages uit op 100% voor de G4 gemeenten, 
78% voor de G21 gemeenten en 69% voor de kleinere gemeenten. Gemeenten die 
minder dan de helft van de vragen hebben beantwoord zijn destijds uit het databestand 
verwijderd. Uiteindelijk bleven er dan 258 gemeenten voor verdere analyse. Dit komt 
overeen met een netto responspercentage in 2003 van bijna 68 procent.  
In 2010 zijn 296 gemeenten benaderd en hebben er 120 meegewerkt (respons 41%). 
Gemeenten die een te beperkt aantal vragen heeft beantwoord zijn uit het databestand 
verwijderd. Er blijven in 2010 dan 112 gemeenten over voor analyse. Dit komt overeen 
met een netto responspercentage in 2010 van 38 procent. De netto responsgroep is 
vergeleken met de niet-responderende gemeenten op: gemeentegrootte (gemiddelde 
categorie en gemiddeld aantal inwoners van gemeente waarin scholen zijn gevestigd die 
onder het bestuur vallen) en stedelijkheid van de gemeente (gemiddelde volgens CBS). 
Er blijken op deze aspecten geen significante verschillen tussen de respons en de non-
responsgroep van gemeenten. 

 
 Besturen. In de non-respons analyse zijn onze groep van responderende besturen in 

2012 allereerst vergeleken met de niet responderende groep scholen. Uiteindelijk blijkt 
dat van de negen vergelijkingsvariabelen (denominatie, schaal van het bestuur (naar 
scholen en leerlingen), percentage leerlingen met leerlinggewicht, gemeentegrootte van 
de vestigingsplaats van de school, stedelijkheid gemeente), er alleen een significant 
verschil optreedt voor bestuurlijke schaal. In 2012 blijkt het gemiddeld aantal onder het 
bestuur vallende scholen in onze steekproef wat omvangrijker (13 respons versus 11 
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scholen in de non-respons groep). Een vergelijking van onze responsgroep met 
populatiegegevens van besturen laat eenzelfde lijn zien met daarnaast wat minder 
vertegenwoordiging van de protestants-christelijke denominatie. Deze afwijkingen zijn te 
verklaren doordat er in 2012 een drietal zeer grote besturen met rond de 70 
basisscholen aan het onderzoek hebben deelgenomen. Deze vertekening heeft voor de 
analyses verder geen gevolgen omdat deze besturen niet met al hun scholen in ons 
databestand zijn opgenomen; normaal gesproken zijn deze besturen gekoppeld aan 
slechts één van de door hen bestuurde scholen. Een vergelijkbare situatie deed zich 
voor bij de meting in 2010. 

  
 Scholen. In 2012 is gerespondeerd door 193 basisscholen. Voor de vergelijking van de 

basisscholen met de populatiegegevens zijn vergelijkbare variabelen als bij de besturen 
gebruikt. Uit de non-respons analyses komt uiteindelijk op slechts een van de variabelen 
een significant verschil naar voren: de responsgroep van scholen is in 2012 wat minder 
in zeer stedelijke gebieden gevestigd, dan de populatie van basisscholen. In 2010 was 
er geen verschil tussen respons en non-respons scholen. 

 
 Citoscores. De gemiddelde Citoscores van de scholen (groep 8) - die daartoe 

toestemming hebben gegeven – zijn bij het Cito opgevraagd voor de periode van 2003 -
20122. In 2012 hebben we van 117 basisscholen de beschikking over de gemiddelde 
Citoscores. De gemiddelde Citoscore in 2012 is 535.6 en deze score is vergelijkbaar met 
die Citoscore van 2010 (535.3). In 2012 behaalden alle leerlingen in Nederland 
gemiddeld een standaardscore van 535.5.  

 
Dieptestudies en verspreiding van resultaten  
 
• Dieptestudie. Naast de genoemde monitoren is er over de Lokale Educatieve Agenda 

ook een dieptestudie gedaan. In het kader van deze dieptestudie zijn interviews 
gehouden met schoolleiders van scholen en met de voorzitters/directeuren van de 
besturen die bij deze scholen horen. Het doel is geweest om dieper in te gaan op het 
LEA-beleid – de prioritering en vaststelling van de LEA, de beoordeling van het karakter 
van het instrument en de rol van contingentiefactoren, maar met name de relatie en 
samenwerking met de gemeente en het perspectief op samenwerking en 
netwerkvorming met andere betrokken organisaties. In totaal hebben 25 scholen en 
besturen deelgenomen aan de dieptestudie en er is sprake van een goede spreiding 
naar provincie, denominatie en schaal van besturen (zie Hoofdstuk 5). De besturen en 
scholen in de dieptestudie kunnen in enige mate worden getypeerd als voorlopers; ze 
zijn vaak al wat verder gevorderd met aspecten van goed bestuur en de focus op 
kwaliteit van de school.  

• Goede praktijken en verspreiding van resultaten. In de bestuurs- en schoolmonitor 2010 
is bij de eerste peiling een inventarisatie verricht van goede praktijken onder het motto 
‘Wat Werkt voor besturen en scholen?’ Dit leverde uiteindelijk 45 korte omschrijvingen 
van goede praktijken voor besturen en 62 voor scholen. Deze zijn aan een nadere 
analyse onderworpen. Om het overzicht van goede praktijken (website) te kunnen 
maken hebben we deze besturen en scholen gevraagd om nadere informatie over de 
goede praktijk via een (online) dieptestudie  waarin bovendien werd gevraagd materiaal 
van de goede praktijk (Wat Werkt conferentie en website) beschikbaar te stellen. 

                                                      
2  De Citoscores van 2011 en 2012 zijn door het Cito  separaat aangeleverd..  
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Uiteindelijk hebben in totaal slechts 19 besturen/scholen enige nadere informatie 
verschaft over een goede praktijk. Op de vraag naar materialen om andere besturen en 
scholen inzicht te geven in de goede praktijken en op welke wijze men deze beschikbaar 
wilde stellen aan de andere besturen en scholen, bleek dat slechts ėėn respondent de 
praktijk wilde presenteren op de Wat Werkt conferentie en drie respondenten door 
schoolbezoek of door persoonlijk contact. Voor geen van de goede praktijken is 
materiaal (schriftelijk materiaal, audio- of videomateriaal) beschikbaar gesteld voor de 
website.  
Om toch zoveel mogelijk de resultaten van het onderzoek aan besturen en scholen 
beschikbaar te stellen is een aantal malen een nieuwsbrief aan de deelnemende 
besturen en scholen gezonden. Daarnaast zijn - naast algemene samenvattingen van de 
uitkomsten - voor de scholen die dat wensten, specifieke schoolrapportages ontwikkeld. 
In deze schoolspecifieke rapportages werden de monitorresultaten van een school en 
bestuur vergeleken met die van de overige besturen en scholen. Voor een uitgebreide 
beschrijving van de resultaten wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van de eindrapportage 
van themaproject 1 over het functioneren van besturen (Hofman et. al. 2012). 

 

1.5. Leeswijzer 
 
In hoofdstuk 2 wordt de stand van zaken van de LEA anno 2012 besproken vanuit het 
oogpunt van besturen en scholen. Hoofdstuk 3 presenteert de relatie tussen karakteristieken 
van de LEA en onderwijsopbrengsten van basisscholen. Aansluitend wordt in hoofdstuk 4 
ingegaan op de relatie tussen ontwikkelingen in de LEA en onderwijsopbrengsten vanaf 
2004 tot 2012. Dan volgt hoofdstuk 5 met de bevindingen van de dieptestudie waarin is 
gesproken met besturen en scholen over de LEA en de relatie met de gemeente. Het 
rapport wordt afgesloten met een samenvatting en conclusie (hoofdstuk 6). 
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2. De Lokale Educatieve Agenda anno 2012  
 
 

2.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk staat de volgende onderzoeksvraag centraal: Hoe ziet de Lokale Educatieve 
Agenda (LEA) er anno 2012 uit? De karakterisering van de LEA begint met paragraaf 2.2 
waarin wordt beschreven hoe het staat met de LEA thema’s in 2012 vanuit het perspectief 
van bestuur en school. De vormgeving en beoordeling van de LEA staat centraal in 
paragraaf 2.3, dan volgt de betrokkenheid bij de LEA en samenwerking en fit tussen 
gemeenten, bestuur en school (paragraaf 2.4). Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
samenvatting (paragraf 2.5).  
 

2.2. LEA: thema’s en doelbereiking 
 
In deze paragraaf wordt de visie van de besturen en scholen op het gemeentelijke beleid 
beschreven. De gegevens van de scholen zijn afkomstig uit vragenlijsten die door de 
schoolleiders zijn ingevuld. In de tekst worden daarom de termen scholen en schoolleiders 
door elkaar gebruikt. 
 
Bekendheid met de LEA en thema’s 
Als eerste is nagegaan of de besturen en schoolleiders bekend zijn met de Lokale 
Educatieve Agenda. Uit tabel 2.1 blijkt dat in 2012 86 procent van de besturen bekend is met 
de LEA, dit is vergelijkbaar met de situatie in 2010 toen 86 procent van de schoolbesturen 
bekend was met de LEA. Van de schoolleiders is een kleiner deel bekend met de LEA, 
namelijk 55 procent in 2012, ook hier is geen verschil in vergelijking met 2010 toen 54 
procent van de schoolleiders bekend was met de LEA.  
 
Tabel 2.1 Bekendheid met LEA 
  2010 2012 
 % ja N % ja N 

Schoolbesturen  89 102 86 102 

Schoolleiders 54 140 55 162 

 
Aan de schoolleiders die LEA kennen, is vervolgens gevraagd met welke thema’s de 
scholen zich bezighouden en in hoeverre de gestelde doelen bij deze thema’s zijn bereikt. 
Kenmerkend voor de ontwikkeling van de LEA in de voorbije jaren, is de toename in 
veelheid en diversiteit van de onderwerpen die op de agenda staan. Dit is deels het gevolg 
van landelijke beleidsdoelen en initiatieven zoals de VVE die vanuit landelijk beleid een 
impuls heeft gekregen. In tabel 2.2 staan negen thema’s. In de tweede kolom staat welk deel 
van de scholen zich met het betreffende LEA-thema bezighoudt. In de kolommen daarnaast 
wordt aangegeven in welke mate de doelen volgens de schoolleider zijn bereikt, de 
percentages zijn berekend op basis van de totale groep schoolleiders die bekend zijn met de 
LEA. 
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Tabel 2.2 LEA thema’s en mate waarin doelen zijn bereikt (N=88) 

  

 
is school 

mee bezig 
% 

(nog) niet 
bereikt 

% 

voor klein 
deel 
% 

in redelijke 
mate 

% 

geheel 
bereikt 

% 

 
mate van 
doelbereik 

  
 

 VVE 91 1 29 55 7 3,5 

 Taalbeleid  79 5 33 39 3 3,0 

 Passend onderwijs  73 15 40 17 1 2,5 
 Bestrijding van voortijdig  
 Schoolverlaten 73 5 27 37 5 2,9 

 Ouderbetrokkenheid  71 19 38 14 0 2,4 

 Brede school  64 7 29 26 2 2,5 

 Segregatie/integratie  64 15 30 19 0 2,3 

 Schakelklassen  48 6 17 18 7 2,2 

 Rekenbeleid  52 14 29 8 0 2,0 

 
Met voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is 91 procent van alle scholen die bekend zijn 
met de LEA bezig. Bijna 80 procent van de scholen houdt zich bezig met taalbeleid en ruim 
70 procent met passend onderwijs, bestrijding van voortijdig schoolverlaten en 
ouderbetrokkenheid. Aan de resterende thema’s wordt door de helft tot twee derde van de 
scholen aandacht geschonken.  
In de laatste kolom is de mate van doelbereik uitgedrukt in een score die loopt van 1 tot en 
met 5.3 Hierbij geeft de score 1 aan dat geen van de scholen bezig is met het thema en bij 
een score van 5 is in alle scholen het doel geheel bereikt. VVE is het thema dat het hoogst 
scoort op de mate waarin doelen zijn bereikt met een score van 3,5. Van alle scholen die de 
LEA kennen heeft 55 procent de doelen in redelijke mate bereikt, bij 7 procent zijn de doelen 
geheel bereikt. Verder zijn op taalbeleid en de bestrijding van voortijdig schoolverlaten bij 42 
procent de doelen in redelijke mate of geheel bereikt. De doelen voor het rekenbeleid zijn in 
2012 het minst bereikt, maar dit is dan ook een recent ingezet LEA-thema.  
 

2.3. Vormgeving en beoordeling LEA-beleid 
 
In deze paragraaf gaan we in op de beoordeling door besturen en scholen van de manier 
waarop de gemeente het LEA beleid vormgeeft. In tabel 2.3 staan de antwoorden op een 
aantal stellingen over de gerichtheid van het LEA-beleid. In de tabel zijn de uitkomsten 
opgenomen als een gemiddelde score waarbij onderscheid is gemaakt tussen de besturen 
en de scholen. Het bereik van de score loopt van 1, waarbij alle respondenten onjuist 
antwoorden tot 4, waarbij alle respondenten juist antwoorden. In de tabel zijn ook de 
resultaten van 2010 opgenomen.  
 

                                                      
3 Als een school niet bezig is met het thema krijgt deze de waarde 1, is het doel (nog niet bereikt) de waarde 2, is het voor een 
kleine deel bereikt de waarde 3. Als het doel in redelijk mate is bereikt de waarde 4 en als het doel geheel is bereikt de waarde 
5. De score voor de mate van het doelbereik wordt berekend als het gemiddelde van de waarde van alle scholen. 
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Tabel 2.3 Gerichtheid LEA beleid 2010-2012 
gem. besturen  gem. scholen 

2012 2010 2012 2010  
N=85 N=84 N=90 N=73 

is gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 2,7 2,7 3,1 3,1 

is vooral gericht op faciliteren van scholen 2,6 2,6 2,7 2,8 

is vooral gericht op stimuleren van onderlinge 
communicatie 2,5 2,6 2,6 2,6 

is vooral gericht op controle (accountability) 2,1 2,3 2,3 2,4 

stuurt sterk op onderwijsinhouden 2,0 1,8 2,3 2,2 

heeft een grote invloed gehad op onze 
schoolplannen/scholen 1,7 1,8 1,5 1,5 

 
Volgens de besturen zijn er drie onderwerpen die in ongeveer gelijke mate de focus zijn van 
het beleid. Het gaat dan om kwaliteitsverbetering van het onderwijs, de gerichtheid op het 
faciliteren van scholen en het stimuleren van onderlinge communicatie. Ook bij de scholen 
worden deze drie onderwerpen genoemd, maar ligt de focus nog sterker op de verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs. Zij ervaren de LEA meer als kwaliteitsinstrument dan de 
besturen. Over de overige aspecten zijn besturen en scholen eensgezind in hun oordeel 
over het karakter van de LEA. De invloed van het LEA-beleid op de plannen van de school is 
zowel volgens besturen als schoolleiders beperkt. Van de besturen acht 48 procent de 
stelling dat deze invloed groot is onjuist. Van de scholen is dit zelfs 62 procent. Voor een 
overzicht van alle percentages per vraag wordt verwezen naar appendix 2. Er zijn de 
afgelopen twee jaar geen grote veranderingen in de kijk op de gerichtheid van het LEA-
beleid. Wel zien we dat zowel besturen als scholen wat vaker vinden dat de gemeente stuurt 
op onderwijsinhouden en wat minder gericht is op controle. 
   

