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Abstract 

De rijksoverheid heeft diverse instrumenten ingezet om vraagsturing in het voortgezet onderwijs te 

stimuleren. Ín deze thesis wordt dit beleid geëvalueerd. Echter, de rijksoverheid staat niet op 

zichzelf: het slagen van het beleid is sterk afhankelijk van andere actoren. In dit onderzoek gaat 

daarom veel aandacht uit naar de aanbodzijde. Daarbij is de hoofdvraag geformuleerd: ‘In welke 

mate is er sprake van vraagsturing in het voortgezet onderwijs in de provincies Gelderland en 

Noord-Brabant?’. Aan de hand van diverse bronnen is gekomen tot een overzicht van een vijftal 

voorwaarden waarmee een uitspraak gedaan kan worden over de mate van vraagsturing: voldoende 

beschikbare keuzemogelijkheden; variatie in het aanbod; goede informatievoorziening; het 

functioneren van exit; en het functioneren van voice. Deze voorwaarden zijn opgedeeld in 

subvoorwaarden. Ten behoeve van een van deze voorwaarden is een strategieraamwerk voor VO 

scholen ontwikkeld om de kern van het gedrag in de omgang met hun omgeving vast te stellen.  

 

Uit data uit interviews en literatuur blijkt dat aan het overgrote deel van de voorwaarden voldaan is. 

Aan drie subvoorwaarden, die betrekking hebben op de vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van 

de informatie en de mate waarin informatie gebruikt wordt bij de keuze, is tot op zekere hoogte 

voldaan. De enige subvoorwaarde waaraan niet voldaan is, is de subvoorwaarde dat de 

transactiekosten niet te hoog mogen zijn. Dit heeft enkele implicaties voor het veld.  

 

Zowel het overzicht van voorwaarden als het strategieraamwerk kunnen van nut zijn bij 

vergelijkbaar onderzoek in het onderwijs of onderzoek naar strategieën of vraagsturing in andere 

sectoren. Omdat de hoofdfocus in dit onderzoek op de aanbodzijde ligt, vormt dit onderzoek een 

aanvulling op eerdere onderzoeken naar vraagsturing gezien de aandacht in de meeste van deze 

onderzoeken uitgaat naar de vraagzijde.  



3 

 

Voorwoord 

Na een lange periode van onderzoek en verwerking presenteer ik hierbij met trots de kroon op mijn 

studie Bestuurskunde; mijn masterscriptie. Zoals de titel doet vermoeden gaat het om een onderzoek 

naar vraagsturing in het voortgezet onderwijs. Met behulp van data uit interviews en literatuur heb ik 

antwoord gezocht op de vraag: ‘In welke mate is er sprake van vraagsturing in het voortgezet 

onderwijs in de provincies Gelderland en Noord-Brabant?’. 

 

Het onderwijs heeft al langere tijd mijn interesse. Tijdens mijn studie heb ik dan ook verschillende 

onderwijsgerelateerde onderzoeken verricht en beschouwingen geschreven. Om me hier een langere 

periode in te verdiepen vond ik zeer interessant en aangenaam. 

 

Van het besef dat deze scriptie het laatste project van mijn studie is, was ik zeer doordrongen. Het viel 

mij daarom zo nu en dan zwaar keuzes te maken: gaandeweg kwam ik tot zoveel nieuwe 

aanknopingpunten en inzichten waarin ik me ook nog zo graag zou willen verdiepen. Helaas ontbrak 

hiervoor de tijd en ruimte.  

 

Het onderzoek is niet zonder slag of stoot verlopen. Naast dat ik tegen enkele persoonlijke problemen 

aanliep, bleek het erg lastig scholen bereid te vinden mee te werken aan het onderzoek. Ik wil dan ook 

graag mijn dank uitspreken naar mevrouw Van Genugten voor de wijze waarop zij mijn scriptieproces 

begeleid heeft. Zonder haar kennis, kunde, bemoediging en geduld was het eindresultaat niet 

geworden zoals het nu voor u ligt. Daarnaast gaat mijn dank uit naar de respondenten die meegewerkt 

hebben aan dit onderzoek.  

 

Linda van ’t Hoog 

 

Ede, 24 maart 2013 
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Inleiding 

 

  
 

Het proces waarin de burger het aanbod stuurt door de keuze die hij maakt, wordt aangeduid met de 

term ‘vraagsturing’. Autonomie, zelfbeschikking, emancipatie en individualisering zijn hierbij 

kernwoorden (Maarse, 2011). Voor het voortgezet onderwijs betekent dit dat de rijksoverheid niet 

langer de belangrijkste partij is: de vrager en stakeholders oefenen invloed uit op de totstandkoming en 

het functioneren van onderwijsinstellingen (Algemene Rekenkamer, 2008). Hoewel het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de term ‘vraagsturing’ niet expliciet gebruikt, wijst de 

Rekenkamer erop dat in beleidsnota’s de begrippen “flexibiliteit, variëteit, onderwijs op maat, passend 

onderwijs, leerling-gebonden financiering, leerrechten en experimenten met het open bestel” (2008, p. 

35) veelvoudig voorkomen. Ook worden aan ouders instrumenten ter beschikking gesteld zoals 

prestatie-indicatoren, ranglijsten, kwaliteitskaarten en vakbekwaamheid (Ossewaarde, 2010), waarmee 

zij in staat worden gesteld een geïnformeerde keuze tussen scholen te maken.  

 

De verwachting is dat het versterken van de vrije keuze zal leiden tot een betere aansluiting tussen 

vraag en aanbod. Immers, in ‘de slag om de leerling’ zullen scholen in moeten spelen op de 

onderwijsvraag. Tevens rekent men erop dat meer marktwerking een positief effect zal hebben op de 

kwaliteit van het onderwijs: scholen zullen hoog inzetten op kwaliteit om op die manier leerlingen te 

trekken en te behouden. Maatregelen die erop gericht zijn een beter inzicht te geven in het presteren 

van onderwijsinstellingen ondersteunen dit. Een belangrijke veronderstelling hierbij is dat kwaliteit 

een belangrijk criterium bij het kiezen van de school is (Herweijer & Vogels, 2004).  

 

Uiteraard heeft de vrager niet zoveel invloed als wordt gesuggereerd in het inleidend kader. Hoe 

vraagsturing in het voortgezet onderwijs wel functioneert staat centraal in dit onderzoek. 

1.1 Probleemstelling en voorbeschouwing 

Dit onderzoek heeft als doel vraagsturing in het voortgezet onderwijs te evalueren. De rijksoverheid 

heeft diverse instrumenten ingezet om vraagsturing in het voortgezet onderwijs te stimuleren. Echter, 

de rijksoverheid staat niet op zichzelf: de uiteindelijke resultaten kunnen niet volledig teruggebracht 

worden naar het overheidsbeleid omdat het slagen van het beleid sterk afhankelijk is van andere 

actoren. In dit onderzoek gaat daarom veel aandacht uit naar de aanbodzijde. Het zijn immers de 

onderwijsinstellingen die de vraagsturing vorm moeten geven.  

 

Onderwijs ‘on demand’ 

 

Met deze revolutionaire interactieve afstandsbediening stelt u zelf uw 

gewenste onderwijsaanbod samen. U als vrager bent volledig aan zet.  

 

Met de blauwe knoppen kunt u eenvoudig uw voorkeuren voor 

diensten, onderwijstype en denominatie aangeven. Pas de kwaliteit en 

inspraakmogelijkheden simpelweg aan door de ‘+’ en ‘-’ knoppen te 

gebruiken in het midden van de afstandsbediening. De bovenste rij 

knoppen maakt het mogelijk goed geïnformeerde keuzes te maken door 

de kwaliteitsinformatie in te zien en het aanbod te vergelijken. Speelt 

afstand de voornaamste rol voor u? Met de linker knop in de tweede 

rij kunt u de gewenste afstand selecteren. Natuurlijk wilt u ook na de 

keuze voor uw school invloed hebben op het onderwijsbeleid. Met 

behulp van rechterknop in de tweede rij kunt u de mogelijkheden 

bekijken.  
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De volgende vraag staat centraal in dit onderzoek: ‘In welke mate is er sprake van vraagsturing in het 

voortgezet onderwijs in de provincies Gelderland en Noord-Brabant?’ Om tot beantwoording van 

deze vraag te komen, wordt allereerst de deelvraag behandeld: ‘Wat wordt er verstaan onder het 

begrip vraagsturing en tegen welke achtergronden krijgt zij vorm in het voortgezet onderwijs?’  De 

tweede deelvraag luidt: ‘Aan welke voorwaarden moet de onderwijspraktijk voldoen wil er sprake zijn 

van vraagsturing?’ De derde deelvraag, tenslotte, is:“In hoeverre voldoet de onderwijspraktijk in 

Gelderland en Brabant aan de voorwaarden van vraagsturing?’  

1.2 Relevantie 

Dit onderzoek kan zowel een bijdrage leveren aan de maatschappij, als aan de wetenschap:  

 

Maatschappelijke relevantie 
Onderwijs heeft een belangrijke rol in de maatschappij: 

 
 

In het onderwijs hebben zich ingrijpende veranderingen voorgedaan. Waar in het verleden volgens 

Zoontjes de begrippen “recht, religie en levensbeschouwing” (2003b: p. 68) kenmerkend waren om het 

Nederlandse onderwijsbestel te beschrijven, zijn in deze tijd openbaar en bijzonder onderwijs sterk 

naar elkaar toegegroeid. Scholen worden onderworpen aan het marktmechanisme. Hierdoor zijn 

‘corporate identity’ en kwaliteit  belangrijker geworden bij de keuze voor een onderwijsinstelling. 

Zoontjes: “Richting en neutraliteit verliezen hun algemene geldigheidswaarde, nu de staat zich meer 

en meer terugtrekt. Zij vormen segmenten binnen een ‘vermarktend’ bestel dat ideologisch in wezen 

open en onbepaald is” (2003b: p. 68). De vrager (leerling en ouder) komt centraal te staan en vervult 

in wezen de rol van de consument. Deze ontwikkeling vraagt om aanpassingen van het 

overheidsbeleid en de instelling van scholen. Dit onderzoek geeft inzicht in de mate waarin beleid en 

onderwijspraktijk zich hebben aangepast aan de nieuwe situatie en kan daarmee dienen als feedback 

en handreiking voor beide partijen. 

 

Wetenschappelijke relevantie 

In de literatuur is weinig overeenstemming over de voorwaarden waaraan een situatie moet voldoen 

wil er sprake zijn van vraagsturing. In dit onderzoek wordt een overzicht gegeven van de voorwaarden 

die genoemd worden in de werken van diverse onderzoekers (Algemene Rekenkamer, 2008; 

Lamberts, 2005; Greve, 2009; WRR, 2004; Van Est & De Haan , 2010; Burgess, Propper & Wilson, 

Grofweg zijn er drie cruciale functies van onderwijs te onderscheiden: kwalificatie, 

selectie of allocatie en socialisatie. Onderwijs kwalificeert door leerlingen voor te 

bereiden op het maatschappelijke leven. De selectie- of allocatiefunctie heeft 

betrekking op de verdeling van leerlingen in verschillende opleidingen en 

beroepssectoren, aansluitend bij hun voorkeuren en capaciteiten (Onderwijsraad, 

2012b). De socialiserende functie zorgt volgens Durkheim (1925) voor 

maatschappelijke integratie. Onderwijs vormt mensen door hun gedeelde morele 

tradities, gewoonten en idealen bij te brengen. Dit vormt de basis voor de sociale 

cohesie van een maatschappij. Volgens Durkheim is onderwijs boven alles “the means 

by which society recreates the condition of its very existence” (Cladis, 1999: 5). Ook 

Foucault meent dat onderwijs normaliserend werkt doordat het gebruikt wordt als een 

instrument om discipline bij te brengen (Cladis, 1999). Volgens het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen weerspiegelt de kwaliteit van het onderwijs zich 

in het leven van individuen en van de samenleving, zowel in economisch opzicht als in 

het welzijn. Onderwijs draagt bij aan economische groei en welvaart, betere 

gezondheid, burgerschap en een verminderde kans op werkloosheid en deviant gedrag. 

Al met al heeft een goede kwaliteit onderwijs een bijzonder hoog maatschappelijk 

rendement (Onderwijsraad, 2004). Een optimaal functionerend onderwijsstelsel is om 

deze redenen van groot belang.  
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2005; Lako en Rosenau, 2008; Maarse, 2011; Herweijer en Vogels, 2004; Maarse & Ter Meulen, 

2006), welke vervolgens geclusterd worden tot een vijftal voorwaarden. Daarnaast levert dit 

onderzoek een bijdrage aan de wetenschap door de hoofdfocus te leggen op de aanbodzijde, het beleid 

dat scholen voeren om het aanbod af te stemmen op de vraag. Want hoewel er redelijk wat 

onderzoeken uitgevoerd zijn naar de motieven van (ouders van) leerlingen om voor bepaalde scholen 

te kiezen (o.a. Herweijer en Vogels, 2004; Vogels, 2002; Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 

2004; Koning en Van der Wiel, 2010; Onderwijsraad, 2012a), is er voor zover bekend weinig 

onderzoek gedaan naar de aanbodzijde. Hiervoor wordt in dit onderzoek een vernieuwend 

wetenschappelijk raamwerk ontwikkeld. De basis hiervoor is de typologie van Miles en Snow (1979). 

Deze auteurs onderscheiden vier typen strategieën die bedrijven aan kunnen hangen om afstemming te 

zoeken met hun omgeving. Drie van deze vier typen worden meegenomen in het raamwerk en met 

behulp van het werk van Boyne en Walker (2004) toegepast op de publieke en onderwijssector. Een 

aantal gedragsdimensies van Sabherwal en Chan (2001) wordt hieraan gekoppeld. Dit raamwerk kan 

van nut zijn bij vergelijkbaar onderzoek in het onderwijs of onderzoek naar strategieën in 

vergelijkbare sectoren. Daarnaast kan de clustering van de voorwaarden een bijdrage leveren aan 

onderzoek naar vraagsturing in andere sectoren. 

1.3 Opbouw van het verslag 

In het navolgende hoofdstuk wordt vraagsturing in het voortgezet onderwijs verkend. Dit vereist een 

goed begrip van hetgeen vraagsturing inhoudt en tegen welke achtergronden keuzevrijheid en 

vraagsturing in het onderwijsaanbod tot stand zijn gekomen. In dit hoofdstuk wordt daarom 

achtereenvolgens het begrip ‘vraagsturing’ onderzocht, de totstandkoming beschreven én het wettelijk 

kader geschetst. Waar vraagsturing tot dan toe voornamelijk positief belicht wordt, komen in de laatste 

paragraaf van dit hoofdstuk ook mogelijke negatieve consequenties voor de gebruikers aan bod. In 

hoofdstuk drie, het theoretisch kader, worden de voorwaarden voor vraagsturing onderzocht en  

theoretische handreikingen gegeven om te bepalen in welke mate aan deze voorwaarden voldaan 

wordt. In de methodische sectie, hoofdstuk vier, wordt de onderzoeksmethode en bijhorende 

technieken beschreven, het ontwikkelde raamwerk geoperationaliseerd en de caseselectie inzichtelijk 

gemaakt. Het antwoord op de vraag in welke mate voldaan wordt aan de voorwaarden, wordt in 

hoofdstuk 5 gegeven aan de hand van data uit interviews en literatuur. Ten slotte is er in hoofdstuk 6 

ruimte voor conclusies en discussies. 
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2.  Vraagsturing in het voortgezet onderwijs 

Dit hoofdstuk begint met een verkenning van het begrip ‘vraagsturing’ en een bespreking van enkele 

vormen van vraagsturing. Vervolgens wordt in paragraaf 2.2 de ontstaansgeschiedenis van 

vraagsturing in het onderwijs beschreven. Hierbij wordt zowel aandacht geschonken aan de strijd die 

ertoe leidde dat ‘keuzevrijheid’ een prominente waarde in het onderwijsbestel ging spelen, als de 

ontwikkelingen die ertoe geleid hebben dat deze vrijheid als een instrument voor de beheersing van de 

kosten van onderwijs ging dienen. In paragraaf  2.3 wordt het wettelijk kader geschetst.  

 

2.1 Verkenning van het begrip vraagsturing 

Vraagsturing heeft zich tot dominante sturingsvisie ontwikkeld (Noordegraaf, 2006). Hoewel er geen 

eenduidige definitie in omloop is, wordt er in het algemeen onder dit begrip een vorm van sturing 

verstaan waarbij het aanbod van de (semi-)publieke diensten beter dan voorheen aansluit op de wensen 

en situatie van burgers (Algemene Rekenkamer, 2008). De burger staat centraal: hij voert de regie en 

krijgt de middelen om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen (Innovatiecentrum vraagsturing, 

z.j.).  Keuzevrijheid heeft in feite de betekenis van consumptiekeuze gekregen (Ossewaarde, 2010). 

Burgers worden geacht zich als kritische consumenten op te stellen die een keuze maken tussen 

verschillende aanbieders, waardoor het mogelijk wordt dat sectoren in de verzorgingsstaat volgens 

marktprincipes gaan functioneren. Omdat het bekostigingsmodel van het onderwijs uitgaat van het 

aantal ingeschrevenen, worden instellingen gestimuleerd rekening te houden met de wensen en 

behoefte van de onderwijsvrager (Algemene Rekenkamer, 2008). 

 

Ossewaarde en Van Genugten spreken van “een nieuwe maatschappelijke orde of ‘gemeenschap’ die 

is gefundeerd op consumentenkeuzes” (2010a, p. 2). Waar de relatie tussen rijksoverheid en burger 

van oudsher als ‘zorgend’ te typeren was, vragen maatschappelijke ontwikkelingen als 

individualisering, en het mondiger en zelfbewuster worden van burgers om een rijksoverheid die meer 

verantwoordelijkheden aan de burger over laat (Algemene Rekenkamer, 2008). Hierdoor is een meer 

liberale trend in het denken over overheidsbeleid ontstaan: de burger wordt in zijn rol als consument 

als soeverein beschouwd. Keuzevrijheid wordt in deze situatie als een nieuw mensenrecht bezien, wat 

een nieuwe dimensie aan burgerschap geeft (Ossewaarde & Van Genugten, 2010a). In deze situatie is 

de aanbieder afhankelijk van de consumptiekeuze van de vrager in plaats van andersom. Hierdoor 

komt ook de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de burger te liggen (Ossewaarde, 2010). 

De rijksoverheid heeft de taak de marktpartijen aan te sturen en te waken over deze ‘quasi-markten’ en 

het ontwerpen van een ‘keuzearchitectuur’ die burgers de middelen om keuzes te maken in handen 

geeft (Ossewaarde, 2010; Ossewaarde & van Genugten, 2010b). Hier is een ontwikkeling te zien waar 

de bureaucratic state vervangen wordt door de managerial state (Maarse, 2011): de rijksoverheid doet 

een flinke stap terug. 

 

Deze ‘consumentensoevereiniteit’ wordt volgens Maarse (2011) zowel in economisch als ethisch 

opzicht superieur geacht. Vanuit de economische hoek wordt vraagsturing gezien als extrinsieke, 

instrumentele waarde. Consumentensoevereiniteit wordt gezien als een voorwaarde voor 

maximalisatie van de maatschappelijke welvaart. Zonder keuzevrijheid kan het marktprincipe immers 

niet functioneren. Maarse noemt dit de cognitieve dimensie van keuzevrijheid: keuzevrijheid werkt. 

De intrinsieke waarde, die keuzevrijheid ethisch superieur maakt, is volgens hem dat “burgers 

(consumenten) op voorwaarde dat zij toegang tot goede informatie hebben uiteindelijk zelf het beste 

kunnen bepalen wat goed of slecht voor hen is” (2011, p. 109). Daarnaast kan vraagsturing een 

bijdrage leveren aan participatie en leiden tot meer publieke verantwoording (Maarse, 2011).  