2.4. Betrokkenheid bij LEA: samenwerking en fit 
 
De Lokale Educatieve Agenda is in de laatste jaren behoorlijk op gang gekomen. Niet alleen 
zijn er meer onderwerpen op de agenda gekomen, er zijn ook meer instanties bij betrokken 
die inspraak in en belang hebben bij het periodieke overleg met betrekking tot LEA-thema’s 
(Oberon, 2012; Van Leer et al, 2010). Het is de vraag hoe dit de onderlinge verhoudingen en 
de besluitvorming beïnvloedt. Aan besturen is de vraag voorgelegd welke rol onderstaande 
betrokken instanties vertolken in het netwerk rondom de Lokale Educatieve Agenda (zie 
tabel 2.4). In de laatste kolom is de gemiddelde score op genomen van de scores in 2012 en 
ter vergelijking tussen haakjes de score in 2010.4 
 
 

                                                      
4 De score per instantie loopt van waarde 1, geen rol, tot en met waarde 6 beslist. Op basis van deze waarden wordt een 
gemiddelde voor alle besturen berekend. 
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Tabel 2.4 Interactievormen in het LEA beleid volgens besturen 2010-2012*  

  

geen 
rol 
% 

wordt 
geïnformeerd 

% 

wordt 
geraadpleegd 

% 

ad-
viseert 

% 

copro-
duceert 

% 

beslist 
% 
 

gem. 
2012 (2010) 

 
Gemeente 2 5 5 6 59 23 4,8   (5,1) 
Bovenschools 
management 9 1 5 19 56 11 4,4   (4,5) 

Schoolbestuur 4 11 12 11 52 11 4,3   (3,8) 
Directie 8 13 17 33 27 1 3,6   (3,7) 
Buitenschoolse 
opvang 16 16 21 5 43 0 3,4   (3,2) 

Teamleden 39 24 21 7 8 0 2,2   (2,2) 
Ouders 52 25 18 5 0 0 1,8   (1,9) 
Inspectie 58 33 7 1 1 0 1,6   (1,5) 

*(N=84 voor 2012 en 83 voor 2010) 
 
We zien dat de gemeente als de meest beslissende actor wordt gezien door de besturen. De 
mate waarin zij beslissend is, is volgens de besturen in 2012 (23 procent) echter afgenomen 
ten opzichte van 2010 (was 35 procent zie appendix 2). Deze afname is ten faveure van 
schoolbesturen en bovenschoolse management zelf. De percentages op het gebied van 
beslissen liggen voor deze actoren in 2012 namelijk hoger dan in 2010; 11 procent om 4 
procent voor het bovenschools management en 11 procent om 5 procent voor het 
schoolbestuur. Als we de percentages van het bovenschoolse management, het besturen en 
de directie van de scholen zouden optellen komen we uit op 23 procent. De invloed van de 
scholen/schoolbesturen is daarmee gelijk aan die van de gemeente. 
Verder blijkt uit tabel 2.4 duidelijk dat besturen, net als gemeenten, vinden dat de LEA veelal 
door alle betrokkenen gezamenlijk wordt gemaakt. In 2010 werd al hoog gescoord in de 
categorie ‘coproduceren’ en in 2012 liggen de percentages voor elke actor (behalve het 
schoolbestuur en het bovenschools management, vanwege hun stijging in de categorie 
‘beslissen’) nog hoger dan voorheen (zie voor de cijfers van 2010 appendix 2). De 
gemeente, het schoolbestuur en het bovenschools management worden wel nog steeds de 
meest vooraanstaande rol toegedicht in deze coproductie. De directie is volgens de besturen 
in meer gevallen een adviseur geworden, in plaats van een actor die slechts wordt 
geraadpleegd, terwijl haar coproducerende aandeel in stand is gebleven. De rol van de 
buitenschoolse opvang, met name in coproducerende zin, is vergroot. De rol van de ouders 
en de teamleden blijft beperkt, al lijken de teamleden iets aan terrein te hebben gewonnen. 
Ten slotte speelt de onderwijsinspectie volgens de besturen slechts een zeer beperkte rol in 
de LEA. 
 
Rol van de gemeente buiten de LEA om 
In de bestuursmonitor en de schoolmonitor is aandacht besteed aan de LEA en de wijze 
waarop de gemeente zich hierin manifesteert. De gemeente is echter bij meer zaken 
betrokken. In de volgende tabellen gaan we in op de rol die de gemeente speelt bij het 
kwaliteitsbeleid, de invloed die de gemeente heeft op het kwaliteitsbeleid en de 
besluitvorming van scholen.  
In tabel 2.5 is te zien dat de gemeente volgens de helft van de besturen en de scholen in 
2012 geen rol speelt in haar kwaliteitsbeleid. Volgens de besturen wordt de gemeente in 40 
procent van de gevallen geïnformeerd, volgens de schoolleiders is dat 36 procent.  Terwijl 
slechts 7 procent van de besturen aangeeft dat de betrokkenheid in 2012 verder gaat dan 
informeren, was in 2010 in de perceptie van de besturen, de betrokkenheid van de 
gemeenten groter. Destijds gaf 13 procent van de besturen aan dat de gemeente werd 
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geraadpleegd, om advies gevraagd of in coproductie van het beleid gevraagd. De 
schoolleiders zien iets vaker de betrokkenheid van de gemeente bij het kwaliteitsbeleid. Dit 
beeld komt zowel in 2012 als in 2010 naar voren. Er kan worden geconcludeerd dat de rol 
van gemeente ten aanzien van kwaliteitsbeleid volgens besturen en schoolleiders beperkt is 
en doorgaans niet verder gaat dan het informeren over het kwaliteitsbeleid.  
 
Tabel 2.5. Interactievormen inzake kwaliteitsbeleid: rol van de gemeente  

 
geen rol 

% 
 

wordt  
geïnformeerd

% 
 

wordt ge-
raadpleegd 

% 
 

adviseert 
% 
 

copro-
duceert 

% 
 

beslist 
% 
 

gem. 

besturen 2012(N=104) 53 40 1 3 3 0 1,7 

besturen 2010 (N=114) 58 30 6 3 4 0 1,6 

scholen 2012 (N=162) 50 36 4 6 3 1 1,8 

scholen 2010 (N=141) 57 27 7 4 4 0 1,7 

 
Naast de betrokkenheid van de gemeente in het kwaliteitsbeleid is tevens gevraagd of de 
gemeente volgens besturen het kwaliteitsbeleid op scholen op een positieve manier heeft 
gestimuleerd. In tabel 2.6 zijn de antwoorden op deze vraag gepresenteerd en is te zien dat 
besturen veelal negatief antwoorden op deze vraag. In totaal is maar liefst 85 procent van de 
besturen het oneens met de stelling en dat leidt tot een gemiddelde van 1,6. De scholen zijn 
iets milder over de rol van de gemeente in het kwaliteitsbeleid, het overgrote deel, namelijk 
77 procent, is het oneens met de stelling. In vergelijking met 2010 is er op dit vlak weinig 
veranderd in de mening van besturen en schoolleiders. Er kan kortom worden 
geconcludeerd dat de gemeente het kwaliteitsbeleid van de school als organisatie niet 
positief heeft gestimuleerd.  
 
Tabel 2.6 Heeft de gemeente het kwaliteitsbeleid positief gestimuleerd 

 oneens 
% 

enigszins 
oneens 

% 

enigszins 
eens 

% 

eens 
% gem. 

besturen 2012 (N=105) 59 26 14 2 1,6 

besturen 2010 (N=113) 53 33 12 2 1,6 

scholen 2012 (N=174) 53 24 18 5 1,7 

scholen 2010 (N=148) 46 35 15 5 1,8 

 
Verder is aan besturen en scholen de vraag gesteld welke rol zij toedichten aan de 
gemeente in de beslissingen die het schoolbestuur neemt. In tabel 2.7 is te zien dat, in de 
ogen van besturen en scholen, de invloed van de gemeenten op de bestuursbeslissingen 
niet erg groot is te noemen. Het gemiddelde ligt op 2,1 hetgeen  betekent dat sprake is van 
enige invloed. De schoolleiders denken er hetzelfde over. In 2012 hebben ook hier geen 
veranderingen plaatsgevonden. Kortom; over de periode 2010-2012 is sprake van fit tussen 
de percepties van besturen en scholen over de gemeentelijke invloed op kwaliteitsbeleid en 
bestuursbeslissingen. 
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 Tabel 2.7. Mate van invloed van de gemeente bij besluitvorming van het bestuur 

 
geen 

invloed 
% 

enige invloed 
% 

redelijke 
invloed 

% 

veel invloed 
% gem. 

besturen 2012 (N=99) 13 69 18 0 2,1 

besturen 2010 (N=99) 21 53 24 2 2,1 

scholen 2012 (N=159) 28 46 22 4 2,0 

scholen 2010 (N=139) 25 45 23 7 2,1 

 

2.5. Samenvatting 
 
In dit hoofdstuk is geschetst hoe de Lokale Educatieve Agenda eruit ziet anno 2012 en in 
hoeverre dit verschilt met de situatie in 2010. De visie van de besturen op het gemeentelijk 
beleid is vergeleken met die van de scholen in de persoon van de schoolleider. 
In 2012 is 86 procent van de besturen en 55 procent van de schoolleiders bekend met de 
Lokale Educatieve Agenda, deze percentages zijn vergelijkbaar met de cijfers uit 2010. De 
thematiek op de LEA heeft zich wel ontwikkeld; voor- en vroegschoolse educatie (VVE) staat 
op dit moment het hoogst op de agenda en dat thema scoort ook het hoogst op de mate 
waarin doelen zijn bereikt. Ongeveer driekwart van de scholen houdt zich bezig met 
taalbeleid, passend onderwijs, bestrijding voortijdig schoolverlaten en ouderbetrokkenheid. 
Van deze thema’s zijn de scholen op de thema’s van het taalbeleid en de bestrijding 
voortijdig schoolverlaten het verst gevorderd in de uitvoering. 
Er valt op dat er een fit bestaat tussen besturen en scholen wat betreft de vormgeving en 
beoordeling van het karakter van de LEA. De fit komt met name naar voren in de 
beoordeling van de gerichtheid van het LEA-beleid van de gemeente. Beide actoren vinden 
dat de focus ligt op kwaliteitsverbetering, facilitering, controle en communicatie. Omtrent de 
interactievormen inzake het LEA-beleid wordt duidelijk dat de gemeente in de ogen van de 
besturen nog steeds het meest voorname beslissingsorgaan is, maar ook schoolbesturen en 
bovenschools management hakken steeds vaker knopen door. Coproductie van het LEA-
beleid wordt in 2012 nog belangrijker gevonden dan in 2010 en de rol van de buitenschoolse 
opvang is hierin noemenswaardig vergroot. De directie heeft ten opzichte van 2010 een 
meer proactieve rol bewerkstelligd in de LEA. Zij vertolkt meer een adviseursfunctie dan 
voorheen.  
Op het gebied van de betrokkenheid bij het kwaliteitsbeleid en bestuursbeslissingen, komen 
besturen en scholen zowel in 2010 als in 2012 tot het oordeel dat de rol en invloed van de 
gemeente gering is. 
Al met al mag worden gesteld dat er sprake van fit is in de manier waarop de huidige staat 
van de Lokale Educatieve Agenda wordt beoordeeld naar vormgeving, focus, invloed en 
besluitvorming door besturen en scholen. 
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3. De Lokale Educatieve Agenda en onderwijsopbrengsten  
 
 

3.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de relatie tussen de Lokale Educatieve Agenda en 
onderwijsopbrengsten in drie stappen besproken. In paragraaf 3.2 gaan we allereerst in op 
de relatie tussen onderwijsopbrengsten en de leidende theoretische principes die het 
fundament vormen van het onderzoek naar de LEA, namelijk beleidsdelegatie, 
beleidsvaststelling, integraliteit van beleid, netwerkvorming en beleidsevaluatie. In paragraaf 
3.3 onderzoeken wij de bijdrage van deze vijf beleidsconcepten aan de 
onderwijsopbrengsten van scholen, vanuit het perspectief van de gemeenten. Vervolgens 
gaan we in 3.4 in op het mogelijke verband tussen kenmerken van de Lokale Educatieve 
Agenda en onderwijsopbrengsten, vanuit het perspectief van besturen en scholen. Om de 
bovengenoemde relaties tussen LEA/gemeenten, besturen, scholen en onderwijs-
opbrengsten te onderzoeken zijn regressieanalyses uitgevoerd. We sluiten het hoofdstuk af 
met een samenvatting (paragraaf 3.5). 
 

3.2. Kenmerken van de Lokale Educatieve Agenda anno 2010 
 
In het eerste tussenverslag van dit onderzoek (zie Van Leer, Hofman, de Boom & Hofman, 
2010) is ingegaan op de vijf beleidsschalen waarvan wordt aangenomen dat ze op het 
niveau van de gemeenten een mogelijke verklaring kunnen bieden voor de effectiviteit van 
de LEA (de onderwijsopbrengsten van scholen in 2012). Hieronder geven we een korte 
inhoudelijke specificatie van de geconstrueerde beleidsschalen. De vijf beleidsschalen zijn 
veelal gebaseerd op meer dan één vraag. In appendix 1 zijn de voor de schalen gebruikte 
vragen, de schaalgemiddelden en de schaalwaarden opgenomen. Voor een uitgebreide 
beschrijving van de afzonderlijke vragen verwijzen wij naar het eerste tussenverslag in het 
kader van dit onderzoek. 

 mate van beleidsdelegatie: De mate waarin sprake is van beleidsdelegatie wordt 
geïndiceerd door de vraag of er in de gemeente ten behoeve van de LEA een 
analyse is gemaakt van de onderwijssituatie, door welke partij het initiatief is 
genomen voor de LEA (gemeente, schoolbestuur, ander partij) en welke rol de 
gemeente heeft gekozen ten aanzien van de LEA (een actieve initiërende rol of een 
meer terughoudende rol). Een hoge score op deze index geeft aan dat de gemeente 
heeft gekozen voor een actieve initiërende rol en er een analyse is gemaakt van de 
onderwijssituatie ter plaatse;  

 mate van beleidsvaststelling: De mate van beleidsvaststelling heeft betrekking op de 
vraag wie betrokken zijn bij besluitvorming over beleidsplannen, welke invloed 
andere actoren (zoals schoolbesturen, scholen, ouders) hebben. Belangrijk is de 
interactievorm van de gemeente met de betrokken partijen in de LEA. Hierbij is 
gekeken naar de mate van intensiteit. De minst intensieve interactiewijze houdt in dat 
de gemeente zich beperkt tot informeren ‘de gemeente bepaalt in hoge mate zelf de 
agenda voor besluitvorming en houdt betrokkenen daarvan op de hoogte’ of 
raadplegen ‘de gemeente bepaalt in hoge mate zelf de agenda voor besluitvorming 
maar ziet betrokkenen als gesprekspartner bij de ontwikkeling van het beleid’. De 
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derde vorm betreft adviseren ‘de gemeente stelt de beleidsagenda met andere 
betrokkenen samen; de betrokkenen hebben gelegenheid om beleidsopties te 
formuleren en spelen een volwaardige rol in de ontwikkeling van beleid; de gemeente 
kan uiteindelijk van uitkomsten afwijken’. De op een na meest intensieve vorm 
noemen we coproduceren: ‘gezamenlijk met betrokkenen wordt een 
probleemagenda overeengekomen waarna gezamenlijk naar oplossingen wordt 
gezocht’. De meest intensieve interactiewijze tussen gemeente en relevante 
betrokkenen is meebeslissen: ‘de gemeente laat de ontwikkeling van en 
besluitvorming over aan andere betrokkenen’. Een hoge score op deze schaal geeft 
aan dat de gemeente kiest voor een interactievorm waarin er veel invloed is voor de 
bij de LEA betrokken partijen.  

 mate van integraliteit van beleid: de mate van integraliteit van beleid, dat wil zeggen: 
‘het afstemmen/integreren van het beleid met belanghebbende instanties of met 
ander bestaand beleid dat raakvlakken heeft met het onderwijsbeleid’ is voor 
gemeenten een belangrijke overweging bij het proces van vormgeving van het te 
ontwikkelen beleid. Voor verschillende aspecten is geïnventariseerd in hoeverre er 
sprake is van integraliteit. Het betreft hier het beleid op onder meer het gebied van 
de voorschoolse voorzieningen, buitenschoolse activiteiten, WSNS, inburgering, 
basiseducatie, sluitende aanpak, onderwijshuisvesting, welzijnsbeleid, jeugdbeleid 
en dergelijke. Van deze aspecten tezamen is een index gemaakt. Deze schaal geeft 
een indicatie voor de mate waarin er sprake is van samenwerking/afstemming dan 
wel beleidsintegraliteit. Een hoge score op deze schaal geeft aan dat er veel 
afstemming en samenwerking is op de beleidsterreinen van het LEA-netwerk  

 mate van netwerkvorming (en stabiliteit daarvan): in hoeverre is er in de gemeente 
sprake van het opereren in een beleidsnetwerk en wat is de relatie met de betrokken 
actoren in de LEA.. Een hoge score op deze schaal is een indicatie voor een directe 
en intensieve relatie met de betrokken actoren in de LEA; 

 mate van beleidsevaluatie: de mate waarin in de gemeenten sprake was van 
monitoring en evaluatie van het gevoerde beleid. De gemeenten worden getypeerd 
aan de hand van hun evaluatiebeleid. Om het succes of falen van beleid te kunnen 
meten is het van belang dat er vooraf duidelijke doelstellingen worden geformuleerd 
en dat deze doelstellingen worden uitgedrukt in meetbare termen. Tevens is het om 
het effect van het gevoerde beleid te kunnen meten van belang dat er een duidelijk 
inzicht is in de uitgangssituatie, dat wil zeggen de situatie vlak voor het beleid werd 
ingezet. Naast het formuleren van duidelijke doelstellingen is het voor de evaluatie 
van het beleid van belang dat deze doelstellingen zijn uitgedrukt in meetbare, 
kwantificeerbare, termen. Daarnaast is bij het concept ‘evaluatie’ de mate waarin de 
gemeenten het onderwijs systematisch in kaart brengen van belang. Ook de mate 
waarin de doelstelling van het beleid aan een evaluatie wordt onderworpen is 
relevant. Een hoge score op deze schaal geeft aan dat er veel aandacht is voor 
monitoring en evaluatie. 