 

Ook andere auteurs roemen de voordelen van keuzevrijheid. De Algemene Rekenkamer (2008) draagt 

aan dat keuzevrijheid er toe dient te leiden dat het aanbod aansluit op de wensen en behoeften van 

burgers en de vraag van de burger centraal komt te staan. Van Est en De Haan dragen aan dat 

vraagsturing leidt tot vergroting van de handelingsruimte voor de burger en dat de verwachting bestaat 

dat “de burger zich emancipeert tot een mondige gesprekspartner die zijn consumentenmacht gaat 

gebruiken en daarmee een bijdrage levert aan een responsievere overheid” (2010, p. 32). Terwijl het 

‘oude’ onvoldoende in staat was maatwerk te leveren, is dit in een sturingswijze waarbij 

bevoegdheden en verantwoordelijkheden dichter bij de instellingen komen te liggen wel mogelijk 
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(Van Est &De Haan, 2010). Dit geheel dient ertoe te leiden dat de maatschappelijke dienstverlening 

wordt bevorderd, verzorgingsstatelijke kosten worden beperkt, professionals doelmatiger te werk 

gaan, innovatie wordt bevorderd en nieuwe banen worden genereerd (Ossewaarde & van Genugten, 

2010a). Van Est en De Haan (2010) noemen dat de genoemde machtsverschuiving uiteindelijk zal 

leiden tot een betere en ook doelmatige, c.q. goedkopere publieke dienstverlening. Maarse (2011) wijst 

erop dat organisaties onder deze omstandigheden beter gaan presteren, terwijl de Algemene 

Rekenkamer (2008) vraagsturing ziet als een middel om de kwaliteit van de dienstverlening te 

verbeteren en de kosten te beheersen en bovendien de ondoelmatige uitval van leerlingen te 

voorkomen.  

 

Toch is er voorzichtigheid geboden met het eenzijdig benadrukken van deze positieve effecten. De 

onderwijsraad wijst erop dat “effecten van marktwerking in het onderwijs (…) wijzen niet eenduidig 

in de richting van superioriteit of inferioriteit van onderwijsstelsels waarin marktwerking domineert.” 

(2001: p. 83). Ten eerste leidt vraagsturing in het onderwijs mogelijk tot segregatie; de homogeniteit 

van de leerling-populatie per school zal waarschijnlijk toe nemen wanneer er meer keuze-informatie 

beschikbaar komt en scholen zich scherper profileren. Hierdoor zullen ouders met dezelfde voorkeuren 

voor dezelfde school kiezen, wat problematisch is wanneer aangenomen wordt dat de voortgang van 

de leerling wordt beïnvloed door de mogelijkheden van zijn klasgenoten (Burgess, Propper & Wilson, 

2005).  Ten tweede wijken menselijke beslissingen af van rationele keuzepatronen. Prast en Thomas 

(2010) zetten vraagtekens bij de visie op de burger als “het rationele individu, dat weloverwogen zal 

kiezen zolang hij goed geïnformeerd is, markten werken, en er een gelijk speelveld is” (2010: p. 22) 

dat ten grondslag ligt aan onder andere het beleid om vraagsturing in het onderwijs te versterken. 

Gedragswetenschappen tonen aan dat burgers zich systematisch niet-rationeel gedragen. Dit 

vermindert de effectiviteit van vraagsturing sterk. Ten derde kan vraagsturing ongelijkheid 

veroorzaken omdat het zorgt voor in- en uitsluiting van groepen burgers. Ossewaarde en van 

Genugten: “Hier gaat het om insluiting van mondige en assertieve burgers die in staat zijn optimaal 

gebruik te maken van hun keuzevrijheid en uitsluiting van de zwakkeren in de samenleving die daartoe 

veel minder goed in staat zijn” (2010b: p. 55). Wilson (2009) wijst erop dat bij het beoordelen van de 

kwaliteit van scholen, de prestaties van de leerling zowel input als output in het systeem zijn. Hierdoor 

zijn leerlingen die goed presteren gunstig voor de beoordeling van de school. Dit maakt dat scholen 

geneigd zijn sterker te reageren op signalen van (ouders van) leerlingen die goede prestaties leveren 

dan op (ouders van) leerlingen wiens prestaties een ongunstig effect hebben op de 

kwaliteitbeoordeling van de school. Gemiddeld genomen zijn ouders van leerlingen die goed presteren 

ouders uit de middenklasse, die tevens het meest geneigd zijn gebruik te maken van de 

inspraakmogelijkheden die scholen bieden (Wilson, 2009). Omdat er verschillen zijn in preferenties 

tussen hoger- en lager- opgeleide ouders, kan dit problematisch zijn. Ten vierde is de rol van ouders 

met vraagsturing sterk veranderd. Terwijl ouders eerst met name als constituent, de medevormgever, 

van het onderwijs werden gezien, is deze rol sterk afgezwakt en ligt de nadruk nu vooral op ouders in 

de rol van onderwijsvrager en consument (Onderwijsraad, 2012a; Centraal Cultureel Planbureau, 

1999). Greve legt de vinger op de zere plek: “When one is a consumer and not a user, the right to 

complain and demand individual solutions increases” (2009: p. 548). De participatie van ouders is 

sterk afgenomen terwijl de roep hierom steeds groter wordt (Actief ouderschap, z.j.). Ten slotte heeft 

vraagsturing geleid tot meer lotingen.  

2.1.1 Vormen van vraagsturing 

In de literatuur worden drie vormen van vraagsturing onderscheiden. De eerste vorm is sturing van de 

vraag. In feite is dit ‘verkapte aanbodregulering’. Hoewel in het systeem prikkels worden ingebouwd 

waarmee het aanbod gedwongen wordt rekening te houden met de vraag, blijft deze vorm van 

vraagsturing binnen kaders van aanbodregulering en blijven aanbieders het aanbod bepalen. 

(Rekenkamer, 2008). Maarse (2011) noemt dit een ‘vraagvriendelijke’ of klantvriendelijke variant van 

aanbodsturing. De tweede vorm is sturing op de vraag. In dit model is er een bemiddelaar die vraag en 

het aanbod op elkaar afstemt. De vrager zelf heeft bij deze vorm geen regie. De laatste vorm is sturing 

door de vraag. Hier is de vrager zelf de regisseur en zijn zijn behoeften leidend voor het aanbod. 

Hierbinnen zijn allerlei tussenvormen mogelijk. (Rekenkamer, 2008; Maarse, 2011).  
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De eerste vorm, sturing van de vraag, lijkt het meest passend om de vraagsturing in het onderwijs te 

duiden. Prikkels in het systeem, zoals een bekostigingsmodel dat uit gaat van het aantal 

ingeschrevenen, versterken van de medezeggenschap en het transparanter maken van het aanbod (zie 

paragraaf 2.4) maken dat scholen responsief zijn naar de onderwijsvrager. Om te beweren dat de 

behoeften van de vrager leidend zijn voor het aanbod, zoals bij door de vraag, gaat echter te ver. Ook 

kent vraagsturing in het onderwijs in principe geen bemiddeling: leerlingen en hun ouders maken 

zonder tussenkomst een keuze voor een school. Hoewel veel ouders waarde hechten aan het advies 

van de basisschool (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2004), kan er niet worden gesproken van 

een bemiddelaar die centraal staat en daarmee van sturing op de vraag.  

2.2 Ontstaansgeschiedenis van vraagsturing in het onderwijs 

Keuzevrijheid is volgens Ossewaarde (2010) altijd een belangrijke waarde in Europa geweest. In het 

oude Athene was keuzevrijheid nauw verbonden met politieke vrijheid: burgers hadden een 

belangrijke stem in de keuze van wetten. Ook in het christendom neemt de waarde keuzevrijheid een 

belangrijke plaats in. Het humanisme, protestantisme en kapitalisme in West-Europa zorgden ervoor 

dat keuzevrijheid voornamelijk geïnterpreteerd wordt als een private keuze. Ossewaarde: “In de 

liberale ideologie, zoals deze zich gedurende het verlichtingstijdperk sinds de zeventiende eeuw heeft 

ontwikkeld in West-Europa, hangt keuzevrijheid nauw samen met zelfverwezenlijking. Door te kiezen 

voor een bepaalde partij, bond, kerk, scholing en loopbaan kan de burger een eigen identiteit voor 

zichzelf verwerven” (2010, p. 6 ). Maarse bevestigt dit. Het liberale gedachtegoed en de daarmee 

verbonden consumentensoevereiniteit hangen samen met “waarden zoals vrijheid, autonomie, 

zelfexpressie en zelfverwerkelijking” (2011: p. 111). 

 

De redenen waarom er groot belang gehecht wordt aan keuzevrijheid in het onderwijs zijn sterk 

wisselend door de tijd heen. Waar de meerwaarde van keuzevrijheid bij het selecteren van de 

onderwijsinstelling nu met name wordt gezien  in de veronderstelling dat het onderwijsstelsel hierdoor 

in zekere zin als een markt kan functioneren, was een eeuw geleden het motief hiertoe met name 

gelegen in het belang dat werd gehecht aan onderwijs als een verlengstuk van een christelijke 

opvoeding. Relevante ontwikkelingen op dit gebied komen aan de orde in deze paragraaf. 

2.2.1 De strijd voor keuzevrijheid in het onderwijs 

De vrijheid van onderwijs kent een enerverende geschiedenis. Aanvankelijk werd onderwijs 

hoofdzakelijk beschouwd als een kerkelijke aangelegenheid. In de achttiende eeuw veranderde dit. De 

opvatting dat onderwijs volkswelvaart bevorderde, en daarmee in het algemeen belang was, verbreidde 

zich. Onder de Bataafse republiek werd het onderwijs als een nationale taak opgevat (Van der Pot, 

2006). De invloed van de Verlichting maakte dat er in 1750 kritiek ontstond. Volgens sommigen was 

het onderwijs te sterk aan de gereformeerde kerk en het primaat van lokale overheden verbonden. 

Bijna zes decennia later kwam een wet tot stand waarin werd vastgesteld dat er openbare en bijzondere 

scholen waren. De openbare scholen werden door de rijksoverheid gefinancierd, terwijl de bijzondere 

scholen werden bekostigd door fondsen en coöperaties of schoolgelden. Bovendien was er 

toestemming nodig om een bijzondere school op te richten, wat op verzet stuitte bij Katholieken. Zij 

organiseerden een volkspetitionnement om deze wet en het vermeende protestantse karakter van 

openbare scholen te bestrijden. In 1839 dienden zij een zwartboek in, wat tot enkele maatregelen door 

de koning leidde. In de nieuwe grondwet van 1848 werd de vrijheid van onderwijs als een burgerrecht 

vastgelegd. Echter, hierin werd aan het openbare onderwijs een voorkeurspositie toebedeeld. In de 

onderwijswet van 1857 werd een duidelijk onderscheid gemaakt tussen openbare en bijzondere 

scholen (Rietveld- Van Wingerden, Sturm, Miedema, 2003). Het voornaamste verschil was hierbij dat 

het bijzonder onderwijs niet door de staat gefinancierd werd. Katholieken en protestanten kwamen 

hiertegen gezamenlijk in opstand. De Liberalen daarentegen wilden alleen overheidssteun voor 

openbare scholen. In die jaren speelde echter nog een grote strijdvraag: de uitbreiding van het 

kiesrecht. Deze kwestie was al sinds 1880 een van de grote twistpunten in de politiek. Eind 1913 

werden twee commissies ingesteld: de ‘bevredigingscommissie’ om de schoolstrijd op te lossen, 

bestaande uit onder andere de politieke leiders van alle partijen, én een commissie die zich boog over 

het kiesrechtprobleem. Zij kwamen tot voorstellen die er kortweg op neer kwamen om de uitbreiding 

van het kiesrecht en de financiële gelijkheid van het bijzonder onderwijs tegen elkaar uit te ruilen. De 
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voorstellen van deze commissies werden door de Staten-Generaal vrijwel unaniem geaccepteerd 

(Lijphart, 1990).  

 

In 1917 kwam hiermee formeel een einde aan de tachtigjarige schoolstrijd doordat het bijzondere en 

het openbare onderwijs financieel en kwalitatief gelijkgesteld werden. In art. 23 sub 7 van de grondwet 

is te lezen: “Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen 

voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas 

bekostigd”. Dit leidde ertoe dat er in de jaren na 1917 op grote schaal scholen op 

levensbeschouwelijke grondslag gesticht werden. Op deze manier ontstond het verzuilde 

onderwijsbestel waarbij elk van de destijds belangrijkste levensbeschouwelijke stromingen met een 

eigen richting vertegenwoordigd is (Herweijer, & Vogels, 2004). 

 

Door de ontzuiling kwam de bijzondere school onder druk te staan. De ontzuiling en ontkerking 

maakten dat de sterke band tussen levensbeschouwelijke groepen en richtingen in het onderwijs aan 

betekenis verloor. Andere motieven zoals kwaliteit wonnen aan belang ten opzichte van de eigen 

levensbeschouwelijke richting. Toch is het aantal bijzondere onderwijsinstellingen onevenredig hoog 

in vergelijking met de verwachte verandering in de vraag. Want hoewel religieuze en 

levensbeschouwelijke motieven voor de meeste ouders een ondergeschikte rol spelen, is het aantal 

bijzondere scholen zo goed als gelijk gebleven. Redenen hiervoor zijn de afzwakking van het 

levensbeschouwelijke karakter in een deel van de bijzondere scholen, verwachtingen die ouders 

hebben van bijzonder onderwijs rondom normen, waarden, orde, discipline en zingeving en de 

veronderstelling dat het bijzonder onderwijs gemiddeld kwalitatief beter presteert dan het openbaar 

onderwijs (Herweijer, & Vogels, 2004). In de woorden van Scharff, Rector van het Erasmiaans 

Gymnasium in Rotterdam: “Je kijkt geen KRO omdat het een katholieke omroep is, maar omdat die 

een mooi programma maakt. Zo is dat ook in het onderwijs: ouders kiezen voor schoolkwaliteit; het 

geloof is daar ondergeschikt aan. Misschien met uitzondering van islamitische of reformatorische 

scholen” (in: Onderwijsraad, 2012a, p. 26 ). Onmiskenbaar zijn confessioneel en bijzonder onderwijs 

in de loop der tijd naar elkaar toe gegroeid. Dit maakte dat er voorstellen gedaan werden voor een 

samenwerkingsschool: een fusie van openbaar en bijzonder onderwijs. In de praktijk is hier echter 

nauwelijks uitvoering aan gegeven (Rietveld- Van Wingerden et al., 2003).  

 

Tegelijkertijd speelt religie in geïnstitutionaliseerde vorm wel een grote rol bij moslims. Bovendien is 

het aantal moslims in Nederland sterk gegroeid (Onderwijsraad, 2012a). Na 1980 ontstonden in 

Nederland islamitische scholen (Rietveld- Van Wingerden et al., 2003).  

2.2.2 De opkomst van marktdenken en vraagsturing 

Sinds de laatste decennia van de vorige eeuw krijgt keuzevrijheid in het onderwijs nieuwe betekenis: 

zij speelt een rol in de beheersing van de kosten van onderwijs. Ossewaarde: “In de afgelopen drie 

decennia is keuzevrijheid nadrukkelijk verworden tot een neoliberale inspiratiebron. (…) 

[K]euzevrijheid wordt gerationaliseerd van morele waarde tot een instrument waarmee 

marktbeginselen kunnen worden geïntroduceerd in de staat” (2010, p. 6). In de jaren zeventig werd 

duidelijk dat de kosten voor onderwijs uit de hand liepen: er moest bezuinigd worden. Een decennium 

later werd door middel van privatisering en liberalisering getracht de kosten terug te brengen. In de 

jaren negentig stond het overheidsbeleid in het teken van marktwerking en efficiëntie (Algemene 

Rekenkamer, 2008). Tevens begon door te dringen dat de relatie tussen overheid en burger 

onvoldoende aangepast was aan veranderde maatschappelijke verhoudingen. Bovendien was het 

‘oude’ onderwijssysteem onvoldoende in staat maatwerk te leveren. Steeds meer klonk de roep om een 

nieuwe rolverdeling waarin burgers en instellingen de vrijheid krijgen om zelf het goede te doen en te 

regelen (Algemene Rekenkamer, 2008). Dit alles past in de trend die de laatste decennia zichtbaar is 

geworden: in een grote hoeveelheid overheidsdiensten is een vorm van marktwerking geïntroduceerd. 

Het fundamentele argument voor het introduceren van marktprincipes is dat het de efficiëntie en de 

kwaliteit van de dienst zal verbeteren, terwijl de kosten dalen. Bovendien is de verwachting dat 

marktwerking leidt tot meer keuzemogelijkheden voor consumenten, en bedrijven aanzet tot 

creativiteit en vernieuwing (EZ, 2008; Burgess, Propper & Wilson, 2005; Walsh, 2002, p. 222). New 
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Public Management (NPM) is geïntroduceerd als nieuw wondermiddel voor onderwijsvernieuwingen 

en sturing van onderwijs in een nieuwe richting (Honingh, 2006).  

 

Van Est en De Haan (2010) schetsen een overzicht van ontwikkelingen in de vrijheid van 

onderwijsinstellingen sinds 1985 waarin het marktdenken sterk zichtbaar is. In dat jaar werd  de 

autonomie van de instellingen het nieuwe uitgangspunt, wat tot uiting kwam in decentralisatie van 

arbeidsvoorwaarden, huisvesting en investeringsbeslissingen. Zeven jaar later besloot de rijksoverheid 

over te gaan op lumpsumfinanciering. In 1994 kwam het Scheveningenberaad ‘Bestuurlijke 

vernieuwing’ tot stand. Hierin staan afspraken geformuleerd over de invulling van deregulering en 

autonomie. Vier jaar later werden bepaalde onderwijsinstellingen verplicht een schoolplan en 

schoolgids te publiceren. Ook werd het klachtrecht versterkt. Sinds dit jaar volgden diverse publicaties 

over het presteren van onderwijsinstellingen. In 2006 werden de arbeidsvoorwaarden in het voortgezet 

onderwijs gedecentraliseerd. In de jaren daarna werd in de Wet medezeggenschap de positie van de 

deelnemer versterkt en werd het bestuur verplicht in het jaarverslag te vermelden hoe vormgegeven 

wordt aan horizontale verantwoording (Van Est & De Haan, 2010; Algemene Rekenkamer, 2008). 

Sinds 2012 ontvangen scholen in het kader van de regeling prestatiebox een extra bedrag per leerling 

met als doel de prestaties van leerlingen, leerkrachten, schoolleiders en -bestuurders te verhogen. Voor 

elke leerling is dit bedrag € 110,26 en daarbovenop ontvangt de school € 66,00 per leerling in de 

bovenbouw van het VWO. In de regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs zijn streefdoelen en 

meetbare indicatoren per doel uiteengezet, maar scholen kunnen zelf besluiten op welke manier zij dit 

bedrag inzetten (Regeling Prestatiebox Voortgezet Onderwijs, 2011; CPS, 2012).  

 
Toch moet de betekenis van deze ‘vermarkting’ niet overdreven worden. De onderwijsmarkt heeft 

weliswaar een aantal marktkenmerken, zoals de strijd om leerlingen waarin scholen verwikkeld zijn en 

de keuzevrijheid van de leerlingen, maar in de praktijk heeft de rijksoverheid een omvangrijke invloed 

op zowel het onderwijsaanbod als de onderwijsvraag. Daarom noemt men de onderwijsmarkt een 

quasi-markt (Onderwijsraad, 2001). 