 
LEA-beleid: vaststelling, inhoud en delegatie 
Anno 2010 komt in gemeenten het zgn. integraal bestuur (van Burgemeester & Wethouders) 
nagenoeg niet meer voor. In ruim 90% van de gemeenten is het bestuur van de openbare 
scholen op afstand geplaatst. Verder is in 10% van de gemeenten geen specifiek LEA-beleid 
aanwezig. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor LEA ligt in de meeste gemeenten in de 
handen van één portefeuillehouder. De ambtelijke verantwoordelijkheid is hoofdzakelijk in 
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handen van de gemeenteambtenaar die is belast met de portefeuille onderwijs- en welzijn. 
In slechts 2% van de gemeenten is in 2010 een LEA-coördinator aanwezig. 
Bij de totstandkoming van het LEA-beleid is coproductie door de gemeente samen met 
betrokken actoren het meest voorkomende model. Schoolbesturen, scholen, voorschoolse- 
en kinderopvang en buitenschoolse opvang hebben de meest voorname rollen, en ook hun 
invloed op het LEA-beleid is behoorlijk. Schoolbesturen hebben in een aantal gevallen de 
bevoegdheid om beslissingen te nemen en hebben na de gemeenten de meeste invloed op 
het LEA-beleid. De samenwerking tussen beide actoren wordt door de gemeenten in het 
algemeen als goed tot zeer goed gekwalificeerd. 
Thema’s als segregatie/integratie en ouderbetrokkenheid zijn wat naar de achtergrond 
geschoven en er is sprake van een toename van het belang van LEA-onderwerpen zoals 
Passend Onderwijs, taalbeleid, schakelklassen en met name de voor- en vroegschoolse 
educatie (VVE). Het initiatief voor de LEA is in bijna alle gevallen volgens de gemeente door 
henzelf genomen en richt zich normaal gesproken op alle scholen in haar gebied. Ruim de 
helft van de gemeenten beoordeelt het landelijk beleidskader voor de LEA als een helder 
kader, maar een belangrijk deel zou het toch graag wat minder algemeen geformuleerd zien.  
 
Netwerkvorming bij en integraliteit van de LEA  
Op beleidsterreinen als de voorschoolse- en kinderopvang, maar ook bij het 
huisvestingsbeleid, leerplicht, voortijdig schoolverlaten en de buitenschoolse opvang is 
sprake van het gezamenlijk formuleren van doelen. Op overige beleidsterreinen wordt 
voornamelijk informatie uitgewisseld. Een directe en intensieve relatie zien we tussen de 
gemeenten en scholen, schoolbesturen, hulpverlening, zorg en maatschappelijk werk en 
vooral met de voorschoolse- en kinderopvang. Naar het laatstgenoemde beleidsterrein gaat 
in 2010 twee-derde van de financiële middelen. 
 
Monitoring en evaluatie 
Driekwart van de gemeenten werkt anno 2010 gericht aan de verbetering van de 
onderwijskwaliteit, maar slechts de helft voert deze zorg systematisch uit. Het afleggen van 
verantwoording aan belanghebbenden is voor bijna de helft van de gemeenten niet 
vanzelfsprekend. Net iets meer dan de helft van de gemeenten heeft een aantal van haar 
LEA doelstellingen in meetbare termen uitgedrukt. Slechts 20% van de gemeenten past 
systematische monitoring toe en ruim 30% gaat hiermee aanstonds van start. Het evalueren 
van doelstellingen wordt ten slotte door iets meer dan de helft van de gemeenten toegepast. 
Echter, in een gering deel van de gemeenten door een onafhankelijke externe instantie.  
Qua doelrealisatie in 2010 valt op dat men het verst gevorderd is met het bereiken van 
doelen voor de Brede School en het minst voor het thema integratie/segregatie. We zagen in 
het vorige hoofdstuk al dat zich in 2012 wat dat betreft duidelijke verschuivingen hebben 
voorgedaan. In 2012 zijn de doelen van de voor- en vroegschoolse educatie in een 
merendeel van de scholen bereikt. Voor bestrijding van voortijdig schoolverlaten en 
taalbeleid geldt dat voor wat minder dan de helft van de scholen. Slechts een kwart of 
minder van de scholen geeft aan dat in 2012 doelen zijn gerealiseerd voor de brede school, 
schakelklassen, segregatie/integratie. Doelbereik komt het minst voor bij  rekenbeleid, maar 
dit is dan ook een recent ingezet LEA-thema. Wat betreft het LEA-beleid richten de 
gemeenten zich in 2010 op verbetering van de onderwijskwaliteit en op stimulering van de 
onderlinge communicatie, maar niet op het sturen op onderwijsinhoud of op controle.  



 24

3.3. LEA en onderwijsopbrengsten: vanuit het perspectief van gemeenten  
 
Om de samenhang tussen kenmerken van de LEA in 2010 en de onderwijsopbrengsten van 
basisscholen anno 2012 te onderzoeken zijn regressieanalyses uitgevoerd. Als indicatie 
voor de onderwijsopbrengsten zijn hierbij de gemiddelde Citoscores van een school van 
groep 8 gehanteerd. Meer concreet betreft het de Citoscores in 2012 zoals ter beschikking 
gesteld door (een deel van) de scholen. De scores zijn aangeleverd door het Cito. De vijf 
beleidsschalen (mate van beleidsdelegatie, beleidsvaststelling, integraliteit, netwerkvorming 
en beleidsevaluatie) dienen als typering van de LEA. Deze beleidsschalen hebben niet altijd 
een score, bijvoorbeeld omdat niet alle onderliggende deelaspecten zijn ingevuld. Voor de 
regressieanalyse is aan deze missende waarden het gemiddelde van de groep toegekend. 
Een bivariate analyse vooraf (t-test) liet geen significante verschillen zien tussen de 
oorspronkelijke beleidsschalen met missende waarden en de beleidsschalen waarbij 
missende waarden zijn vervangen door het gemiddelde.5  
Omdat we niet de beschikking hebben over de Citoscores van alle scholen en er ook 
scholen in het bestand zitten, waarvan het bestuur niet heeft gereageerd (en besturen 
waarvan de school niet heeft gereageerd) kan deze analyse slechts op een deelbestand van 
39 scholen worden uitgevoerd. Een aantal van deze scholen ligt in dezelfde gemeente. De 
analyse heeft als gevolg daarvan betrekking 39 scholen in 31 verschillende gemeenten. 
In de uitgevoerde regressieanalyses op het niveau van de gemeenten worden twee 
modellen geschat in lijn met eerdergenoemde leidende theoretische principes die het 
fundament vormen van het onderzoek naar functioneren van de LEA. Het eerste model gaat 
na wat de invloed is van de leerlinginstroom op de gemiddelde Citoscore van de school in 
2012. In het tweede model worden de beleidsschalen opgenomen die de huidige LEA 
praktijk (anno 2010) representeren.  
Om de onderwijsopbrengsten van scholen –de gemiddelde Citoscores van de basisscholen 
in 2012– op een valide manier te kunnen vergelijken moet rekening worden gehouden met 
de leerlinginstroom of leerlingsamenstelling. Een school met veel leerlingen met een 
gunstige achtergrond kan gemakkelijker tot hogere leerlingprestaties komen dan scholen 
waar de leerlinginstroom minder gunstig is. Nadat is gecontroleerd voor de leerlinginstroom 
kan worden nagegaan in welke mate de beleidsschalen daadwerkelijk een rol spelen in het 
verklaren van de onderwijsopbrengsten van scholen.  
In het eerste model wordt de invloed van twee leerlingvariabelen ter controle voor 
leerlinginstroom ingevoerd: het leerlinggewicht en het de gemeentegrootte. Uit tabel 3.1 kan 
worden opgemaakt dat op het niveau van gemeenten de gemiddelde Citoscore van de 
school in 2012 voor het overgrote deel wordt bepaald door de leerlinginstroom (zie model 1). 
Het gemiddelde leerlinggewicht van de school (β =-.61; p<.01) bepaalt voor 38% de 
gemiddelde Citoscore in 2012 van de scholen in de LEA-gemeenten. Ofwel, hoe lager het 
aantal leerlingen met een leerlinggewicht hoe beter de gemiddelde Citoscores van de 
scholen in 2012. 
In het tweede model worden naast het leerlinggewicht en de gemeentegrootte ook de vijf 
beleidsschalen opgenomen. Door de opname van de vijf beleidsschalen stijgt de verklaarde 
variantie van het model van 38% naar 52% (zie verklaarde variantie onderaan tabel 3.1). De 
vijf beleidsschalen verklaren dus een additionele 14% van de verschillen in gemiddelde 
Citoscores in 2012. Opvallend is dat in dit model slechts één van de vijf beleidsschalen 

                                                      
5  Door het principe van regressie naar het gemiddelde is de verwachting dat het zal gaan om conservatieve schattingen van  
verbanden  tussen LEA-kenmerken en de onderwijsopbrengsten van de  school  en de LEA kenmerken.  
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significant is. Dit betreft de mate van beleidsdelegatie (β =.30, p<.05). De mate waarin er 
sprake is van beleidsdelegatie heeft betrekking op de vragen of er in de gemeente ten 
behoeve van de LEA een analyse is gemaakt van de onderwijssituatie, door welke partij het 
initiatief is genomen voor de LEA (gemeente, schoolbestuur, ander partij) en welke rol de 
gemeente heeft gekozen ten aanzien van de LEA (een actieve initiërende rol of een meer 
terughoudende rol). Een hoge score op deze index geeft aan dat de gemeente heeft 
gekozen voor een actieve initiërende rol en/of dat er een analyse is gemaakt van de 
onderwijssituatie ter plaatse. De uitkomsten van regressieanalyse laten zien dat de 
onderwijsopbrengsten in LEA gemeenten waar een analyse is gemaakt van de 
onderwijssituatie en de gemeente heeft gekozen voor een actieve initiërende rol hoger zijn 
dan de onderwijsopbrengsten in gemeenten waar geen analyse is gemaakt van de 
onderwijssituatie en/of de gemeente heeft gekozen voor een meer terughoudende rol. Zoals 
gezegd is de analyse gebaseerd op slechts 39 scholen en 31 verschillende gemeenten. De 
resultaten moeten dus zeer voorzichtig worden geïnterpreteerd.  
 
  
Tabel 3.1 Regressieanalyses met controlevariabelen, Lea-beleidsschalen en onderwijs-opbrengsten  
 
Cito_2012 
(analyse met variabelen vanuit het perspectief van 
gemeenten) 
 

 
Model 1 
Leerling-

covariaten 
 
 

Model 2 
Beleidsschalen 

gemeenten 
 
 

Model 1      Leerlingcovariaten β      β      
   

 Gemiddeld leerlinggewicht  2011 -.61**   (.000) -.62**  (.000) 
 Gemeentegroote  2011 (aantal leerlingen) -.02     (.863) -.11     (.505) 

   
Model 2      Kenmerken LEA/gemeenten (2010)   
 Mate van beleidsvaststelling  -.31   (.063) 
 Mate van beleidsdelegatie  .30*   (.049) 
 Mate van integraliteit  .13    (.454) 
 Mate van netwerkvorming  .01    (.930) 
 Mate van beleidsevaluatie   -.16   (.311) 

   
Verklaarde variantie (%)  38% 52% 
**significant bij p<.01  *significant bij p<.05 

 

3.4. LEA en onderwijsopbrengsten: het perspectief van bestuur en school 
 
Na de analyse van de bijdrage van LEA-beleid(schalen) aan de onderwijsopbrengsten van 
scholen, gaan we in deze paragraaf in op mogelijke verbanden tussen kenmerken van de 
Lokale Educatieve Agenda vanuit het perspectief van besturen en scholen. In de 
uitgevoerde regressieanalyses zijn achtereenvolgens vier modellen geschat. Het eerste 
model gaat na wat de invloed is van de leerlinginstroom op de gemiddelde Citoscore van de 
school in 2012. In het tweede model worden de schalen of variabelen opgenomen die de 
LEA of de gemeenten kenmerken (maar wel naar het oordeel van het bestuur). Het derde 
model betreft aspecten (schalen) van het oordeel van het bestuur over de LEA. In het vierde 
en laatste model gaat het om een schaal waarmee de scholen een oordeel hebben gegeven 
over de mate waarin er al resultaten zijn bereikt.  
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Over de uitkomsten van deze regressieanalyses vanuit het perspectief van de school en het 
bestuur kunnen we kort zijn: er zijn geen significante verbanden vastgesteld.6 
 

3.5. Samenvatting  
 
Er is onderzocht in welke mate beleidsconcepten gemeten op het niveau van de gemeente 
zoals de beleidsvaststelling, beleidsdelegatie, integraliteit van de beleidsvorming, 
netwerkvorming en beleidsevaluatie, samenhangen met de onderwijsopbrengsten van 
scholen in de gemeenten. Daarna zijn analyses verricht naar het mogelijke verband tussen 
kenmerken van de LEA en onderwijsopbrengsten vanuit het perspectief van besturen en 
scholen.  
Op het niveau van gemeenten worden de onderwijsopbrengsten van de scholen in 2012 
voor het overgrote deel bepaald door de leerlinginstroom. Het gemiddeld leerlinggewicht van 
de school bepaalt voor 38% de gemiddelde Citoscore in 2012 van de scholen in de LEA-
gemeenten. Ofwel, hoe lager het aantal leerlingen met een leerlinggewicht hoe beter de 
gemiddelde Citoscores van de scholen in 2012. Het model met de vijf beleidsschalen 
verklaart een additionele 14% van de verschillen in de onderwijsopbrengsten in 2012. Eén 
van de vijf beleidsschalen hangt significant samen met de onderwijsopbrengsten. Dit betreft 
de mate van beleidsdelegatie. In LEA gemeenten waar een analyse is gemaakt van de 
onderwijssituatie en de gemeente heeft gekozen voor een actieve initiërende rol zijn de 
onderwijsopbrengsten hoger dan in gemeenten waar de gemeente heeft gekozen voor een 
meer terughoudende rol en/of geen analyse is gemaakt van de onderwijssituatie. De analyse 
is gebaseerd op een beperkt aantal scholen en gemeenten. De resultaten dienen daarom 
voorzichtig te worden geïnterpreteerd.  
 
 

                                                      
6 Een eerdere analyse op basis van gegevens uit de meting van 2010 liet wel enkele significante verbanden zien (van Leer et 
al 2011). Zo bleek bijvoorbeeld dat als het bestuur de invloed van de gemeente op de scholen als groot beoordeeld, er sprake 
was van hoger onderwijsopbrengsten (een hogere gemiddelde Citoscore in 2010). Aan de andere kant bleek dat wanneer het 
bestuur en de school consensus hebben over de LEA, dit niet positief samenhangt met de onderwijsopbrengsten. Wellicht is dit 
laatste een gevolg van een eventuele grote consensus bij grote problemen in het lokaal onderwijsbeleid. Voor de tabel met 
uitkomsten van deze analyses op de gegevens van 2010 wordt verwezen naar appendix 2. 



 27

4. Trends: Lokale Educatieve Agenda en onderwijsopbrengsten 
   
 

4.1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt allereerst onderzocht of er een verband bestaat tussen de 
ontwikkeling in onderwijsopbrengsten van 2003 tot 2012 voor de in 2003 ontwikkelde 
clusters van gemeenten. Ook wordt nagegaan welke verklaringen er vanuit onze 
theoretische perspectieven kunnen zijn voor specifieke ontwikkelingen (paragraaf 4.2).  In 
paragraaf 4.3 wordt nader ingegaan op ontwikkelingen in onderwijsopbrengsten (gemiddelde 
Citoscores van 2010, 2011 en 2012) en specifieke kenmerken van de LEA op het niveau 
van de gemeente, het bestuur en de school. Ook mogelijke verklaringen voor de trends in 
onderwijsopbrengsten komen in paragraaf 4.3 aan de orde. 
 