 

Ook de rol van de gemeenten is de afgelopen decennia veranderd. Naast de onderwijsinstelling zelf 

krijgt ook de decentrale overheid meer invloed omdat men op het lokale niveau geacht wordt beter in 

staat te zijn beleid toe te spitsen op de lokale situatie. Zo worden gemeenten verantwoordelijk voor 

leerlingenvervoer en ontvangen zij middelen voor het opzetten van regionaal meld- en 

coördinatiepunten. Vanaf 1997 valt ook de huisvesting voor het  primair en voortgezet onderwijs en de 

instandhouding en de kwaliteit van schoolbegeleidingsdiensten onder de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid. Daarnaast krijgen gemeenten bij openbare scholen de gelegenheid eigen 

gemeentelijk beleid te voeren wat betreft personele en materiële voorzieningen (Onderwijsraad, 2000).  

 

“Besturen krijgen [met de regeling prestatiebox] dus veel ruimte, en dat is heel bewust. Het 

bestuursakkoord zegt daarover: “Aan de afspraken in dit Bestuursakkoord wordt op 

schoolniveau handen en voeten gegeven: dáár gebeurt het immers. Scholen verschillen van 

elkaar; ze hebben eigen onderwijskundige visies, eigen identiteit en achtergrond en zullen 

dus ook op verschillende manieren invulling geven aan de doelen uit dit Bestuursakkoord. 

Daarom wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de reguliere verbeterprocessen in de scholen. 

Het totaal van al die inspanningen op scholen moet echter wel aantoonbaar bijdragen aan het 

behalen van de landelijke doelen.”  

- CPS, 2012: p.1 
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2.2.3 Toekomst 

In 2012 verzocht de Tweede kamer de Onderwijsraad om een interpretatie en zo nodig herziening van 

artikel 23 Grondwet. Drie ontwikkelingen geven hiertoe aanleiding. Ten eerste stuit de stichting van 

scholen op grenzen. Tot nu toe was het enkel mogelijk een bijzondere school te stichten wanneer deze 

een bepaalde richting, een levensbeschouwelijke grondslag die zichtbaar aanwezig is in het 

maatschappelijke leven, aanhing. Op grond van bepaalde levensbeschouwelijke visies (zoals het 

Hindoeïsme) en pedagogische concepten
1
 is het in de huidige situatie niet mogelijk een school te 

stichten. Ten tweede merkt de raad op dat de toegenomen aandacht voor kwaliteit gevolgen heeft voor 

de onderwijsvrijheid. In de loop der tijd heeft de rijksoverheid zich intensiever bezig gehouden met het 

stellen van kwaliteitseisen, terwijl artikel 23 om een terughoudende rol van de overheid vraagt. Ten 

slotte speelt het advies in op het opkomend denkbeeld dat onderwijsvrijheid verbonden is aan 

segregatie en selectie. Zo bestaat de angst in de samenleving dat bijzondere scholen ruimte geven aan 

denkbeelden die ingaan tegen de kernwaarden van de democratische rechtsstaat. Bovendien kunnen 

bijzondere schoolbesturen op grond van hun denominatie leerlingen weigeren, wat mogelijk het 

ontstaan van zogenoemde ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen in de hand werkt (Onderwijsraad, 2012b). Als 

antwoord hierop kwam de Onderwijsraad in april 2012 met een advies waarin hij pleit voor een brede 

uitleg van het grondwetsartikel. Volgens de raad moet er een systeem van richtingvrije 

scholenplanning komen: een systeem waarin het begrip richting geen rol meer speelt bij de stichting 

van scholen. Een school kan in dit systeem haar oriëntatie ontlenen aan een godsdienstige overtuiging 

of levensbeschouwing, maar ook aan een pedagogische benadering. Of er voldoende draagvlak voor 

een bepaalde inrichting is, blijkt simpelweg uit het feit of de school voldoende leerlingen weet te 

trekken (Onderwijsraad, 2012b). De 

Onderwijsraad stelt “Het bijzonder 

onderwijs geeft uitdrukking aan de 

pluriformiteit van voorkeuren en 

opvattingen in de samenleving” 

(2012a:35). Een verbreding van de 

oriëntaties waar scholen hun 

oriëntatie aan kunnen ontlenen zou 

het bovendien mogelijk maken dat het 

aanbod nog gevarieerder wordt. 

Variatie in het aanbod geeft (ouders 

van) leerlingen de troef in handen: in 

de concurrentiestrijd om leerlingen 

zullen scholen erom strijden de 

wensen van (ouders van) leerlingen 

zoveel mogelijk tegemoet te komen, aldus verondersteld in het beleid.  

 

Concreet adviseert de Onderwijsraad meer ruimte te geven om scholen te stichten en scherpere eisen 

bij aanvang van de bekostiging te stellen; de bepalende rol van ‘richting’ in de onderwijswetgeving te 

verminderen en deugdelijkheideisen daadwerkelijke kwaliteiteisen te laten omvatten (Onderwijsraad, 

2012a).  

2.3 Wettelijk kader 

Artikel 23 Grondwet legt de basis voor het duale onderwijsstelsel dat Nederland kent. Dit artikel wordt 

behandeld in paragraaf 2.3.1. Ook in internationale verdragen zijn relevante bepalingen over onderwijs 

te vinden die doorwerken in het Nederlands recht. Deze komen aan de orde in paragraaf 2.3.2. 

Vervolgens wordt de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO) behandeld. Tot slot volgt een korte 

paragraaf over relevante bepalingen in bestuursakkoorden. 

 

                                                           
1
 Wel is het mogelijk binnen bestaande scholen een bepaald onderwijskundig-pedagogisch concept aan 

het te hangen. Echter, het onderwijskundig-pedagogisch concept op zich zelf voldoet niet aan het 

richtingsbegrip. 

“Artikel 23 is een uitstekend instrument om nu én 

in de toekomst ouders te laten kiezen voor 

onderwijs dicht bij hun eigen opvattingen, 

waardenpatroon en/of levensbeschouwing. “Het is 

niet one size fits all”.  (…)  [D]e variëteit in het 

aanbod [is] een grote verworvenheid, die juist in 

deze moderne tijd belangrijk is: “Burgers zijn 

steeds mondiger en hebben specifieke wensen.” 

 

- Onderwijsraad, 2012a: p. 63 
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2.3.1 Artikel 23 Grondwet 

Volgens de Onderwijsraad liggen 

aan het onderwijsbestel als 

vastgelegd in artikel 23 Grondwet 

de waarden "vrijheid, 

pluriformiteit, deugdelijkheid en 

gelijkheid" (2012a: p. 34) ten 

grondslag. Het artikel draagt de 

overheid op actief zorg te dragen 

voor het functioneren van het 

onderwijsbestel, terwijl zij 

tegelijkertijd terughoudend dient 

te zijn omdat artikel 23 scholen de 

vrijheid garandeert om onderwijs naar eigen overtuiging in te richten. Het artikel bevat daarmee zowel 

sociale grondrechten als klassieke grondrechten. Onderwijs is een open begrip: in feite valt iedere 

vorm van onderwijs hieronder, hoewel de wet wel beperkingen kan stellen aan het onderwijs dat de 

overheid erkent (Onderwijsraad, 2012a). 

 

In Nederland kent men een duaal onderwijsstelsel: openbaar en bijzonder onderwijs bestaan naast 

elkaar. Dit stelsel is uniek in de wereld. Het openbaar onderwijs gaat uit van de overheid en is daarom 

voornamelijk vastgelegd in het publiekrecht (Zoontjes, 2003b). Deze overheidsverantwoordelijkheid 

uit zich voornamelijk in het toezicht (Onderwijsraad, 2012a). Openbaar onderwijs moet neutraal zijn. 

Hier wordt gehoor gegeven aan een ander aspect van de vrijheid van onderwijs "[H]et recht van ouders 

om hun kinderen te vrijwaren van godsdienstige en morele opvoeding die niet strookt met (de ouders) 

hun godsdienstige en filosofische overtuiging en de corresponderende overheidsplicht om in het 

openbare onderwijs (...) ieders godsdienst of levensovertuiging te eerbiedigen"  (Van der Ploeg, 2004: 

z.j.). Bijzonder onderwijs daarentegen gaat uit van het particulier initiatief. Op hoofdzaken is de 

bijzondere school geordend in het privaatrecht (Zoontjes, 2003b), terwijl de inrichting en organisatie 

geregeld zijn in eigen statuten en regels (Onderwijsraad, 2012a). Met de inwerkingtreding van de 

nieuwe Grondwet in 1917 kan bijzonder onderwijs slechts in juridische zin ’privaat’ genoemd worden: 

 
 

Een bijzondere school kan voor bekostiging in aanmerking komen wanneer zij voldoet aan de 

stichtingsnormen en van een erkende richting is. Met richting wordt, volgens een recent arrest van de 

Hoge Raad, verstaan: “een fundamentele oriëntatie, ontleend aan een welbepaalde godsdienstige 

overtuiging of levensbeschouwing” (Onderwijsraad, 2012a: p. 19). Bovendien moet de op te richten 

school kunnen aantonen dat zij naar alle waarschijnlijkheid een minimum aantal leerlingen kan 

trekken. Dit minimum varieert van 390 tot 120 leerlingen, afhankelijk van het type onderwijs. Naast 

deze vrijheid van richting en de vrijheid van oprichting kennen bijzondere scholen ook de vrijheid van 

inrichting (Van der Pot, 2006). Deze vrijheid kan omschreven worden als: “de vrijheid van het 

schoolbestuur te kiezen voor een bepaalde onderwijskundig-pedagogische visie, de vrijheid om de 

eigen huishouding en de bijbehorende organisatie te regelen, en de vrijheid om het beheer en het 

bestuur van de school naar eigen inzichten vorm te geven” (Onderwijsraad, 2012a: p. 19). Ook zaken 

als de technische eisen aan de organisatie van het bestuur vallen hieronder. Hoe ver deze vrijheid reikt 

 “Economisch en onderwijskundig is de overheidszeggenschap over niet alleen het openbaar 

onderwijs maar ook de bijzondere onderwijsinstellingen namelijk aanzienlijk, aangezien zij 

door de overheid worden bekostigd en in ruil daarvoor aan overheidsregelgeving gebonden 

zijn. In dergelijke gevallen, waar de overheid de feitelijke zeggingsmacht heeft over een 

privaatrechtelijke organisatie, kan deze ook als publieke organisatie beschouwd worden” 

 

- De Onderwijsraad: 2001: p. 15 

 

 

 “Artikel 23 van de Grondwet, waarin de 

vrijheid van onderwijs is neergelegd, gaat uit 

van het principe 'de school aan de ouders'. Die 

vrijheid wordt vertaald in vrijheid van richting, 

vrijheid van stichting en vrijheid van 

inrichting.” 

 

- Bronneman-Helmers & Taes,  

1999: p. 190 
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is afhankelijk van de mate waarin deze in verband staat met de vrijheid van richting. In praktijk heeft 

ook het openbaar onderwijs een zekere pedagogische autonomie. 

 

In het tweede lid van artikel 23 zijn de algemene eisen te vinden waaraan alle scholen die wettelijk 

geregeld onderwijs verzorgen, dienen te voldoen. Met in acht neming van de vrijheid om opvattingen 

van religieuze of levensbeschouwelijke aard tot uitdrukking te brengen, kan de formele wetgever 

deugdelijkheidseisen opleggen (Onderwijsraad, 2012a). Welke dit zijn wordt niet met name genoemd. 

 

2.3.2 Internationaal recht 
Artikel 23 grondwet beperkt zich tot het aanbiedersrecht, maar over het algemeen wordt aangenomen 

dat dit het recht van de onderwijsvrager impliceert. Een aantal internationale verdragen hebben 

betrekking op het recht van onderwijs: het Internationale verdrag inzake economische, sociale en 

culturele rechten; het Internationale verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten; het UNESCO 

Verdrag nopens  de bestrijding van discriminatie in het onderwijs; de Conventie inzake de rechten van 

het kind en het Europese verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 

vrijheden (Van der Ploeg, 2004). Deze verdragen zijn van belang omdat deze door de werking van 

artikel 94 Grondwet hoger van rang zijn dan het nationale recht. In deze verdragen wordt een 

algemeen recht op onderwijs toegekend en zijn enkele bepalingen te vinden over het recht op 

onderwijs van personen met een handicap of groepen die een minderheid vormen wat betreft cultuur, 

geloof, taal en/of traditie (Onderwijsraad, 2012a). 

 

Zoontjes (2003a) onderscheidt vier overheidsverplichtingen die voortvloeien uit het mondiale recht op 

onderwijs: availability, accessability, acceptability en adaptability. Availability duidt op de 

verplichting onderwijsvoorzieningen beschikbaar te stellen en te financieren. Accessability heeft 

betrekking op de afwezigheid van discriminatie, fysieke toegankelijkheid en economische 

toegankelijkheid. Met acceptability doelt men op de zorg voor aanvaardbare vorm en inhoud van 

curricula en leermethoden. Tenslotte houdt adaptability in dat onderwijs flexibel genoeg moet zijn om 

rekening te houden met de achtergrond van de leerling. 

 

2.3.3 Wet op het Voortgezet Onderwijs 
In 1963 werd het voortgezet onderwijs groots hervormd door de invoering van de Mammoetwet Wet 

Voortgezet Onderwijs (WVO). Deze wet bevat onder andere de invoering van een vrije keuze voor 

vakkenpakketten, de afschaffing van de verplichte lessentabel en invoering van het schoolonderzoek in 

aanvulling op het al bestaande centraal eindexamen (Onderwijsraad, 2000). Ook is in de wet te vinden 

welke vakken verplicht zijn, uit welke vakken de profielen bestaan, informatie over de bekostiging en 

reglementen omtrent eindexamens en diploma's. 

 

Met betrekking tot toezicht en verantwoording zijn diverse bepalingen in de Wet op het Voortgezet 

Onderwijs opgenomen. Het bevoegd gezag wordt belast met de zorg op de kwaliteit. Hier wordt in elk 

geval onder verstaan “ het uitvoeren van het in het schoolplan (…) beschreven beleid op een zodanige 

wijze dat de wettelijke opdrachten voor het onderwijs en de door het bevoegd gezag in het schoolplan 

opgenomen eigen opdrachten voor het onderwijs, worden gerealiseerd” (Artikel 23a WVO). Dit 

schoolplan bevat onder andere “een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het 

onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het 

personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het 

onderwijs” (artikel 24 WVO). Naast het schoolplan is de onderwijsinstelling verplicht een jaarverslag 

(artikel 103) en een schoolgids (artikel 24a) op te stellen. Het jaarverslag bevat een bestuursverslag en 

een jaarrekening. De schoolgids is bedoeld voor ouders/voogden en leerlingen en gaat in op de 

werkwijze van de school. Deze schoolgids  en het schoolplan worden ingevolge artikel 24c ten minste 

één maal per vier jaar vastgesteld en naar de inspectie gezonden. De inspectie ziet toe op het 

functioneren van de school. Wanneer de inspectie op basis van onderzoek concludeert dat de school 

ondermaats presteert worden de ouders van leerlingen hierover geïnformeerd (artikel 23c). 

Onderwijsinstellingen zijn verplicht een klachtenregeling te hebben: “Ouders, voogden, verzorgers 

dan wel leerlingen, en personeelsleden kunnen bij de klachtencommissie (…) een klacht indienen over 
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gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel, waaronder discriminatie, dan wel 

het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag of het 

personeel” (artikel 24b WVO). Scholen kennen bovendien een orgaan dat belast is met het intern 

toezicht. Dit orgaan functioneert onafhankelijk van het bestuur en heeft de taak toezicht te houden op 

het bestuur en deze te adviseren (artikel 24e en 24e1).  

 

Ook met betrekking tot het externe toezicht kent de wet een aantal bepalingen. De minister krijgt in 

artikel 103g WVO de bevoegdheid toegewezen aanwijzingen te geven wanneer er sprake is van 

wanbeheer. Tevens kan hij ingevolge artikel 104a ingrijpen door maatregelen te treffen wanneer de 

kwaliteit van het onderwijs of de kwaliteit van het bestuur ernstig of langdurig tekortschiet. 

 

2.3.4 Bestuursakkoorden 

In bestuursakkoorden is afgesproken dat scholen in het primair en voortgezet onderwijs ruimte krijgen 

een deel van de middelen naar eigen inzicht te besteden. Deze 'lumpsum' bekostiging is gebonden aan 

een aantal prestatiedoelstellingen. Scholen leggen hierover verantwoording af in het jaarverslag. Het 

gaat hierbij met name om kwantificeerbare prestaties, maar ook de missie en visie spelen een 

belangrijke rol (Onderwijsraad, 2012b). 

2.4 Samenvatting en vooruitblik 

Resumerend wordt in dit onderzoek met de term vraagsturing gedoeld op een sturingsmodel waarbij 

het aanbod beter dan voorheen aansluit op de wensen en situatie van de burger én de burger de 

middelen bezit om daadwerkelijk invloed uit te kunnen oefenen (Algemene Rekenkamer, 2008; 

Innovatiecentrum vraagsturing, z.j.). In het onderwijs krijgt vraagsturing de vorm van sturing van de 

vraag.  

 

De vrijheid van onderwijs is vastgelegd in artikel 23 van de Grondwet. Bepalingen worden nader 

uitgewerkt in de Wet op het Voortgezet Onderwijs en bestuursakkoorden. Uit het internationaal recht 

vloeien de waarden availability, accessability, acceptability en adaptability voort. 

 

Waar de meerwaarde van keuzevrijheid in het onderwijs in de vorige eeuw zwaar bevochten werd 

wegens het belang dat werd gehecht aan onderwijs dat een verlengstuk vormde van een christelijke 

opvoeding, wordt deze vrijheid in deze tijd met name gezien als instrument voor het optimaliseren van 

het onderwijsbestel en de reductie van de kosten.  

 

Hiermee is inzicht verkregen in de context waarbinnen vraagsturing in het voortgezet onderwijs vorm 

krijgt. In het volgende hoofdstuk worden een aantal voorwaarden uiteen gezet waaraan voldaan moet 

zijn wil er sprake zijn van vraagsturing. De aandacht gaat hierbij met name uit naar het gedrag van de 

aanbodzijde.  
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3. Theoretisch kader 

Dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte worden een aantal voorwaarden voor 

vraagsturing uit de literatuur gedestilleerd en besproken. Het tweede gedeelte draait om een raamwerk 

om voorwaarde 2b (scholen maken gebruik van de ruimte om zich te differentiëren) beter in de 

praktijk te kunnen beoordelen. In dit raamwerk, gebaseerd op de werken van Miles en Snow (1979), 

Boyne en Walker (2004) en Sabherwal en Chan (2001), worden drie typen strategieën onderscheiden 

die scholen aan kunnen hangen om afstemming te zoeken met hun omgeving.  

3.1 Voorwaarden voor vraagsturing  

Keuzevrijheid kan pas echt functioneren als 

de onderwijsvrager vrij kan kiezen en het 

aanbod in zekere mate kan sturen. Daarom 

moet er aan enkele voorwaarden voldaan 

worden wil vraagsturing goed kunnen 

functioneren. In paragraaf 3.1 wordt gezocht 

naar deze voorwaarden en bijhorende 

subvoorwaarden.  