4.2. Ontwikkelingen in gemeentetypen en onderwijsopbrengsten: 2003-2012 
 
Vergelijking van typen van gemeenten 2003 - 2012  
Voor de vergelijking van ontwikkelingen binnen typen van gemeenten tussen 2003 en 2012 
wordt gebruik gemaakt van de typologie van gemeenten die in 2003 is ontwikkeld door 
Hofman, de Boom, Hofman & van den Berg (2005). In 2003 zijn voor de constructie van 
clusters van gemeenten de eerder besproken beleidsschalen als basis gebruikt: mate van 
beleidsdelegatie, mate van beleidsvaststelling, integraliteit van het gevoerde beleid, mate 
van netwerkvorming en tenslotte de mate van beleidsevaluatie (zie hoofdstuk 3). Op basis 
van deze beleidsschalen zijn door middel van clusteranalyse in 2003 vier gemeentelijke 
besturingsmodellen onderscheiden.  
 
Tabel 4.1: De gemiddelde scores van clusters van gemeenten op de kernvariabelen  2003 
  
 cluster 1 cluster 2 cluster 3 cluster 4 gem. 
Beleidsdelegatie 6,6 6,5 7,0 5,4 6,5 
Beleidsvaststelling 2,1 3,2 1,9 1,7 2,0 
Integraliteit 2,7 1,4 1,9 2,0 2,2 
Netwerken 4,3 2,5 2,7 2,0 3,0 
Beleidsevaluatie 3,5 2,8 3,1 2,5 3,1 
 
In tabel 4.2 zijn de clusters van 2003 en 2010 nader getypeerd en met elkaar vergeleken. 
Het eerste cluster van 2003 (van 25% in 2003 naar 39% in 2010) is getypeerd als het 
moderne regienemende cluster: deze gemeenten kozen voor een actieve, initiërende rol in 
het onderwijsachterstandenbeleid, participerend in een netwerk van relevante actoren. Het 
tweede cluster van gemeenten is vanwege de zeer geringe omvang buiten beschouwing 
gelaten. Het derde cluster (van 49% in 2003 naar 35% in 2010) wordt als traditioneel actief 
getypeerd: de gemeente koos voor een sterke regierol, maar vanuit een traditionele 
interactievorm (vooral beleidsdelegatie naar besturen en adviseren) en maakte slechts ten 
dele gebruik van het gemeentelijk netwerk van lokaal onderwijsbeleid. Het vierde cluster 
(van 21% in 2003 naar 25% in 2010) tenslotte benoemen we als traditioneel passief: 
dergelijke gemeenten kozen voor een terughoudende rol in het 
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onderwijsachterstandenbeleid en er was nauwelijks sprake van een netwerk voor lokaal 
onderwijsbeleid.  
Tabel 4.2 laat verder zien dat er in verdeling van gemeenten naar besturingsmodel voor de 
twee jaren, duidelijke verschillen zichtbaar zijn. In het algemeen kan vastgesteld worden dat 
er vanaf 2003 sprake is van een toename van gemeenten met het moderne regienemende 
besturingsmodel en een afname van gemeenten met een traditioneel actief 
besturingsmodel. Daarnaast zien we een lichte toename van gemeenten met een  
traditioneel passief besturingsmodel. 
 
Tabel 4.2  De typologie van gemeenten in 2010 en 2003 

  

 
 

 2010 

 
 

2003 
 

Gemeenten:  besturingsmodellen  
 
 

 
% 

 
aantal  

gemeenten 
 

% 
 
 

aantal  
gemeente 

 
  Cluster 1 Modern regienemend 39 29 25 64 
  Cluster 2 Buiten beschouwing 1 1 5 11 
  Cluster 3 Traditioneel actief  35 26 49 124 
  Cluster 4 Traditioneel passief 25 18 21 53 
  Totaal 100 74 100 252 
 
De vraag is nu in hoeverre er een relatie bestaat tussen deze gemeentelijke 
besturingsmodellen en de ontwikkeling in de onderwijsopbrengsten op basisscholen die 
onder deze gemeenten en het daar gevoerde beleid vallen. Helaas is slechts van een 
beperkt deel van de scholen in elk van de drie typen van gemeenten de gemiddelde 
Citoscore beschikbaar voor de periode 2003 tot en met 2012. De analyse is daardoor 
gebaseerd op een beperkt aantal scholen en gemeenten. De resultaten dienen dus 
voorzichtig te worden geïnterpreteerd.  
Een analysemethode waarmee nagegaan kan worden in hoeverre er sprake is van 
ontwikkelingen in die Citoscores is de trendanalyse7. Met behulp van de trendanalyses 
(herhaalde meting) kan worden nagegaan hoe de Citoscores van de scholen zich over 10 
jaar (van 2003 tot 2012) hebben ontwikkeld. In figuur 4.1 worden de gemiddelde Citoscores 
van de scholen in elk van drie van de vier clusters van gemeenten gepresenteerd, waarbij 
gecontroleerd is voor de leerlingstroom van de school. Achtergrondgegevens van de 
leerlingen zijn beschikbaar vanaf 2004 en betreffen het gemiddeld leerlinggewicht en het 
percentage allochtone leerlingen dat een school herbergt.  
 
Wanneer we figuur 4.1 nader beschouwen valt op dat onze verwachting niet wordt 
bevestigd; er is geen duidelijke lijn zichtbaar in de ontwikkeling van de Citoscores binnen de 
drie typen van gemeenten. Het enige dat kan worden geconstateerd is dat het derde cluster 
ofwel de groep gemeenten met een traditioneel actief besturingsmodel (de groene lijn) over 
de gehele periode gemiddeld de hoogste onderwijsopbrengsten heeft. De 
onderwijsopbrengsten in gemeenten met een  traditioneel passief besturingsmodel (de rode 
lijn) heeft gemiddeld de laagste  onderwijsopbrengsten. De gepresenteerde verschillen in 
onderwijsopbrengsten tussen de clusters van gemeenten zijn echter niet significant.  

                                                      
7 Het betreft GLM analyses (General Linear Model Analysis))  
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Figuur 4.1 Trends in samenhang drie typen van gemeenten met Citoscores (2003 – 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 3.1 Trends in samenhang drie typen van gemeenten met Citoscores (2003 – 2010) 
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4.3. Ontwikkelingen in onderwijsopbrengsten en LEA: 2010, 2011, 2012. 
 
Nu we hebben vastgesteld dat de gemeenteclusters er (in termen van significantie) niet toe 
doen, is het de vraag of er andere karakteristieken van de gemeenten zijn die samenhangen 
met ontwikkelingen in onderwijsopbrengsten (gemiddelde Citoscores in 2010, 2011 en 2012)  
 
Mate van doelbereiking LEA-thema’s en trends in onderwijsopbrengsten 
Allereerst is voor de verschillende thema’s waar gemeenten mee bezig zijn nagegaan of de 
mate van doelbereiking samenhangt met onderwijsopbrengsten. Significante verschillen 
worden meestal niet vastgesteld en dat is te verklaren door het al genoemde beperkte aantal 
gemeenten en scholen waar de analyses op zijn gebaseerd. Wel wordt een aantal trends 
vastgesteld voor de LEA-thema’s Brede school, bestrijding van voortijdig schoolverlaten, 
integratie/segregatie, schakelklassen en rekenbeleid.  
In de onderstaande figuren worden deze trends (vergelijk de onderbroken lijnen) 
gepresenteerd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De figuren laten een trendmatige samenhang zien tussen de mate waarin de doelen van de 
verschillende LEA-thema’s zijn bereikt en de onderwijsopbrengsten in de periode van 2010-
2012. De onderwijsopbrengsten lijken in het algemeen iets hoger bij scholen in gemeenten 
die aangeven dat de doelen geheel zijn bereikt. Ook voor een LEA-thema als het 
rekenbeleid, dat pas recent op de agenda is gekomen zien we een dergelijke trend. Zoals 
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gezegd zijn de geobserveerde trends zijn gebaseerd op zeer beperkte aantallen en moeten 
dus vooral worden gezien als indicatief.  
 
Mogelijke verklaringen voor doelbereiking en onderwijsopbrengsten  
Een volgende vraag is nu welke mogelijke verklaringen er zijn te vinden voor de 
doelrealisatie van de verschillende LEA-thema’s en de trendmatige relatie met de 
onderwijsopbrengsten. Ook daarvoor zijn trendanalyses uitgevoerd. Onderstaande figuren 
tonen dat mogelijke verklaringen in positieve trends in onderwijsopbrengsten liggen op het 
vlak van de door de gemeente gekozen rol in de LEA (initiërend versus terughoudend), het 
oordeel van het schoolbestuur over de deskundigheid van de gemeente met betrekking tot 
kwaliteitsbeleid en ten slotte de houding van de schoolbesturen tegenover haar relatie met 
de gemeente. 
Scholen in gemeenten die ten aanzien van de Lokale Educatieve Agenda hebben gekozen 
voor een actieve, initiërende rol, waarbij men zelf draagvlak voor LEA-thema’s creëert, 
hebben hogere onderwijsopbrengsten dan scholen in gemeenten met een terughoudende 
rol. Scholen in gemeenten die door schoolbesturen als meer deskundig worden beoordeeld 
en waarmee zij een positieve relatie hebben eveneens hogere onderwijsopbrengsten dan 
scholen in gemeenten waar dit minder het geval is. 
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4.4. Samenvatting 
 
Er is allereerst onderzocht of er een verband bestaat tussen de ontwikkeling in 
onderwijsopbrengsten van 2003 tot 2012 voor de in 2003 ontwikkelde clusters van 
gemeenten. De uitkomsten laten zien dat er geen duidelijke lijn zichtbaar is in de 
ontwikkeling van de Citoscores van 2003 tot en met 2012 binnen de drie typen van 
gemeenten. De groep gemeenten met een traditioneel actief besturingsmodel heeft over de 
gehele periode gemiddeld de hoogste onderwijsopbrengsten en de gemeenten met een  
traditioneel passief besturingsmodel hebben gemiddeld de laagste  onderwijsopbrengsten. 
De verschillen in onderwijsopbrengsten tussen de clusters van gemeenten zijn evenwel niet 
significant. 
Vervolgens was de vraag of er andere karakteristieken van de gemeenten zijn die 
samenhangen met ontwikkelingen in onderwijsopbrengsten (gemiddelde Citoscores in 2010, 
2011 en 2012). Er is (indicatief) een aantal positieve trends vastgesteld voor de mate waarin 
de doelen van LEA-thema’s, zoals de Brede school, bestrijding van voortijdig schoolverlaten, 
integratie/segregatie, schakelklassen en rekenbeleid, volgens schoolleiders zijn gerealiseerd 
en onderwijsopbrengsten. De onderwijsopbrengsten in de periode van 2010 tot en met 2012 
lijken iets hoger in gemeenten waar de doelen van LEA-thema’s geheel zijn bereikt. 
Het lijkt er verder op dat scholen in gemeenten die ten aanzien van de LEA hebben gekozen 
voor een actieve, initiërende rol, waarbij men zelf draagvlak voor LEA-thema’s creëert, 
hogere onderwijsopbrengsten hebben dan scholen in gemeenten met een terughoudende 
rol. Scholen in gemeenten die door schoolbesturen als meer deskundig worden beoordeeld 
en waarmee zij een positieve relatie hebben, komen eveneens tot hogere 
onderwijsopbrengsten dan scholen in gemeenten waar dit minder het geval is. Bij deze 
uitkomsten is voorzichtigheid geboden omdat de analyses zijn gebaseerd op een zeer 
beperkt aantal gemeenten, besturen en scholen. 
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5. Dieptestudie: de Lokale Educatieve Agenda  
 
In dit hoofdstuk wordt de dieptestudie met betrekking tot thema 3: ‘Lokale Educatieve 
Agenda’ gerapporteerd. Er zijn interviews gehouden met schoolleiders van scholen en met 
de voorzitters/directeuren van de besturen die bij deze scholen horen. Het doel is geweest 
om dieper in te gaan op het LEA-beleid – de prioritering en vaststelling van de LEA, de 
beoordeling van het karakter van het instrument en de rol van contingentiefactoren, maar 
met name de relatie en samenwerking met de gemeente en het perspectief op 
samenwerking en netwerkvorming met andere betrokken organisaties. Hiermee wordt meer 
inzicht geboden in de dagelijkse praktijk van het gemeentelijk onderwijsbeleid en de Lokale 
Educatieve Agenda vanuit het perspectief van bestuur en school. Meer algemeen wordt 
gekeken vanuit het leidende principe van ‘fit’ tussen gemeente, bestuur en school.  
In het volgende wordt allereerst de opzet van de dieptestudie besproken. Vervolgens wordt 
de inhoud van de interviews nader toegelicht, waarna de uitkomsten van de interviews met 
betrekking tot het thema ‘LEA’ worden gerapporteerd en tegen het licht worden gehouden 
van enkele monitorresultaten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enige algemene 
conclusies.  
 

5.1. Opzet van de dieptestudie 
 
Steekproef 
Bij het benaderen van scholen voor de dieptestudie is de lijst met scholen die deel hebben 
genomen aan de schoolmonitor_2010 (n = 163) als vertrekpunt genomen. Een  criterium 
voor de selectie van een school en bijbehorend schoolbestuur was dat scholen de 
gemiddelde Citoscores van groep 8 ter beschikking hadden gesteld. Dit is vooral van belang 
om na te kunnen gaan of de dieptestudiescholen op dat punt afwijken van de reguliere groep 
scholen uit de monitor_2010. De intentie was voorts om de dieptestudies zoveel mogelijk uit 
te voeren op scholen waarvan ook het schoolbestuur heeft deelgenomen aan de 
bestuursmonitor 2010. Daarnaast had het onze voorkeur als de school in 2003 en 2006 ook 
al heeft deelgenomen aan de BOPO-monitoren. Een samenstel van criteria dus. Er is dan 
ook gekozen om de ‘kandidaten’ voor de dieptestudie gefaseerd te benaderen van ideale 
naar minder ideale scholen. De scholen zijn op basis van de genoemde criteria opgedeeld in 
categorieën. Bij de eerste benadering van de scholen viel de bereidwilligheid om deel te 
nemen aan een dieptestudie met name bij de schoolleiders enigszins tegen. Het meest 
gebruikte argument door weigerende schoolleiders is de overvloed aan onderzoeken 
waarmee zij worden overspoeld. De schoolmonitor kon nog wel, maar nog een dieptestudie 
er bovenop vond men iets teveel van het goede.  
 
Procedure 
De benadering van een school is als volgt aangepakt.  
 Het telefonisch benaderen van de schoolleider waarbij er werd herinnerd aan de 

schoolspecifieke rapporten die zijn verstuurd aan de scholen die de schoolmonitor 2010 
hebben ingevuld.  

 Een gesprek aanbieden over de schoolspecifieke resultaten van deze enquête  
 Het gesprek met de schoolleider, gevoerd door één of twee onderzoekers. In de meeste 

gevallen vond dit plaats op locatie van de school. In een enkel geval is, bij grote 
afstanden en slechte bereikbaarheid, gekozen voor een telefonisch interview. 
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 Aan het eind van het gesprek de vraag of de schoolleider bereid is om deel te nemen 
aan de dieptestudie, of in ieder geval zoveel mogelijk onderdelen daarvan. 

 Uitvoering van de dieptestudie bij besturen en scholen (en leerkrachten in het HRM en 
ouderonderzoek). 

 
Opvallend aan deze opzet is dat schoolleiders na het eerste, in feite verkennende, gesprek 
over de bevindingen van de eerste monitor – aan de hand van een schoolspecifiek rapport – 
in veel gevallen direct welwillend tegenover de dieptestudie stonden. In een enkel geval 
werd verzocht om de dieptestudie niet voor alle vier de thema’s – of niet voor alle vier 
tegelijk - in te plannen.  
 
Steekproef 
In onderstaande tabellen wordt een aantal beschrijvende gegevens van de dieptestudie 
besturen/scholen gepresenteerd: spreiding naar provincie, naar denominatie en naar 
schoolgrootte. In totaal hebben 25 scholen en besturen deelgenomen aan de dieptestudie. 
 
Tabel 5.1 Spreiding scholen dieptestudie naar provincie 
Provincie 
 

Aantal besturen/scholen 

Noord (Groningen, Friesland, Drenthe,Noord- 
Holland )  

7 

Midden (Overijssel, Gelderland, Utrecht, Flevoland)  6 
Zuid (Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant, 
Limburg)  

11 

Randstad8 1 
Totaal 25 
 
Tabel 5.2 Denominatie (onderwijskundige grondslag) scholen / besturen dieptestudie 
Denominatie  Aantal besturen/scholen 
Openbaar onderwijs 6  
Protestants-Christelijk onderwijs 11 
Rooms-Katholiek onderwijs 6 
Overig bijzonder onderwijs  2  
Totaal 25 
 
Tabel 5.3 Aantal scholen onder bestuur 

 

Aantal scholen 
 

Aantal besturen 

30 > 2 
20 – 30 6 
10 – 20 9 
3 – 10 4 
2 2 
1  2 
Totaal 25 
 
Relevante beschikbare beschrijvende gegevens vanuit de monitor (2010) zijn bij de 
hieronder gepresenteerde resultaten weergegeven om zicht te krijgen op de karakteristieken 
van de aan de dieptestudie deelnemende scholen en besturen in vergelijking tot de 
responsgroep van besturen in de monitor van 2010.  