 

3.1.2 Clustering van voorwaarden 

Net zo min als er een eenduidige definitie van het begrip vraagsturing in omloop is, is er in de 

literatuur consensus over voorwaarden waaraan voldaan moet worden wil er van vraagsturing sprake 

zijn. Daarom is het nodig om tot een clustering te komen van de voorwaarden die door diverse auteurs 

genoemd worden. Hiervoor zijn de werken van de Algemene Rekenkamer (2008), Van Est & De Haan 

(2010), Lamberts (2005), Greve (2009), WRR (2004), Lako en Rosenau (2008), Maarse (2011), 

Herweijer en Vogels (2004), Burgess, Propper en Wilson (2005) en Maarse en Ter Meulen (2006) van 

belang. Sommige van deze auteurs (Algemene Rekenkamer, 2008; Van Est & De Haan, 2010; 

Lamberts, 2005; Greve, 2009) geven expliciet een opsomming van de voorwaarden, terwijl de 

voorwaarden bij de anderen in de tekst verweven zijn. Greve (2009) schrijft niet specifiek over 

vraagsturing maar noemt zes voorwaarden om vrije keuze zonder negatieve effecten op gelijkheid te 

verzekeren. Omdat vrije keuze een belangrijk onderdeel is van vraagsturing, kunnen deze 

voorwaarden ook in dit onderzoek worden toegepast. Maarse en Ter Meulen (2006) noemen niet 

zozeer een aantal voorwaarden, maar concluderen dat vraagsturing in de zorg een aantal beperkingen 

kent. Impliciet stellen de auteurs hiermee dat de tekortkomingen belangrijke voorwaarden voor 

vraagsturing zijn.  

 

Een overzicht van de voorwaarden in de literatuur is te vinden in bijlage VI. 

 

In tabel 3.1 zijn de voorwaarden uit de literatuur geclusterd. Sommige voorwaarden passen in 

meerdere categorieën en worden om die reden meerdere malen genoemd.  

 

 Voorwaarden Ontleend aan 

1. Voldoende beschikbare 

keuzemogelijkheden. 

Is er voldoende concurrentie en 

zijn deze aanbieders ook 

beschikbaar voor de vrager? 

Algemene Rekenkamer (2008)  

- De vrager heeft ook daadwerkelijk iets te kiezen. 

Lamberts (2005) 

- De aanwezigheid van een competitieve markt. 

- Prikkels tot marktdeelname voor de aanbieder. 

Greve (2009) 

- Concurrentie; 

- Geen prikkels voor aanbieders om ‘af te romen’. 

WRR (2004) 

- Voldoende keuzemogelijkheden. 

2. Variatie in het aanbod 

Valt er daadwerkelijk wat te 

kiezen voor de vrager? Heeft de 

aanbieder ruimte om zich te 

Algemene Rekenkamer (2008)  

- Instellingen hebben ruimte om het onderwijsaanbod af 

te kunnen stemmen op de vraag; 

- De vrager heeft ook daadwerkelijk iets te kiezen. 

“Er kan pas van vraagsturing sprake zijn 

burgers ook vrij en in staat zijn hun keuzes 

uit te oefenen.”  

 

- Van Est & De Haan, 2010: p. 32 
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differentiëren? Is de aanbieder 

responsief naar de vraag? 

Van Est & De Haan (2010)  

- Creëren van ruimte voor instellingen.  

WRR (2004) 

- Responsiviteit. 

Burgess, Propper & Wilson (2005) 

- Responsiviteit van de aanbieders. 

3. Goede informatievoorziening 

Worden ouders en leerlingen in 

staat gesteld een goed 

geïnformeerde schoolkeuze te 

maken? 

Algemene Rekenkamer (2008) 

- Er goede keuze-informatie beschikbaar.  

Van Est & De Haan (2010)  

- Transparantie van de kwaliteit van het aanbod. 

Lamberts (2005) 

- Beschikbaarheid van informatie voor de cliënt;  

- Beschikbaarheid van marktinformatie. 

Greve (2009) 

- Informatie. 

- Betrouwbaarheid van informatie. 

WRR (2004) 

- Informatie. 

Lako en Rosenau (2008) 

- Kwaliteitsinformatie. 

Maarse  (2011) 

- Toegang tot informatie. 

Herweijer en Vogels (2004) 

- Informatie om een bewuste en goed geïnformeerde 

schoolkeuze te maken. 

Maarse & Ter Meulen (2006) 

- Informatie. 

4. Het functioneren van het exit-

mechanisme 
Kunnen vragers ‘stemmen met 

hun voeten’ door een bewuste 

keuze te maken en de instelling 

te verlaten op het moment dat 

het aanbod niet aan hun wensen 

voldoet? Heeft de aanbieder 

prikkels om op het keuzegedrag 

te reageren? 

Algemene Rekenkamer (2008) 

- De vrager in staat wordt gesteld gebruik te maken van 

de exit-optie, het keuzegedrag van de vrager heeft 

consequenties heeft voor ‘de financiering van’ de 

instelling. 

Lamberts (2005) 

- Bevoegdheid tot het kiezen van een wederpartij; 

- Exit-mogelijkheid voor de cliënt;  

- Verhoudingsgewijs niet te hoge transactiekosten. 

Greve (2009) 

- Lage transactiekosten. 

WRR (2004) 

- Sturingsmogelijkheden via exit –mechanismen.  

- De mogelijkheid om ‘met de voeten te stemmen’. 

Maarse & Ter Meulen (2006) 

- Niet te hoge transactiekosten. 

Van Est & De Haan (2010)  

- Versterken van de positie van de vrager. 

5. Het functioneren van het 

voice-mechanisme 

De vrager en andere 

belanghebbenden hebben 

inspraak op het beleid van de 

instelling. 

Algemene Rekenkamer (2008) 

- De vrager kan zich laten gelden via de voice-optie, 

belanghebbenden op het beleid van de instelling. 

WRR (2004) 

- Sturingsmogelijkheden via voice-mechanismen. 

Van Est & De Haan (2010)  

- Versterken van de positie van de vrager. 

Tabel 3.1 – Clustering van de voorwaarden voor vraagsturing 
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Enkele voorwaarden die in de literatuur genoemd worden, zijn niet in de tabel opgenomen: 

- De mogelijkheid voor de cliënt zich te laten ondersteunen bij het formuleren van de 

doelstelling en bij de invulling van de voorziening (Lamberts, 2005). 

Door meerdere auteurs wordt informatie als genoemd als voorwaarde om een bewuste keuze te maken 

(Algemene Rekenkamer, 2008; Van Est & De Haan, 2010; Greve, 2009; WRR, 2004; Lako en 

Rosenau, 2008; Maarse, 2011; Herweijer en Vogels, 2004; Maarse & Ter Meulen, 2006), maar geen 

van hen noemt daarnaast nog andere vormen van ondersteuning. Daarom wordt ondersteuning 

teruggebracht tot informatie.  

- Prikkels tot marktdeelname/ precieze marktprikkelstructuur (Lamberts, 2005; Greve, 2009) 

Deze voorwaarde wordt zal maar deels verder behandeld worden. De prikkels voor de onderwijsvrager 

liggen in die mate voor de hand, door de leerplicht heeft de vrager immers geen andere keuze dan 

gebruik te maken van het onderwijsaanbod, dat hier verder geen aandacht aan besteed zal worden. Of 

er voor de aanbieder voldoende prikkels zijn om aan de markt deel te nemen, zal blijken uit de 

hoeveelheid aanbieders.  

- Geen belemmeringen voor de cliënt op grond van andere ‘concurrerende’ wet- en regelgeving 

(Lamberts, 2005). 

De auteur doelt hiermee op wet- en regelgeving die de vrager dwingen voor een alternatief te kiezen 

dat niet zijn eerste voorkeur heeft. Hoewel er redenen kunnen zijn dat de vrager niet op de instelling 

van eerste keuze terecht komt, is het onwaarschijnlijk dat deze beperkingen voortvloeien uit wet- en 

regelgeving. Hiermee kan gesteld worden dat aan deze voorwaarde voldaan wordt. Zonder de 

relevantie van deze voorwaarde te willen ontkennen, is ervoor gekozen met bovenstaande constatering 

deze voorwaarde verder buiten beschouwing te laten.  

- Vertrouwen in aanbieders (Greve, 2009). 

Greve doelt met deze voorwaarde zowel op het vertrouwen in aanbieders als de betrouwbaarheid van 

informatie waarop vragers hun keuze baseren. Het vertrouwen in aanbieder is volgens Greve 

belangrijk voor de efficiëntie omdat het onzekerheid en de noodzakelijkheid van een controlesysteem 

verlaagt. Uit de literatuur blijkt dat geen van de auteur de betrouwbaarheid van de aanbieders als 

voorwaarde noemt en er in Nederland wel degelijk sprake is van een gedegen controlesysteem (de 

Onderwijsinspectie). Daarom is er voor gekozen het vertrouwen in aanbieders buiten beschouwing te 

laten. De noodzakelijkheid van betrouwbare informatie zal wel worden meegenomen in het vervolg 

van het onderzoek.  

3.1.2 De voorwaarden 

De voorwaarden uit de tabel worden in deze paragraaf nader toegelicht en waar nodig opgesplitst in 

subvoorwaarden.  

 

Voorwaarde 1: Voldoende keuzemogelijkheden. 

De vrager moet keuze hebben uit meerdere opties (Algemene Rekenkamer, 2008. WRR, 2004; 

Lamberts, 2005). Dit impliceert ten eerste dat er meerdere scholen binnen bereisbare afstand moeten 

zijn (Greve, 2009). Het spreekt voor zich dat dit sterk verschilt per regio en onder andere samenhangt 

met de mogelijkheden om nieuwe scholen te stichten. Ten tweede impliceert deze voorwaarde dat de 

keuzeoptie niet alleen moet bestaan, maar ook beschikbaar moet zijn voor de vrager. Een 

lotingsysteem kan het bereiken van deze tweede subvoorwaarde ondermijnen.  

 

Hierbij dient te worden opgemerkt dat het aantal beschikbare keuzemogelijkheden niet 

doorslaggevend hoeft te zijn bij het bepalen van de mate van keuzevrijheid. Zo blijkt uit onderzoek 

van Schwartz (2005) dat meer keuzemogelijkheden op den duur tot stress en teleurstelling leidt. De 

last van het moeten kiezen en het risico van het maken van een verkeerde keuze brengt voor sommigen 

frustratie en stress, zo stelt ook Greve (2009).  