                                                      
8 De Randstad wordt in deze tabel beschouwd als aparte provincie; er is geen overlap tussen scholen in de categorie Randstad 
en scholen in de categorieën van de provincies. 
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5.2. Inhoud van de interviews 
 
De inhoud van de interviews is deels bepaald door de leidende theoretische perspectieven 
van het onderzoek (zie H1) en deels door wat er uit de resultaten van de eerste monitor naar 
voren is gekomen ( van Leer et al., 2010).  
 
Leidende theoretische principes 
De leidende theoretische principes zijn in meer algemene zin de ‘best fit’ benadering, de 
contingentiebenadering van besturing in het onderwijs enerzijds, terwijl de focus meer 
specifiek ligt op de praktische invulling van de LEA (beleidsvaststelling en delegatie, 
netwerkvorming, integraliteit van de beleidsvoering en monitoring en evaluatie). De best fit-
benadering gaat er vanuit dat de context waarin gemeenten, besturen en scholen werken 
essentieel is voor het functioneren, de beleidskeuzes die worden gemaakt (denk aan 
gemeenten en besturen met scholen met veel doelgroepleerlingen) en de 
onderwijsopbrengsten. Besturen en scholen moeten samen streven naar een zo goed 
mogelijke fit tussen de onderdelen binnen het bestuur, maar ook met de school als 
organisatie en ten slotte moet het bestuur rekening houden met alle actoren in de omgeving 
van de school. 
 
In de interviews met de schoolleiders en de voorzitters/algemeen-directeuren van de 
bijbehorende schoolbesturen zijn in het kader van de Lokale Educatieve Agenda 
onderwerpen besproken zoals netwerkvorming en integraliteit van beleid, de visie op 
samenwerking en netwerkvorming, de inhoud en de vaststelling van beleid, de relatie van de 
gemeente en de rol van contingentiefactoren. Deze onderwerpen zijn benaderd vanuit het 
leidende principe van fit tussen gemeente, bestuur en school. 
 

5.3. Resultaten 
 
Samenwerking en netwerkvorming  
Netwerkvorming met organisaties en groepen uit de lokale omgeving, die betrokken zijn bij 
het dagelijks leven op een school, wordt steeds belangrijker gevonden. Uiteraard wordt er 
veelvuldig samengewerkt met andere scholen, in het bijzonder de scholen die onder 
hetzelfde schoolbestuur vallen en in de lokale omgeving zijn gehuisvest. In het kader van het 
oorspronkelijke WSNS-beleid – dat nu onder Passend Onderwijs valt – is sprake van 
samenwerking van scholen met zorginstellingen binnen een veelal uitgebreid netwerk van 
organisaties. Echter, ook met andere organisaties is op regelmatige basis contact. Het 
meeste contact is er in kader van de LEA met de kinderopvang en de buitenschoolse 
opvang (denk aan de Brede school). Daarnaast wordt samengewerkt met de gemeente, 
maar vormt men bijvoorbeeld ook een netwerk met de onderwijsbegeleidingsdienst, de 
wijkagent, sport- en muziekverenigingen, bibliotheken, hogescholen, en – in specifieke 
gevallen – kerkelijke organisaties. De integraliteit en intensiviteit van het contact hangt af 
van de lokale situatie. Zo is bij ongeveer de helft van de gemeenten de ‘Brede School’ in een 
verregaand stadium van ontwikkeling. Het is denkbaar dat contacten met organisaties als 
sport- en muziekverenigingen en met buitenschoolse opvang in deze gemeenten op meer 
georganiseerde basis plaatsvinden. 
De samenwerking met veel van de eerder genoemde organisaties, maar vooral met 
kinderopvang en buitenschoolse opvang, wordt in steeds meer gemeenten geïntensiveerd 
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door deelname aan een van de LEA-thema’s: het project de Brede School. In een aantal 
scholen in de dieptestudie zijn/worden er nieuwbouwprojecten opgezet om de school en 
deze organisaties onder te brengen in één gebouw. Voorts vindt samenwerking op 
verschillende niveaus binnen de school plaats. Niet alleen de schoolleider is betrokken in de 
samenwerking met verschillende organisaties rondom de school, maar ook de intern 
begeleider en leerkrachten zitten vaak in lokale samenwerkingsnetwerken in het kader van 
de LEA. 
 
Visie op samenwerking en beleid (netwerkperspectief) 
Waarom is netwerkvorming met andere scholen en organisaties zo belangrijk? Een vraag 
waarbij de antwoorden van schoolleider en bestuurders in essentie niet veel verschillen; er 
lijkt sprake van een “fit” tussen de visies van schoolbesturen en schoolleiders. Dat een 
netwerk nuttig is, maakt men duidelijk voor de eigen school, maar ook voor het grotere 
geheel van de lokale omgeving. 

− Schoolbesturen halen de maatschappij om ons heen aan; “hoe groter het netwerk 
waarin je samenwerkt, hoe sterker je staat in het lokale krachtenveld”. Met name als 
eenpitter is het lastig om optimaal te functioneren. Want hoe je het ook wendt of 
keert, je wordt toch af en toe wat minder belangrijk gevonden dan de grotere 
conglomeraten van schoolbesturen. Niettemin is het wel zo dat kleinere 
schoolbesturen/scholen zich kunnen optrekken aan samenwerking met grotere 
schoolbesturen/scholen in de regio, waardoor ze kunnen blijven bestaan. Echter, het 
belangrijkste van een netwerk is volgens schoolbestuurders het op lokaal niveau 
beleid voeren en van elkaar kunnen leren. “Het is voordelig als je niet steeds zelf het 
wiel hoeft uit te vinden. Goede praktijken kunnen lokaal gedeeld worden met 
anderen. Daarnaast kan er op een constructieve wijze lokaal onderwijsbeleid worden 
ontwikkeld, door bij specifieke lokale problemen de koppen bij elkaar te steken en 
gezamenlijk tot lokaal-brede oplossingen te komen. Een voorbeeld van de 
meerwaarde van ‘het leren en delen met elkaar’ kan worden gegeven met een 
specifiek geval uit de dieptestudie. Het betreft een  schoolbestuur dat een 
zogenaamde ‘barometer’ heeft ontwikkeld waarin kengetallen zitten die jaarlijks 
worden ververst. De barometer houdt gegevens bij over leerlingprestaties, maar ook 
over de leerlingenstroom met alle bijbehorende eigenschappen. Daarnaast houdt de 
barometer alle informatie bij betreffende zaken zoals functioneringsgesprekken, 
financiële gegevens en de tevredenheid van medewerkers, leerlingen en ouders. 
“Eigenlijk nagenoeg alles”, aldus de voorzitter van het betreffende schoolbestuur. 
Met de ontwikkeling van dit instrument wil hij zijn visie op het belang van een 
periodieke, allesomvattende beleidsevaluatie benadrukken. Hij stelt dan ook dat 
evaluatie van leerlingprestaties belangrijk is, maar dat ook zaken eromheen 
gemonitord dienen te worden. De barometer biedt de eigen maar ook andere scholen 
in de lokale omgeving een handvat voor ontwikkeling van schoolspecifiek 
kwaliteitsbeleid.  

− Ook schoolleiders benadrukken dat het fijn is om er bij problemen niet alleen voor te 
staan. Mocht het nodig zijn dan kan er een beroep gedaan worden op de kennis en 
ervaring van lokale partners. Er is altijd wel een specialist te vinden in het netwerk 
van het schoolbestuur en de gemeente, bijvoorbeeld een school die experimenteert 
met taalprogramma’s, of met bovengemiddelde kennis over een bepaald type 
zorgkinderen (vgl. de lokale samenwerking binnen het zogenaamde ‘passend 
onderwijs’). Voorts zijn er praktische voordelen – in tijden van krimp kunnen scholen 
elkaar uit de brand helpen bij het plaatsen van personeel. Er zijn ook 
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schaalvoordelen: het hebben van een gezamenlijk administratiesysteem, of het 
gezamenlijk (lokaal) opzetten van schoolplannen. Dergelijke samenwerking is tevens 
kostenbesparend. Tot slot heeft samenwerking een gevoelsmatig voordeel: het zorgt 
voor verbroedering, je deelt iets met elkaar.  
Overigens komt uit de interviews in de dieptestudie soms ook een diametrale 
opvatting naar voren. Eén schoolleider ziet het nut van samenwerking met andere 
scholen niet in. Dit oordeel is enerzijds gebaseerd op eigen negatieve ervaring met 
samenwerking met andere scholen; die contacten zijn niet altijd even soepel 
geweest. Anderzijds ziet de schoolleider de eigen school in alle opzichten als 
voorloper die zich in inhoudelijk opzicht dan ook prima redt in zijn eentje. 

 
De Lokale Educatieve Agenda: beleidsvaststelling en algemene beoordeling 
Hoe bezien de besturen uit de dieptestudie de manier waarop wordt samengewerkt met de 
gemeente inzake de Lokale Educatieve Agenda? Hierover valt allereerst te zeggen dat 50% 
van deze besturen de gemeente een kernrol toebedeelt in de beleidsvaststelling. De overige 
besturen uit de dieptestudie dichten de gemeente een coproducerende rol toe. Kortom, de 
gemeente staat centraal in de LEA. Noemenswaardig is voorts dat 60% van de besturen uit 
de dieptestudie een coproducerende rol zien weggelegd voor de buitenschoolse opvang in 
de beleidsvaststelling van de LEA. Dit aandeel is bijvoorbeeld bijna net zo groot als zij het 
bovenschools management toebedelen (70%). De directies van de scholen zijn volgens 
deze dieptestudiebesturen echter minder sterk betrokken bij het LEA-overleg. Rond 20% 
van de dieptestudiebesturen ziet directies die samen met bestuur en andere betrokkenen 
het  LEA-beleid ontwikkelen en uitvoeren (coproduceren), en de rest ziet niet meer dan een 
adviserende of een meer passieve rol voor hen.  
 
Interessant is om te kijken naar de wijze waarop besturen en scholen de LEA, zoals deze 
heden ten dage vorm heeft, beoordelen. In de volgende tabellen is de zienswijze van de 
dieptestudiebesturen en –scholen, afgezet tegen de beoordeling van de totale groep 
besturen en scholen in monitor_2010. 
 
Tabel 5.4 Beoordeling LEA door besturen (range 1 geheel oneens - 4 geheel eens)  
Het LEA-beleid van onze gemeente… Dieptestudie-

besturen 
Totale groep 

besturen 2010 
Is gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 2,2 2,8 
Stuurt sterk op onderwijsinhouden 1,3 1,7 
Is vooral gericht op het faciliteren van scholen 2,7 2,6 
Is vooral gericht op controle (accountability) 2,1 2,1 
Is vooral gericht op stimuleren van onderlinge communicatie 2,9 2,8 
Heeft een grote invloed gehad op onze school/scholen 1,9 1,8 
 
Tabel 5.5. Beoordeling LEA door scholen 
Het LEA-beleid van onze gemeente… Dieptestudie-

scholen 
Totale groep 
scholen 2010 

Is gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 3,3 3,1 
Stuurt sterk op onderwijsinhouden 2,7 2,2 
Is vooral gericht op het faciliteren van scholen 2,7 2,8 
Is vooral gericht op controle (accountability) 2,8 2,4 
Is vooral gericht op stimuleren van onderlinge communicatie 3,1 2,6 
Heeft een grote invloed gehad op ons huidige schoolplan 1,7 1,6 
 
In het algemeen heeft men een gematigd tot redelijke positieve kijk op het LEA-beleid. Er is 
verder te zien dat de dieptestudiebesturen op bijna alle vlakken wat minder positief zijn dan 
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de dieptestudiescholen. Opvallend is dat de dieptestudiescholen het met het merendeel van 
de stellingen meer eens is dan de totale groep scholen. Dieptestudiescholen vinden 
bijvoorbeeld meer dan de totale groep van scholen dat het LEA-beleid van de gemeente 
sterk stuurt op kwaliteitsverbetering en op onderwijsinhouden en daarnaast vooral is gericht 
op controle. Bij de dieptestudiebesturen valt op dat zij het op twee stellingen minder eens 
zijn met de totale groep besturen. Ze vinden dat het LEA-beleid wat minder is gericht op 
verbetering van de onderwijskwaliteit en op onderwijsinhouden. Er kan wel worden 
geconcludeerd dat het LEA-beleid overwegend positief wordt beoordeeld.  
 
De Lokale Educatieve Agenda: inhoudelijk 
De vaststelling en inhoud van de Lokale Educatieve Agenda zijn in de laatste jaren aan 
verandering onderhevig. In de eerste periode van de LEA stonden de meer ‘traditionele’ 
onderwerpen als de Brede School, segregatie/integratie en ouderbetrokkenheid centraal. Er 
komt bij de vaststelling van de agenda echter een steeds grotere variëteit aan onderwerpen 
aan bod. In Figuur 5.1 is te zien dat de dieptestudiebesturen en –scholen relatief veel 
waarde hechten aan ‘andere’ thema’s. Tegelijkertijd hebben de onderwerpen 
segregatie/integratie en ouderbetrokkenheid zichtbaar minder prioriteit dan voorheen. Dat 
oordeel is vergelijkbaar met de  totale groep besturen en scholen in 2010 en 2012.  Deze 
thema’s worden hieronder nader besproken. 
 
Uit de schoolmonitor 2012 kwam naar voren dat taal- en rekenbeleid veelbesproken en 
beoefende thema’s zijn op de huidige LEA. Dit bleek eveneens uit de interviews; meermaals 
wordt gesproken over het testen van en aanvangen met nieuwe methoden ten aanzien van 
taal en rekenen die zijn aangedragen vanuit de LEA. Ook de VVE (voor- en vroegschoolse 
educatie) en de buitenschoolse opvang worden actief als LEA-activiteiten naar voren 
gebracht in de interviews.  
 
Figuur 5.1 Prioritering LEA thema’s dieptestudie besturen en scholen (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De Brede Scholen hebben hun vooraanstaande prioritering wel weten te behouden, met 
name in de ogen van de besturen – zo is te zien in figuur 5.1. De voortgang op het gebied 
van Brede Scholen verschilt binnen de steekproef overigens behoorlijk. Waar er gemeenten 
zijn waar Brede School projecten al vergevorderd zijn, zijn er tevens gemeenten waar de 
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projecten nog in de kinderschoenen staan. Dit is namelijk het geval  in gemeenten waar de 
situatie er niet toe noopt omdat Brede Scholen initieel bedoeld zijn als wapen tegen 
onderwijsachterstanden: niet in alle gemeenten zijn die prominent aanwezig.  
Een onderwerp dat wellicht het meest actueel is, betreft het Passend Onderwijs. Met 
Passend Onderwijs krijgt een schoolbestuur de verantwoordelijkheid om voor elke leerling 
een passend onderwijstraject te verzorgen. Dat wil zeggen, zorgen dat er voldoende 
onderwijsaanbod voor alle leerlingen binnen het lokale samenwerkingsverband aanwezig is 
(PO-Raad, 2011). In het merendeel van de regio’s is men reeds begonnen met het 
coördineren van Passend Onderwijs, waarbij de eerste stap is om alle partners met elkaar in 
gesprek te brengen. Wie doet wat? Welke rol spelen betrokken organisaties? Wat gebeurt er 
met de ZAT (Zorg Advies Teams)? Dit zijn zaken waaraan – zo blijkt uit de interviews- op dit 
moment veel aandacht wordt geschonken. 
 
Gemeente: contact en fit  
In het overgrote deel van de gevallen heeft de schoolleider zelf nauwelijks contact met de 
gemeente. Het contact wordt nagenoeg altijd bovenschools afgehandeld. Dit is ook het geval 
bij contact over de (vaststelling van de) LEA. Op dit aspect is sprake van beleidsdelegatie 
van de gemeente naar de schoolbesturen. Alleen waar het gaat om de huisvesting en het 
onderhoud komt de schoolleider nog wel eens in directe relatie met deskundigen binnen de 
gemeente. Toch hebben zowel schoolbestuurders als schoolleiders een duidelijk beeld van 
hoe de ideale lokale samenwerking tussen gemeente, schoolbestuur en school eruit zou 
moeten zien. 

− Schoolbestuurders hameren op goede, open communicatie en vooral op 
transparantie en vertrouwen in alle geledingen van de samenwerking. Dit alles zou 
moeten leiden tot een gemeenschappelijke, eenduidige visie (consensus) op de 
manier waarop onderwijs moet worden uitgevoerd en op welke wijze activiteiten 
binnen de LEA daar een bijdrage aan kunnen leveren (zie ook figuur 5.2) . 

− Schoolleiders zien eveneens de waarde van goede communicatie. De lijnen moeten 
kort zijn en er moet een natuurlijke vorm van contact zijn. Zij noemen echter specifiek 
dat ook continuïteit belangrijk is. Men vindt het een grote pré als een 
onderwijsambtenaar voor een langere periode op zijn post zit. Een lange-termijn visie 
op het LEA-beleid moet aanwezig zijn en tot uiting komen. Het is bovendien 
daarnaast wel belangrijk dat de ambtenaar, maar ook de wethouder, een hoge 
prioriteit toebedeelt aan onderwijs en goed zicht heeft op relevante LEA-activiteiten 
en de samenhang daartussen.  

 
Gemeente: knelpunten in de samenwerking en fit 
De samenwerking met de gemeente ervaren de schoolbestuurders en schoolleiders in deze 
dieptestudie als overwegend prettig en waardevol. Er zijn over het algemeen zelden 
fundamentele problemen die de lokale samenwerking fataal in de weg staan. Zo is gebleken 
uit de interviews en zo blijkt ook uit de resultaten van de bestuursmonitor_2010 voor zowel 
de totale groep besturen als de dieptestudiebesturen. Een indicatie is te zien in Figuur 5.2, 
waarin is te zien dat het met name met het vertrouwen tussen gemeente en BO wel goed zit.  
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Figuur 5.2 Relatie van dieptestudie besturen met gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Desalniettemin is in de interviews in veel gevallen wel een knelpunt of onvolkomenheid naar 
voren gebracht met betrekking tot de samenwerking met de gemeente.  

− Zo komt het voor dat men te maken heeft met onderwijsambtenaren die in de ogen 
van schoolbestuurders niet competent genoeg zijn, of niet geïnteresseerd genoeg 
zijn om het lokaal onderwijsbeleid naar een hoger plan te tillen. Dit zou een 
verklaring kunnen zijn voor het feit dat er toch een gemiddelde score van 2,5 (beetje 
mee eens) is gescoord op de beweringen met betrekking tot de deskundigheid en het 
bestuurlijk vermogen van de gemeente voor het LEA- 
beleid (zie Figuur 5.3).  

 
Figuur 5.3 Knelpunten volgens dieptestudie besturen in relatie met gemeente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Dit wordt volgens deze schoolbestuurders pas echt een probleem wanneer 
gemeenten zich inhoudelijk veel bemoeien met het onderwijs. Zij hebben dan ook 
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liever dat de inhoudelijke rol van de gemeente in de beleidsvaststelling zo klein 
mogelijk is; “de onderwijsorganisaties zijn de onderwijsspecialisten, zij zouden 
autonomie en vertrouwen moeten krijgen”.  
De grootste ergernis van schoolbestuurders die naar voren is gekomen, is echter het 
feit dat veel schoolbesturen te maken hebben met scholen die in verschillende 
gemeenten liggen. “Waar je dan mee te maken hebt is dat een schoolbestuur met 
elke gemeente afzonderlijk moet overleggen over (lokaal) onderwijsbeleid, maar dat 
niet elke gemeente dezelfde zienswijze heeft. Zo ontstaan er complicaties in de 
samenwerking die ervoor zorgen dat onderwijsbeleid niet optimaal kan worden 
uitgevoerd”. Dit is in feite een roep om nog meer beleidsdelegatie van gemeenten 
naar de schoolbesturen en scholen. Enkele schoolbestuurders pleitten in de 
gesprekken voor de uitbreiding van de LEA naar een ‘REA’, een Regionaal 
Educatieve Agenda, waarbij afgevaardigden van alle betrokken gemeenten aanwezig 
zijn.  

− De bezuinigingen zijn in de ogen van schoolleiders het grootste probleem. Dat er 
moet worden bezuinigd begrijpen zij, maar de keuzes die de gemeente maakt 
schieten hen vaak in het verkeerde keelgat. Het afschaffen van schoolzwemmen en 
sportdagen wordt allerminst toegejuicht. Wellicht nog groter is de teleurstelling bij het 
stopzetten van lokale investeringsprojecten die eerder voor een meerjarige periode 
zijn vastgesteld. Beleid wordt in gang gezet, men ziet dat het werkt, maar omdat het 
teveel kost moet men er weer mee stoppen; “doodzonde en een weinig zinvolle inzet 
van publiek geld”. Verder ontbreekt het gemeenten in de ogen van een aantal 
schoolleiders aan bestuurlijke daadkracht. Er wordt vergaderd over zaken waar 
steeds maar geen beslissing over wordt genomen.  
 

Contingentiefactoren 
Hebben factoren als de schaal van de gemeente, de grootte en de denominatie van de 
school, de sociaal-etnische achtergrond van het leerlingenbestand, etc. invloed op het 
onderwijsbeleid in de gemeente? Met name de eerstgenoemde contingentiefactor, de schaal 
van de gemeente, wordt door enkelen gezien als een invloedrijke factor.  

− De opmerking van enkele schoolbestuurders houdt verband met wat eerder is 
beschreven: de competentie van de onderwijsambtenaar van de gemeente. Er wordt 
aangegeven dat ambtenaren van een kleine gemeente in veel gevallen minder 
capabel zijn op onderwijsinhoudelijk gebied dan ambtenaren van een grotere 
gemeente – en dat dit een oorzaak kan zijn van gebrekkig lokaal onderwijsbeleid dat 
hier en daar wordt gevoerd. 

− Schoolleiders halen echter een voordeel aan van kleine gemeenten: “'ons-kent-ons'. 
Kom je uit een kleine gemeente, dan is de kans groot dat je de wethouder of de 
onderwijsambtenaar persoonlijk kent”. Dit kan het contact op zakelijk gebied positief 
beïnvloeden en efficiënter (zonder  te veel tijdverlies aan overleg) leiden tot zinvolle 
gezamenlijke projecten.   

5.4. Samenvatting   
 
In het voorgaande is de dieptestudie op het gebied van thema 3: ‘Lokale Educatieve 
Agenda’ gerapporteerd. Door een groep schoolleiders en schoolbestuurders te 
bevragen/interviewen over het LEA-beleid – de prioritering en vaststelling van de LEA, de 
beoordeling van het karakter van het instrument en de rol van contingentiefactoren, maar 
met name de relatie en samenwerking met de gemeente en het perspectief op 
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samenwerking en netwerkvorming met andere betrokken organisaties – is meer inzicht 
verkregen in de dagelijkse praktijk van het gemeentelijk onderwijsbeleid en de LEA.  
Vanuit het netwerkperspectief zijn zowel schoolbesturen als schoolleiders overtuigd van de 
toegevoegde waarde van samenwerking in een netwerk van organisaties in kader van de 
Lokale Educatieve Agenda. Van Leer et al. (2010) stelden al eerder vast dat samenwerking 
in netwerken en de mate van afstemming op beleidsterreinen is toegenomen, waarbij de 
relaties tussen gemeenten en betrokken partijen directer, intensiever, maar ook veelzijdiger 
zijn geworden. De respondenten in de dieptestudie zijn overwegend positief over deze 
ontwikkeling, met name over de intensievere samenwerking tussen scholen in de lokale 
omgeving, en van scholen met overige betrokken organisaties. De meerwaarde zit volgens 
hen in schaal- en praktische voordelen en gevoel van saamhorigheid, maar vooral het delen 
van kennis, specialisme en ervaring wordt sterk benadrukt.  
De aanwezige thematiek op de LEA is in de ogen van de respondenten veranderd. Waar 
voorheen onderwerpen als segregatie/integratie en ouderbetrokkenheid centrale thema’s 
waren, zijn tegenwoordig de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), taal- en rekenbeleid en 
het passend onderwijs de meest prominente onderwerpen. De Brede School is volgens de 
respondenten ook nog steeds een voornaam LEA-thema. Het meest frequente contact in het 
kader van de LEA hebben scholen met de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. 
Echter, men vormt bijvoorbeeld (vaak in het kader van de Brede school) ook een netwerk 
met actoren als de onderwijsbegeleidingsdienst, de wijkagent, sport- en 
muziekverenigingen, bibliotheken, hogescholen, en – in specifieke gevallen – kerkelijke 
organisaties.  
De besturen en scholen in de dieptestudie stellen dat de gemeente nog steeds de meest 
beslissende rol heeft in de beleidsvaststelling van de LEA. Verder hechten zij veel waarde 
aan coproductie van het LEA-beleid, waarin zij een relatief grote rol zien weggelegd voor de 
buitenschoolse opvang. De directies hebben met betrekking tot de vaststelling van de LEA 
een adviserende, dan wel passieve rol. Over het karakter van de LEA oordelen de 
dieptestudierespondenten gematigd tot redelijk positief. 
De samenwerking met de gemeente ervaren de schoolbestuurders en schoolleiders in deze 
dieptestudie als overwegend prettig en waardevol. Zij verbinden er echter wel voorwaarden 
aan, zoals beleidscontinuïteit, goede communicatie, transparantie, bestuurlijke daadkracht, 
toereikende competentie van ambtenaren en wethouders met prioriteiten in het onderwijs. In 
de kleine(re) gemeenten zijn de twee laatstgenoemde voorwaarden volgens de 
respondenten niet altijd vanzelfsprekend. Daarnaast wordt als knelpunt benoemd dat (vooral 
grote) besturen met meerdere gemeente in overleg moeten, wiens prioriteiten niet altijd 
overeen komen.  
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6. Samenvatting en conclusie 
 

6.1. Inleiding 
 
Dit eindrapport is de derde rapportage van het themaproject ‘Lokale Educatieve Agenda’ van 
de BOPO onderzoekslijn Educational Governance, dat wordt uitgevoerd door een 
consortium van Risbo (Erasmus Universiteit), GION (universiteit Groningen) en 
onderzoeksgroep Bestuurskunde (eveneens van de Erasmus Universiteit Rotterdam).  
De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is in 2006 als instrument in het leven geroepen voor 
overleg tussen de lokale overheid (de gemeente), schoolbesturen en eventuele andere 
lokale ‘spelers’ in het onderwijsveld. Het is een instrument voor gemeenten, 
schoolbesturen/scholen en overige partners om in meer gelijkwaardige verhoudingen tot 
gezamenlijke afspraken te komen over het lokaal onderwijs- en jeugdbeleid in de gemeente.  
 
In dit eindrapport staan de volgende vragen centraal: 

• Wat is de stand van zaken in de Lokale Educatieve Agenda (LEA) anno 2012 (H2)? 
• Is er sprake van een samenhang tussen LEA-karakteristieken en onderwijs-

opbrengsten van basisscholen (H3)? 
• Welke ontwikkelingen hebben zich voorgedaan in het lokaal onderwijsbeleid tussen 

2004 en 2012 en hangen die samen met onderwijsopbrengsten van scholen (H4)? 
• Welke inzichten leveren de dieptestudies op over het functioneren van de LEA (H5)? 

 
De uitkomsten van het onderzoek zijn gebaseerd op een grootschalig kwantitatief onderzoek 
onder gemeenten in 2010 en onder schoolbesturen en scholen in 2010 en 2012. In 2010 
hebben 120 gemeenten, 130 besturen en 163 scholen gerespondeerd; in 2012 
respondeerden 120 besturen en 193 scholen. De dieptestudie is uitgevoerd onder besturen, 
schoolleiders en ruim 200 leerkrachten van 25 basisscholen. Het onderzoek sluit aan op 
eerder verricht onderzoek onder gemeenten naar de ‘Regiefunctie van gemeenten’ in 
2003/2004 (Hofman et al., 2005) en maakt ook gebruik van informatie die destijds bij 
gemeenten, besturen en scholen is verzameld.  

 

6.2. De Lokale Educatieve Agenda anno 2012 
 
Er is duidelijk geworden dat in 2012 86% van de besturen en 55% van de schoolleiders 
bekend was met de Lokale Educatieve Agenda, percentages die in vergelijking met 2010 
niet zijn veranderd. De thematiek op de agenda heeft zich wel ontwikkeld; voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE) staat op dit moment het hoogst op de agenda en dat thema 
scoort ook het hoogst op de mate waarin doelen zijn bereikt. Rond driekwart van de scholen 
houdt zich bezig met taalbeleid, passend onderwijs, bestrijding voortijdig schoolverlaten en 
ouderbetrokkenheid. Van deze thema’s zijn de scholen met het taalbeleid en de bestrijding 
voortijdig schoolverlaten het verst gevorderd in de uitvoering.   
Er valt op dat er een fit bestaat tussen besturen en scholen wat betreft de vormgeving en 
beoordeling van het karakter van de LEA. De fit komt met name naar voren in de 
beoordeling van de gerichtheid van het LEA-beleid van de gemeente. Beide actoren vinden 
dat de focus ligt op kwaliteitsverbetering, facilitering, controle en communicatie. Omtrent de 
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interactievormen inzake het LEA-beleid wordt duidelijk dat de gemeente in de ogen van de 
besturen nog steeds het meest voorname beslissingsorgaan is. Schoolbesturen krijgen in de 
besluitvorming echter een steeds belangrijker rol. Coproductie van het LEA-beleid wordt in 
2012 nog belangrijker gevonden dan in 2010 en de rol van de buitenschoolse opvang is 
hierin noemenswaardig vergroot. De directie heeft ten opzichte van 2010 een meer 
proactieve rol bewerkstelligd in de LEA. Zij vertolkt meer een adviseursfunctie dan voorheen.  
Op het gebied van de betrokkenheid bij het kwaliteitsbeleid en bestuursbeslissingen, komen 
besturen en scholen zowel in 2010 als in 2012 tot het oordeel dat de rol en invloed van de 
gemeente in dezen gering is. 
Al met al mag worden gesteld dat er een redelijke mate van overeenstemming (“fit”) 
zichtbaar is in de manier waarop de huidige staat van de Lokale Educatieve Agenda wordt 
beoordeeld naar vormgeving, focus, invloed en besluitvorming door besturen en scholen. 
 

6.3. LEA-karakteristieken en onderwijsopbrengsten 
 
Er is onderzocht in welke mate beleidsconcepten gemeten op het niveau van de gemeente 
zoals de beleidsvaststelling, beleidsdelegatie, integraliteit van de beleidsvorming, 
netwerkvorming en beleidsevaluatie, samenhangen met de onderwijsopbrengsten van 
scholen in de gemeenten. Daarna zijn analyses verricht naar het mogelijke verband tussen 
kenmerken van de Lokale Educatieve Agenda en onderwijsopbrengsten vanuit het 
perspectief van besturen en scholen. De analyses zijn gebaseerd op 39 scholen en 31 
verschillende gemeenten. Vanwege dit beperkte aantal moeten de resultaten zeer 
voorzichtig worden geïnterpreteerd.  
Op het niveau van gemeenten worden de onderwijsopbrengsten van de scholen in 2012 
voor het overgrote deel bepaald door de leerlinginstroom. Het gemiddeld leerlinggewicht van 
de school bepaalt voor 38% de gemiddelde Citoscore in 2012 van de scholen in de LEA-
gemeenten. Ofwel, hoe lager het aantal leerlingen met een leerlinggewicht hoe beter de 
gemiddelde Citoscores van de scholen in 2012. Het model met de beleidsschalen verklaart 
nog een extra 14% van de verschillen in de onderwijsopbrengsten in 2012. In totaal wordt 
meer dan de helft van de verschillen (variantie) in onderwijsopbrengsten van scholen met de 
opgenomen variabelen/schalen verklaard. Eén van de vijf beleidsschalen hangt significant 
samen met de onderwijsopbrengsten. Dit betreft de mate van beleidsdelegatie. In LEA 
gemeenten waar een analyse is gemaakt van de onderwijssituatie en de gemeente heeft 
gekozen voor een actieve initiërende rol zijn de onderwijsopbrengsten hoger dan in 
gemeenten waar de gemeente heeft gekozen voor een meer terughoudende rol en/of geen 
analyse is gemaakt van de onderwijssituatie.  
 

6.4. Trends op de Lokale Educatieve Agenda  
 
Dit onderzoek sluit aan op eerder verricht onderzoek onder gemeenten naar de 
‘Regiefunctie van gemeenten’ in 2003/2004 (Hofman et al., 2005) en maakt gebruik van 
informatie die destijds bij gemeenten, besturen en scholen is verzameld. In dat onderzoek is 
met behulp van een clusteranalyse op basis van de eerder genoemde beleidsschalen 
(beleidsdelegatie, beleidsvaststelling, integraliteit, netwerkvorming en beleidsevaluatie) een 
typologie van gemeenten gemaakt. Dit resulteerde in 3 relevante typen die zijn getypeerd 
als: moderne regienemend (1), traditioneel actief (2) en traditioneel passief (3).  
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Onderzocht is of er een verband bestaat tussen de ontwikkeling in onderwijsopbrengsten 
van 2003 tot 2012 voor de in 2003 ontwikkelde clusters van gemeenten. Er blijkt geen 
duidelijke trend in de ontwikkeling van de Citoscores van 2003 tot en met 2012 voor de drie 
typen van gemeenten. Het enige dat kan worden geconstateerd is dat gemeenten met een 
traditioneel actief besturingsmodel over de gehele periode gemiddeld de hoogste 
onderwijsopbrengsten lijken te hebben en gemeenten met een traditioneel passief 
besturingsmodel de laagste. De verschillen in onderwijsopbrengsten tussen de clusters van 
gemeenten zijn evenwel niet significant. 
Vervolgens was de vraag of er andere karakteristieken van de gemeenten zijn die 
samenhangen met ontwikkelingen in onderwijsopbrengsten (gemiddelde Citoscores in 2010, 
2011 en 2012). Er is een aantal positieve trends vastgesteld voor de mate waarin de doelen 
van LEA-thema’s, zoals de Brede school, bestrijding van voortijdig schoolverlaten, 
integratie/segregatie, schakelklassen en rekenbeleid, volgens schoolleiders zijn gerealiseerd 
en onderwijsopbrengsten: hoe meer de LEA-doelen zijn gerealiseerd, hoe hoger de 
onderwijsopbrengsten in de periode van 2010 tot en met 2012. Het lijkt er verder op dat 
gemeenten die ten aanzien van de Lokale Educatieve Agenda hebben gekozen voor een 
actieve, initiërende rol, waarbij men zelf draagvlak voor LEA-thema’s creëert, hogere 
onderwijsopbrengsten genereren dan gemeenten met een terughoudende rol. Gemeenten 
die door schoolbesturen als meer deskundig worden beoordeeld en waarmee zij een 
positieve relatie hebben, komen eveneens tot hogere onderwijsopbrengsten dan gemeenten 
waar dit minder het geval is. Bij deze uitkomsten is voorzichtigheid geboden omdat het om 
het analyses gaat met een zeer beperkt aantal gemeenten, besturen en scholen. 
 

6.5. Bevindingen dieptestudie  
 
In het voorgaande is verslag gedaan van de dieptestudie op het gebied van thema 3: ‘Lokale 
Educatieve Agenda’. Door een groep schoolleiders en schoolbestuurders te 
bevragen/interviewen over het LEA-beleid – de prioritering en vaststelling van de LEA, de 
beoordeling van het karakter van het instrument en de rol van contingentiefactoren, maar 
met name de relatie en samenwerking met de gemeente en het perspectief op 
samenwerking en netwerkvorming met andere betrokken organisaties – is meer inzicht 
verkregen in de dagelijkse praktijk van het gemeentelijk onderwijsbeleid en de LEA. 
Vanuit het netwerkperspectief zijn zowel schoolbesturen als schoolleiders overtuigd van de 
toegevoegde waarde van samenwerking in een netwerk van organisaties in kader van de 
Lokale Educatieve Agenda. De samenwerking in netwerken en de mate van afstemming op 
beleidsterreinen is toegenomen, waarbij de relaties tussen gemeenten en betrokken partijen 
directer, intensiever, maar ook veelzijdiger zijn geworden. De respondenten in de 
dieptestudie zijn overwegend positief over deze ontwikkeling, met name over de intensievere 
samenwerking tussen scholen in de lokale omgeving, en van scholen met overige betrokken 
organisaties. De meerwaarde zit volgens hen in schaal- en praktische voordelen en gevoel 
van saamhorigheid, maar vooral het delen van kennis, specialisme en ervaring wordt sterk 
benadrukt.  
De aanwezige thematiek op de LEA is in de ogen van de respondenten veranderd. Waar 
voorheen onderwerpen als segregatie/integratie en ouderbetrokkenheid centrale thema’s 
waren, zijn tegenwoordig de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), taal- en rekenbeleid en 
het passend onderwijs de meest prominente onderwerpen. De Brede School is volgens de 
respondenten ook nog steeds een voornaam LEA-thema. Het meest frequente contact in 
kader van de LEA hebben scholen met de kinderopvang en de buitenschoolse opvang. 
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Echter, men vormt bijvoorbeeld (vaak in het kader van de Brede school) ook een netwerk 
met actoren als de onderwijsbegeleidingsdienst, de wijkagent, sport- en 
muziekverenigingen, bibliotheken, hogescholen, en – in specifieke gevallen – kerkelijke 
organisaties.  
De besturen en scholen in de dieptestudie stellen dat de gemeente nog steeds de meest 
beslissende rol heeft in de beleidsvaststelling van de LEA. Verder hechten zij veel waarde 
aan coproductie van het LEA-beleid, waarin zij een relatief grote rol zien weggelegd voor de 
buitenschoolse opvang. De directies hebben met betrekking tot de vaststelling van de LEA 
een adviserende, dan wel passieve rol. Over het karakter van de LEA oordelen de 
dieptestudierespondenten gematigd tot redelijk positief. 
De samenwerking met de gemeente ervaren de schoolbestuurders en schoolleiders in deze 
dieptestudie als overwegend prettig en waardevol. Zij verbinden er echter wel voorwaarden 
aan, zoals beleidscontinuïteit, goede communicatie, transparantie, bestuurlijke daadkracht, 
toereikende competentie van ambtenaren en wethouders met prioriteiten in het onderwijs. In 
de kleine(re) gemeenten zijn de twee laatstgenoemde voorwaarden volgens de 
respondenten niet altijd vanzelfsprekend. Daarnaast wordt als knelpunt benoemd dat (vooral 
grote) besturen met meerdere gemeente in overleg moeten, wiens prioriteiten niet altijd 
overeen komen.  
 

6.6 Implicaties voor beleid en praktijk 
 
De Lokale Educatieve Agenda (LEA) is in 2006 als instrument in het leven geroepen voor 
overleg tussen de lokale overheid (de gemeente), schoolbesturen en eventuele andere 
lokale ‘spelers’ in het onderwijsveld. Het is een instrument voor gemeenten, 
schoolbesturen/scholen en overige partners om in meer gelijkwaardige verhoudingen tot 
gezamenlijke afspraken te komen over het lokaal onderwijs- en jeugdbeleid in de gemeente. 
Deze agenda bevat een aantal onderwerpen of thema’s, waarvan sommige onder de 
primaire verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, andere onder de 
verantwoordelijkheid van het bestuur en weer andere onder gedeelde verantwoordelijkheid 
(Doolaard & Mulder, 2009). Niet langer is de gemeente verantwoordelijk voor het bestrijden 
van onderwijsachterstanden, maar de schoolbesturen. De rol van de gemeente in het 
onderwijsachterstandenbeleid beperkt zich tot het voorschoolse deel van de voor- en 
vroegschoolse educatie (VVE) en de schakelklassen, klassen waarin leerlingen met een 
taalachterstand een jaar lang intensief taalonderwijs krijgen in een aparte setting. 
Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het vroegschoolse deel en ontvangen daarvoor 
ook de middelen, evenals de gewichtengelden. Zij zijn verder ook verplicht om met de 
gemeente afspraken te maken over het reguleren van leerlingenstromen, om zo integratie in 
het onderwijs te bevorderen en segregatie in het onderwijs te voorkomen. 
 
Hoge ambities 
Het onderwijsbeleid van het ministerie van OCW dat voor de periode 2011-2015 is 
neergelegd in het actieplan ‘Basis voor Presteren’ (OCW, 2011) en de bestuursakkoorden 
(OCW & Po-raad, 2012) leggen de focus op het verhogen van de taal- en rekenprestaties. 
De eerste actielijn legt de nadruk op het verhogen van het ambitieniveau bij scholen en 
besturen en de vijfde actielijn op het effectiever inzetten van de onderwijstijd, d.w.z. beter 
benutten en/of uitbreiden van de leertijd via VVE, schakelklas of zomerschool. De 
bevindingen van dit LEA-eindrapport bevestigen het belang van deze overheidskeuzes. De 
VVE staat op dit moment het hoogst op de LEA-agenda en dat thema scoort ook het hoogst 
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op de mate waarin doelen zijn bereikt. Overigens dient hier wel opgemerkt dat sprake is van 
nogal wat variatie in de vormgeving van voor- en vroegschoolse educatie (Driessen, 2012; 
Sardes, 2011)). Door invoering van de wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en 
Educatie) is per 1-8-2010 een aantal aanpassingen doorgevoerd, met name in het 
voorschoolse deel. Met de wet OKE wil de overheid kinderdagverblijven en peuterspeelzalen 
meer op één lijn brengen (harmoniseren) en zowel de financiering, de kwaliteitsregelgeving, 
de inspectie en het aanbod van vve-programma’s op beide instellingen op elkaar afstemmen 
en in één landelijk kader onderbrengen.   
Naast de aandacht voor de VVE houdt rond driekwart van de scholen zich binnen de Lokale 
Educatieve Agenda vooral bezig met taalbeleid en zijn de scholen met het taalbeleid het 
verst gevorderd in de uitvoering. Belangijker nog dan dat is de constatering dat de mate 
waarin de doelen van de oorspronkelijke LEA-thema’s, zoals de Brede school, bestrijding 
van voortijdig schoolverlaten, integratie/segregatie en nieuwe thema’s zoals schakelklassen 
en taal- en rekenbeleid, volgens schoolleiders zijn gerealiseerd positief lijken samen te 
hangen met de onderwijsopbrengsten. Ofwel hoe meer de LEA-doelen op deze thema’s zijn 
gerealiseerd, hoe hoger de onderwijsopbrengsten in de periode van 2010 tot en met 2012. 
Deze bevinding laat zien dat een verbreding van de LEA-thema’s en nieuwe ontwikkelingen 
in de richting van hetgeen de overheid beoogt in het actieplan “Basis voor presteren” een 
goede zaak is omdat de focus van scholen en besturen op taal- en rekenbeleid (inclusief 
schakelklassen) zijn vruchten lijkt af te werpen.  
 
Actieve gemeenten 
De overheid versterkt de autonomie en rol van besturen en de uitkomsten van de LEA-studie 
laten zien dat schoolbesturen (maar ook directies) een steeds belangrijker rol krijgen in de 
besluitvorming rond de Lokale Educatieve Agenda. 
Interessant is verder de bevinding dat in LEA gemeenten waar een analyse is gemaakt van 
de onderwijssituatie en de gemeente heeft gekozen voor een actieve initiërende rol, de 
onderwijsopbrengsten hoger zijn dan in gemeenten waar de gemeente een meer 
terughoudende (passieve) rol heeft. Bovendien lijkt er sprake van een trend: gemeenten met 
een actief besturingsmodel die ten aanzien van de Lokale Educatieve Agenda hebben 
gekozen voor een actieve, initiërende rol, waarbij men zelf draagvlak voor LEA-thema’s 
creëert lijken ook over meerdere jaren heen gemeten de hoogste onderwijsopbrengsten te 
hebben. Deze uitkomsten lijken te wijzen op de werkzaamheid van het lokaal beleid zoals dit 
vorm heeft gekregen in de huidige LEA.  
 
Netwerkperspectief  
Samenwerking leidt naar het netwerk-perspectief dat ook een rol in het LEA-onderzoek 
speelt (Klijn en Koppejan, 2007). In beleidsnetwerkanalyse spelen begrippen als 
participatiegraad, afstemming en invloedsfeer een centrale rol. Het eerder genoemde 
BOPO-onderzoek naar de regiefunctie van de gemeente liet zien dat netwerkvorming zich in 
het algemeen beperkt tot de professioneel betrokkenen. Het zorgen voor een breed 
gedragen onderwijsbeleid beperkt zich veelal tot interacties tussen lokale beleidsmakers, 
schooldirecteuren en bestuurders, ofwel de belangrijkste actoren in de professionele 
bureaucratie (Hofman et al, 2005). Datzelfde onderzoek onder gemeenten liet zien dat 
vooral kennis van het terrein en deskundigheid van de actoren, mede de onderlinge 
afhankelijkheid van de actoren in het netwerk bepalen. Een belangrijk aspect van de 
onderlinge verhoudingen in het beleidsnetwerk is verder ‘trust’  (zie ook Putnam, 2000). De 
actoren zullen een zeker vertrouwen moeten hebben in de lokale spelers van het netwerk 
om uiteindelijk hun individuele en gemeenschappelijke belangen te kunnen realiseren. Het 
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onderzoek in het jaar 2004 liet zien dat in de verhouding tussen gemeenten en 
schoolbesturen een gebrek aan onderling vertrouwen slechts in beperkte mate een rol 
speelt. In tweederde van de gevallen is er volgens gemeentelijke betrokkenen zeer zeker 
sprake van vertrouwen terwijl bijna een derde het daar enigszins mee eens is. Ook in 2010 
is er volgens de gemeenten voldoende vertrouwen tussen gemeente en het bevoegd gezag. 
Zowel schoolbesturen als schoolleiders zijn overtuigd van de toegevoegde waarde van 
samenwerking in een netwerk van organisaties in kader van de Lokale Educatieve Agenda 
en dit blijkt uit de toename in samenwerking en mate van afstemming op beleidsterreinen. 
Het belang van het netwerkperspectief is bovendien zichtbaar in de meer directe, 
intensievere en meer veelzijdige relaties tussen gemeenten en betrokken partijen zoals de 
voorschoolse en kinderopvang, de hulpverlening en zorg en maatschappelijk werk en de 
onderwijsondersteuning. Naast schaalvoordelen en het versterken van een gevoel van 
saamhorigheid, lijken vooral het delen van kennis, specialisme en ervaring van belang. Deze 
zaken zijn zeker in tijden van krimp in leerlingaantallen en verminderde bekostiging van 
belang (vgl. Hofman & Mulder, 2012): samen werken, samen leren en samen financieren 
zijn zaken die gestimuleerd dienen te worden in tijden van een terugtredende overheid die 
meer autonomie geeft aan scholen, besturen en alle organisaties daar om heen.  
 
Voorwaarden voor effectieve samenwerking  
Dat schoolbestuurders en schoolleiders de samenwerking met de gemeente overwegend als 
prettig en waardevol ervaren is dan een belangrijke eerste voorwaarde. Echter, op een 
aantal aspecten kan deze samenwerking zeker nog geoptimaliseerd worden. Belangrijke 
voorwaarden voor een effectieve samenwerking liggen volgens besturen en schoolleiders 
die te maken hebben met de gemeente in de Lokale Educatieve Agenda op drie 
deelterreinen. Ten eerste is dat een goede communicatie en transparantie in de 
besluitvorming. Ten tweede zijn dat de bestuurlijke daadkracht en een toereikende 
competentie van ambtenaren en wethouders die duidelijk prioriteiten leggen bij het onderwijs 
in hun gemeente. Als derde wordt een aspect genoemd dat ook uit eerder onderzoek naar 
de regiefunctie van gemeenten naar voren kwam: beleidscontinuïteit. Eerder BOPO-
onderzoek wijst uit dat continuïteit in gemeentelijk onderwijsbeleid en het volhouden van het 
gevoerde beleid over een langere periode essentiële factoren zijn in succesvol 
onderwijsbeleid (Hofman, de Boom, Hofman & van den Berg, 2005). Ook blijkt continuïteit in 
het interne en externe netwerk van betrokkenen van belang; het opbouwen van onderling 
vertrouwen en van expertise op het terrein van gemeentelijk onderwijsbeleid vergt tijd. Het 
beschikken over dergelijke netwerken wordt een positieve relatie met succesvol 
gemeentelijk onderwijsbeleid toegedicht. 
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Appendix 1.  Psychometrische kenmerken van de schalen uit de 
gemeente- bestuurs- en schoolmonitor 2010 
 
 
Gemeenten 
 
Beleidsdelegatie 
Beleidsdelegatie is geconstrueerd als een index de vragen: 
- Is er t.b.v. de LEA een analyse van de onderwijssituatie in uw gemeente gemaakt? 
- Door wie is het initiatief genomen voor de LEA in uw gemeente? 
- Welke rol ten aanzien van de LEA de gemeente heeft gekozen: 
 

Is er t.b.v. de LEA een analyse van de onderwijssituatie in uw gemeente gemaakt? 
  aantal percentage 
Nee 62 60,8 
Ja  40 39,2 
missend 10 - 
Totaal 112 100 

 
Door wie is het initiatief genomen voor de LEA in uw gemeente? 
  aantal percentage 
Schoolbesturen 3 3 
Gemeente 95 95 
Een andere instantie, nl: 2 2 
missend 12 - 
Totaal 112 100 

 
Ten aanzien van de LEA heeft de gemeente gekozen voor: 
  aantal percentage 
een terughoudende rol (beleid van onderaf laten formuleren) 27 28,1 
een actieve, initiërende rol (zelf draagvlak creëren) 69 71,9 
missend 16 - 
Totaal 112 100 

 
Indexwaarden, gemiddelde=6,47; std dev 1,87 
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Beleidsvaststelling 
 
Beleidsvaststelling is een schaal op basis van vragen naar de invloed van diverse partijen en 
de interactievorm met deze partijen.  
 

 Meest voorkomende Interactievorm in het kwaliteitsbeleid 

   geen/inform/raadpl adviseert coproduceert beslist     
  % % % % gem. valide N 

l42 
Meest voorkomende 
Interactievorm in het 
kwaliteitsbeleid 

10,0 6,7 55,6 27,8 3,0 90 

 Interactievorm met betrokken LEA partijen 

L43 Inspectie * 95,6 3,3 0,0 1,1 1,1 91 
L44  Directie scholen ** 46,2 15,1 32,3 6,5 2,0 93 
L45  Schoolbesturen 18,5 20,7 33,7 27,2 2,7 92 
L46  Teamleden ** 80,4 7,6 10,9 1,1 1,3 92 
L47  Ouders (vertegenwoordiging) 100,0 0,0 0,0 0,0 1,0 92 

L48  Leerlingen 
(vertegenwoordiging) 100,0 0,0 0,0 0,0 1,0 92 

L49  Minderheidsorganisaties 98,9 1,1 0,0 0,0 1,0 89 

L50 
 Onderwijsondersteuning 
(RMC, ROC, leerplicht, 
schoolbegeleid 

69,6 15,2 14,1 1,1 1,5 92 

L51  Voorschoolse- en 
kinderopvang 15,2 15,2 55,4 14,1 2,7 92 

L52  Buitenschoolse opvang * 42,4 16,3 35,9 5,4 2,0 92 

L53 
 Hulpverlening, zorg en 
maatschappelijk werk 
(jongerenwerk, G 

59,8 15,2 21,7 3,3 1,7 92 

L54  Cultuur, sport en recreatie 69,2 9,9 19,8 1,1 1,5 91 

L55  Politie 90,1 5,5 3,3 1,1 1,2 91 

 Invloed van betrokken partijen op het LEA beleid 
   Geen   Enigszins  Redelijk   Veel      
  % % % % gem. valide N 
L89 Scholen 12,2 32,9 28,0 26,8 2,7 82 
L90 Schoolbesturen 2,4 15,7 22,9 59,0 3,4 83 
L91 Ouders (vertegenwoordiging) 75,3 23,5 1,2 0,0 1,3 81 

L92 Leerlingen 
(vertegenwoordiging) 90,0 8,8 1,3 0,0 1,1 80 

L93 Minderheidsorganisaties 88,9 8,6 1,2 1,2 1,1 81 

L94 
Onderwijsondersteuning (RMC, 
ROC, leerplicht, 
schoolbegeleiding) 

19,5 51,2 22,0 7,3 2,2 82 

L95 Voorschoolse- en 
kinderopvang 2,4 13,4 30,5 53,7 3,4 82 

L96 Buitenschoolse opvang * 29,3 24,4 25,6 20,7 2,4 82 

L97 

Hulpverlening, zorg en 
maatschappelijk werk 
(jongerenwerk, GGD, RIAGG, 
ect) 

19,5 47,6 18,3 14,6 2,3 82 

L98 Cultuur, sport en recreatie 47,6 34,1 14,6 3,7 1,7 82 
L99 Politie en justitie 67,1 25,6 6,1 1,2 1,4 82 
 Schalen         

 Beleidsvaststelling alpha .82   L42-L55, 
L89 – L99    1,9 89 

* niet in 2004, in 2004 wel het item arbeidsmarkt 
** in 2004 als een item (nl school) 
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Integraliteit 
 
Integraliteit is een schaal op basis van onderstaande vragen naar de 
afstemming/samenwerking op de beleidsterreinen in het netwerk van de LEA.  
 

   Geen 

Informatie 
uitwisseling 
of overleg 

(Gebundelde) 
inzet van 

middelen of 
personeel 

Gezamelijk 
doelstellingen 

formuleren     
   % % % % gem. valide N 
L58 Passend  onderwijs (WSNS) 11,0 67,0 5,5 16,5 2,3 91 
L59 Voorschoolse- en kinderopvang 0,0 17,6 12,1 70,3 3,5 91 
L60 Buitenschoolse opvang 16,5 42,9 6,6 34,1 2,6 91 
L61 Inburgering 57,3 30,3 5,6 6,7 1,6 89 
L62 Basiseducatie 40,2 39,1 11,5 9,2 1,9 87 
L63 Huisvestingsbeleid 10,2 34,1 12,5 43,2 2,9 88 

L64 Leerplicht en voortijdig 
schoolverlaten 4,5 39,8 17,0 38,6 2,9 88 

L65 Onderwijsbegeleiding 18,2 46,6 19,3 15,9 2,3 88 
L66 Jeugdzorg, jeugdhulpverlening 8,0 55,7 8,0 28,4 2,6 88 
L67 Arbeidsmarktbeleid 47,7 34,1 10,2 8,0 1,8 88 
L68 Grote-stedenbeleid 90,8 4,6 1,1 3,4 1,2 87 
L69 Criminaliteitspreventie/Politie 40,9 47,7 3,4 8,0 1,8 88 
 Schalen         
 Integraliteit alpha .78   L58 – L69   2,28 89 

 
 
Beleidsnetwerk 
 
De factor Beleidsnetwerk is een index op basis van gehercodeerde vraag 25 naar de relatie 
met de betrokken actoren in de LEA. De antwoordcategorie “Direct en intensief” is 
gecodeerd als 1, de overige categorieën als 0.  
 

   
Direct en 
intensief Concurrerend Afhankelijk     

   % % % gem. valide N 
L72  Scholen 67,9 4,8 27,4 1,6 84 
L73  Schoolbesturen 82,8 6,9 10,3 1,3 87 
L74  Ouders (vertegenwoordiging) 4,6 1,5 93,8 2,9 65 
L75  Leerlingen (vertegenwoordiging) 3,2 0,0 96,8 2,9 62 
L76  Minderheidsorganisaties 6,3 3,1 90,6 2,8 64 
L77  Onderwijsondersteuning 37,3 3,0 59,7 2,2 67 
L78  Voorschoolse- en kinderopvang 91,8 1,2 7,1 1,2 85 

L79  Hulpverlening, zorg en maatschappelijk 
werk 71,1 2,6 26,3 1,6 76 

L80  Politie en justitie 44,1 1,5 54,4 2,1 68 
L81  Cultuur, sport en recreatie 47,1 4,3 48,6 2,0 70 
L82  Arbeidsmarkt 31,3 1,6 67,2 2,4 64 
 Schalen        
 LEA Relatie gemeente met partijen alpha .76   L72-L82 4,4 86 
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Beleidsevaluatie 
 
Beleidsevaluatie is geconstrueerd als een index op onderstaande vragen 
 

   
Geheel 
oneens 

Beetje 
oneens 

Beetje 
eens 

Geheel 
eens     

   % % % % gem. valide N 

L100 De gemeente heeft inzicht in haar eigen 
uitgangssituatie 2,4 8,5 39,0 50,0 3,4 82 

L101 De gemeente heeft haar doelen 
geformuleerd 8,5 8,5 42,7 40,2 3,1 82 

L102 De gemeente evalueert systematisch de 
kwaliteit van haar output 15,9 26,8 37,8 19,5 2,6 82 

L103 
De gemeente werkt gericht aan 
verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs 

12,2 14,6 50,0 23,2 2,8 82 

L104 
De gemeente legt verantwoording af aan 
belanghebbenden over de gerealiseerde 
onderwijskwaliteit 

22,2 25,9 35,8 16,0 2,5 81 

L105 De zorg voor kwaliteit door de gemeente 
is systematisch 19,5 34,1 36,6 9,8 2,4 82 

 
Zijn de doelstellingen van de LEA in meetbare termen uitgedrukt?  (Bijvoorbeeld: vermindering schooluitval met ... 
procent of daling tot het landelijk gemiddelde) 
  aantal percentage 
Nee, het is niet zinvol/nodig  de doelstellingen in meetbare termen uit te drukken, het is 
zinvoller om alleen de kwalitatieve aspecten van het beleid te benadrukken 13 16,5 

Nee, het bleek (nog) niet mogelijk de doelstellingen in meetbare termen uit te drukken 24 30,4 
Ja, sommige doelstellingen zijn in meetbare termen uitgedrukt 36 45,6 
Ja, alle doelstellingen zijn in meetbare termen uitgedrukt 6 7,6 
missend 33 - 
Totaal 112 100 

 
Is er in uw gemeente sprake van systematische monitoring van het onderwijs? 
  aantal percentage 
Nee, ook niet van plan 23 28,4 
Nee, nog niet maar het is in overleg 26 32,1 
Nee, nog niet maar het gaat binnenkort van start 16 19,8 
Ja 16 19,8 
missend 31 - 
Totaal 112 100 

 
In hoeverre wordt het behalen van de doelstellingen van de LEA geëvalueerd? 
  aantal percentage 
Niet 8 9,5 
Nog niet bekend 27 32,1 
Middels interne evaluatie 38 45,2 
Middels externe evaluatie 11 13,1 
missend 28 - 
Totaal 112 100 
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Besturen en scholen 
 

Schalen (vars) voor model analyses 
Schaal 
naam variabelen range 

n 
items Cronbach α 

Focus op goed bestuur      
• Code goed bestuur codegb L34 1-5 1 nvt 

• Transparantie bestuur* (sommering) transpar L33_1 – 
L33_7 

 
0-7 7 nvt 

• Responsiviteit (gebruik van klachten) klachten L12 1-4 1 nvt 

• Rol bestuur (NB neg. opdracht-
gever, toezichthouder, klankbord, 
ambassaseur) 

rolbestu L127 
nvt 

1 nvt 

• BM ingesteld? bm s  L3 1-2 1 nvt 

Focus op kwaliteit en evaluatie       

• Integraal kwaliteitsbeleid  integra_kwabelei L35 – L41 1-4 7 
.849(.83)10 

• Kwaliteitsbeleid door lerende 
organisatie  lo L3 – L8 1-4 6 .80    (.84) 

• Prioriteit kwaliteit school (sl + 
docenten) Priokwal2 L13 - L15  3/2 .61    (.78) 

• Items PDCA plan-do-check-act  pdca L26 – L32 1-4 7 .88    (.84) 

• Evaluatiegerichtheid (10) Evalger10 
L30-31+L42-
L44+L129-
l132 + l135 

1-4 10 .70    (.72) 

Samenwerking, interactie en invloed      
• Betrokkenheid ouders bij de school  betrokou L80 - L83  1-4 4 .63    (.74) 
• Deelname aan besturen netwerk 

schoolontwikkeling en innovatie? bnetwerk L137 + L138 1-2 2 .73     (.70) 

• Invloed op bestuursbeslissingen (all) invloeal  L139-L140, 
L142-150  1-4 11 .75     (,74) 

• Invloed op bestuursbeslissingen 
binnen school (van directie tot  ll)  invloebi L143 – L150 1-4 8 .83    (.83) 

• Invloed BM op bestuursbeslissingen invloebm L121 1-4 1 nvt 

• Interactievorm (1) (van informeert, 
raadpleegt, adviseert, coproduceert, 
tot overlaten aan betrokkenen) 

Intvorm1 L16 1-5 1 nvt 

• Interactievorm: van geen rol, wordt 
geinformeerd, wordt geraadpleegd, 
adviseert,  coproduceert, beslist 

Intvall 
 
 
 

L108-L115 
 
 
 

1-6 
 
 
 

8 
 
 
 

.66    (.68) 
 
 
 

• Rol visie en deskundigheid bij 
kwaliteitsbeleid (alle groeperingen)  S  visieall L96-L107 1-2 12 ---   (.78) 

• Rol visie en deskundigheid bij 
kwaliteitsbeleid (bm)  S  visiebstall L96-L97 1-2 2 ---   (.80) 

• Rol visie en deskundigheid bij 
kwaliteitsbeleid (directie)  S  visiedir L98-L99 1-2 2 ---  (.74) 

• Rol visie en deskundigheid bij 
kwaliteitsbeleid (leerkrachten S  visielkr L100-L103 1-2 4 ---  (.78) 

• Rol visie en deskundigheid bij 
kwaliteitsbeleid (gemeente)  S  visiedesge L104-L105 1-2 12 ---  (.94) 

• Rol visie en deskundigheid bij 
kwaliteitsbeleid (ouders)  S  visiedesou L106-L107 1-2 2 ---  (.77) 

      
Oordeel over de inspectie      

• Oordeel over inspectie (alle items)  inspecall L116 – L126 1-4 11 .74     (.84) 

• Oordeel over inspectie 6 items inspec6 L116 – L121 1-4 6 .71     (.77) 
• Oordeel over inspectie kwaliteit inspkwal L116 + L117 1-4 2 .81     (.80) 
• Oordeel over inspectie ruimte voor 

bm  inspruim L118 + L119 1-4 2 .69     (.78) 

• Oordeel over inspectie op internet insppubl L120 + L121 1-4 2 .62     (.75) 

                                                      
9 Cronbach’s α  voor besturen  
10 Cronbach’s α  voor scholen tussen haakjes 
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publiceren 

• Oordeel over inspectierapporten  inspGJ4 L122-L124, 
L125, L126 1-4  .61     (.74) 

LEA / Gemeente      
• Gemeente stimuleert kwaliteitsbeleid 

positief gemposkwal L11 1-4 1 nvt 

• Bekendheid met LEA bekenlea L84 1-2 1 nvt 

• Lea-prioreit voor alle 5 thema’s Leaprio5 L85-L90 
(maar  -L89) 1-4 5 .80   (.75) 

• Lea-beoordeling  leabeoor L92 1-3 1 nvt 
• Leabeleid (alle 6 minus controle 

items) leabelei L93-L98 (-
L96) 1-4 5 .71    (.73) 

• Gemeente stuurt op LEA –kwaliteit Leakwal L93-l94 1-4 2 .69    (.76) 

• Invloed gemeente op school gschplan L97+L98 1-4 2 .59    (.85) 

• Relatie gemeente met BO 
consensus ) LEA leaconsens 

L99-L100, 
L103- L104, 
L107 

1-4 5 .84     --- 

• Gemeente onvoldoende bestuurlijk, 
onvoldoende deskundig LEA Leadeskun2 L102+ L105 1-4 2 ..81     ---  

• LEA resultaten (doelen bereikt?  S  Learesu5 S L143-L148 
(- L147) 1-5 5 ---  (.87) 
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Appendix 2.  Additionele gegevens bij analyses 
 
Tabel a1.1. Antwoorden op de stellingen die beginnen met: ‘Het LEA-beleid’ 

 onjuist 
% 

 
enigzins 
onjuist 

% 

 
enigzins 

juist 
% 

 
juist 
% 
 

besturen (N=85)     

is gericht op verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs 15 17 49 19 

stuurt sterk op onderwijsinhouden 38 37 18 8 
is vooral gericht op faciliteren van scholen 23 16 40 22 
is vooral gericht op controle (accountability) 31 37 27 5 
is vooral gericht op stimuleren van onderlinge 
communicatie 14 26 51 8 

heeft een grote invloed gehad op onze 
schoolplannen/scholen 48 35 17 1 

schoolleiders (N=90)     

is gericht op verbetering van de kwaliteit van het 
onderwijs 3 14 56 27 

stuurt sterk op onderwijsinhouden 22 37 34 7 
is vooral gericht op faciliteren van scholen 10 20 57 13 
is vooral gericht op controle (accountability) 23 37 30 10 
is vooral gericht op stimuleren van onderlinge 
communicatie 12 33 57 9 

heeft een grote invloed gehad op onze 
schoolplannen/scholen 62 27 11 0 

 
 
Tabel a1.2 Interactievormen in het LEA beleid volgens besturen 2010 (N=81) 

 
  

geen rol 
% 

wordt 
geïnformeerd 

% 

wordt 
geraadpleegd 

% 
adviseert 

% 

copro-
duceert 

% 

beslist 
% 
 

Gemeente 0 5 5 3 53 35 
Bovenschools 
management 4 1 10 19 63 4 

Schoolbestuur 6 23 10 17 41 5 

Directie 2 8 33 29 27 1 
Buitenschoolse 
opvang 17 21 21 11 30 1 

Teamleden 27 37 36 9 2 0 

Ouders 35 49 11 4 1 0 

Inspectie 64 28 2 5 1 0 
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Tabel a1.3: Het LEA-beleid van gemeenten en onderwijsopbrengsten (Cito_2010). Resultaten van  
regressie- analyses vanuit het perspectief van de besturen 

 