 

Voorwaarde 2: Variatie in het aanbod 

Concurrentie om leerlingen leidt ertoe dat het onderwijsaanbod zich aan past aan de vraag, luidt de 

veronderstelling. Dat de vrager keuze heeft uit verschillende scholen heeft immers weinig inhoud op 

het moment dat deze scholen niet of nauwelijks van elkaar verschillen (Van Est & De Haan, 2010; 

Rekenkamer, 2008; Lamberts, 2005; Burgess, Propper & Wilson, 2005).  
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Ten eerste stelt deze voorwaarde eisen aan het overheidsbeleid: scholen moeten een zekere 

beleidsvrijheid krijgen zich te differentiëren. Ten tweede is het noodzakelijk dat scholen gebruik 

maken van deze ruimte om de vraag tegemoet te komen en zich daadwerkelijk profileren. Wezenlijk 

hierbij is de strategie die scholen hanteren. In paragraaf 3.2 wordt een theoretisch raamwerk 

ontwikkeld. Dit raamwerk bestaat uit drie strategieën: de verdediger, de goudzoeker en de reactor. Aan 

de hand hiervan kan de manier waarop scholen hun aanbod differentiëren worden beschreven en 

geanalyseerd.  

 

Voorwaarde 3: Goede informatievoorziening 

De beschikbaarheid van voldoende en precieze informatie over het functioneren en het aanbod van de 

instellingen is essentieel (Greve, 2009; Van Est & De Haan, 2010; Maarse, 2011; Algemene 

Rekenkamer, 2008; Herweijer, & Vogels, 2004). Voor leerlingen en hun ouders is de informatie een 

vereiste om een weloverwogen keuze te maken. Tegelijkertijd kan kwaliteitsinformatie ervoor zorgen 

dat de dienstverlening verbetert doordat benchmarking mogelijk is. Verder kunnen bestuurders beter 

verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het presteren van de instelling (Koning & Van der 

Wiel, 2010). Naast de kwaliteitsinformatie die o.a. verspreid wordt door de inspectie wordt ook het PR 

materiaal van de instelling zelf geschaard onder informatie. 

 

Lako en Rosenau (2008) formuleren een aantal assumpties over informatie en de gebruiker ervan die 

aan keuzevrijheid ten grondslag liggen: (1) Informatie moet bestaan; (2) Informatie moet beschikbaar 

voor de vrager zijn; (3) Informatie moet begrijpbaar zijn; (4) Vrager moet gekwalificeerd zijn om de 

informatie te gebruiken; (5) De vrager moet waarde hechten aan de informatie; (6) De vrager moet de 

informatie vertrouwen; (7) De vrager moet geen andere criteria hebben die hij meer waardeert dan de 

informatie; (8) De vrager moet de informatie daadwerkelijk gebruiken bij zijn keuze (Lako & 

Rosenau, 2008).  

 

Volgens de Algemene Rekenkamer (2008) dient de informatie relevant, onafhankelijk verzameld en 

kwalitatief onomstreden te zijn. Impliciet komt dit overeen met de eerste en vijfde assumptie van Lako 

en Rosenau. Maarse (2011) voegt hier de eis van begrijpbaarheid (Lako en Rosenau’s assumptie drie) 

en vergelijkbaarheid aan toe. De laatstgenoemde voorwaarde komt niet in de opsomming van Lako en 

Rosenau voor. Wanneer deze voorwaarden van de Algemene Rekenkamer aan de opsomming van 

Lako en Rosenau worden toegevoegd en enkele voorwaarden die sterk met elkaar in verband staan 

samengevoegd worden, leidt dit tot de volgende voorwaarden:  

 

a. De informatie moet bestaan en beschikbaar zijn voor de vrager; 

b. De informatie moet begrijpbaar zijn zodat elke vrager gekwalificeerd is de informatie te 

gebruiken;  

c. De informatie moet de vrager in staat stellen instellingen te vergelijken; 

d. De vrager moet de informatie vertrouwen: deze dient onafhankelijk verzameld en kwalitatief 

onomstreden te zijn;  

e. De vrager moet waarde hechten aan de informatie, geen andere criteria hebben die hij meer 

waardeert dan de informatie en de informatie daadwerkelijk gebruiken bij zijn keuze; 

(naar: Lako & Rosenau, 2008; Maarse, 2011; Algemene Rekenkamer, 2008) 

 

Voorwaarde 4: Het functioneren van exit 

Het functioneren van het exit-mechanisme is een voorwaarde voor vraagsturing (WRR, 2004; Kraan, 

2006; Greve, 2009; Lamberts, 2005; Algemene Rekenkamer, 2008). Vragers kunnen door te ‘stemmen 

met de voeten’ aangeven welk aanbod het best op hun wensen aansluit (Algemene Rekenkamer, 

2008). Hirschman’s (1970) term ‘exit’ verwijst naar de mogelijkheid om uit verschillende aanbieders 

te kunnen kiezen. De vrager kiest een instelling omdat hij verwacht dat dit aan zijn eisen voldoet en 

verlaat een instelling als hij niet tevreden is (Rekenkamer, 2008; WRR, 2004). Een voorwaarde voor 

het functioneren van dit mechanisme is dat de instelling er daadwerkelijk baat bij heeft om zoveel 

mogelijk leerlingen te trekken. Het keuzegedrag van de vrager moet consequenties hebben voor ‘de 

financiering van’ de instelling. Alleen dan heeft de instelling prikkels om te voldoen aan de wensen 
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van leerlingen om zo leerlingen aan te trekken en te behouden. Hirschman prijst het exit-mechanisme 

omdat het efficiënt, onpersoonlijk en indirect is. Voor de instelling is het een goedkoop instrument om 

informatie te verzamelen over de markt en de mate waarin vragers zijn aanbod waarderen. Enkele 

mogelijke nadelen zijn dat de verzamelde informatie ruw en algemeen van aard is en kan leiden tot 

perverse versmalling van de doelstelling van de organisatie. Ook kan het bestaan van de exit-

mogelijkheid de bereidheid van vragers om tijd en moeite te steken in het verbeteren van de instelling 

ondermijnen (WRR, 2004).  

 

Exit vindt dus plaats aan het begin (tijdens het keuzeproces) en tijdens de middelbare schooltijd (de 

mogelijkheid om de school te verlaten en naar een andere school te gaan op het moment dat het niet 

bevalt). Het functioneren van exit aan het begin hangt sterk samen met voorwaarde één en twee: of er 

voldoende keuzemogelijkheden bestaan  (voorwaarde 1) en of er differentiatie is (voorwaarde 2) 

bepaalt of dit onderdeel van exit kan functioneren. Bij de bespreking van deze subvoorwaarde in 

hoofdstuk 5 zal de aandacht uitgaan naar in de inhoud van het keuzeproces. 

 

Wil exit functioneren na afloop van het keuzeproces, dan is het een belangrijke voorwaarde dat de 

transactiekosten de werking hiervan niet al te zeer ondermijnen. Wanneer de transactiekosten te hoog 

zijn, zal de vrager, zelfs wanneer hij zeer ontevreden is, de instelling niet verlaten. 

Overigens hoeft een overstap van de leerling naar een andere school niet per definitie voort te komen 

uit onvrede: er kunnen praktische redenen zijn om van school te wisselen, bijvoorbeeld een verhuizing 

of de overstap naar een hoger of lager niveau dat niet op de betreffende school aangeboden wordt. 

 

Voorwaarde 5: Het functioneren van voice 
Behalve via de zojuist besproken exit-optie kan de vrager (en andere stakeholders) ook invloed 

uitoefenen op de instelling door gebruik te maken van voice. Door voice worden zij in staat gesteld 

inspraak te hebben op de kwaliteit en het aanbod te sturen in een richting die aansluit bij hun wensen 

en behoeften. De instelling heeft baat bij voice omdat het goedkoop is, gemakkelijk toegang geeft tot 

de kennis van de vrager/stakeholders en hij in de gelegenheid gesteld wordt continue 

kwaliteitscontrole te doen en zo waar nodig zijn beleid bij te sturen. Bovendien kan georganiseerd 

overleg leiden tot vergroting van draagvlak. Ook de toezichthouder heeft er voordeel bij als vragers en 

andere stakeholder gebruik maken van voice: “[hij kan] een deel van de dagelijkse controle op het 

reilen en zeilen van de instelling in handen te leggen van diegenen die het meeste baat hebben bij de 

controle en bovendien het beste zijn toegerust om dat te doen” (WRR, 2004: p. 74). Een nadeel van 

voice is dat geformaliseerde vormen van overleg kostbaar en tijdrovend zijn en de slagvaardigheid van 

de school kunnen ondermijnen. Een ander nadeel is dat voice hoge eisen stelt aan de motivatie, tijd en 

vaardigheden van degenen die hier gebruik van willen maken (WRR, 2007). Tussen voorwaarde 4 en 

voorwaarde 5 kan een bepaalde tegenstrijdigheid zitten. De bereidheid om het voice-mechanisme te 

gebruiken kan verminderd worden door de aanwezigheid van het exit-mechanisme: als mensen het niet 

eens zijn met het beleid kunnen ze weggaan om zich de moeite te besparen het beleid proberen te 

kantelen. Tegelijkertijd kan het bestaan van de exit-optie de voice-optie versterken: organisaties zijn 

meer responsief op het moment dat ze weten dat het nalaten hiervan bestraft kan worden met het 

verlaten van de instelling (Wilson, 2008). 

 

Figuur 3.1 brengt de stakeholders van scholen in het voortgezet onderwijs in kaart.  

 



22 

 

 
 

Figuur 3.1 – Actorenkaart. Gebaseerd op Konermann, Janssen, & Vennegoor, 2010: p. 12 

 

Wanneer het gaat om vraagsturing zijn de vragers (leerlingen en hun ouders) uiteraard het 

belangrijkste. De invloed van overheid en inspectie, en in beperkte mate ook de raad van toezicht en 

onderwijsondersteunende organisaties, heeft grote raakvlakken met voorwaarde 2a (de beleidsruimte 

die scholen krijgen). Wat de overheid, inspectie, Raad van toezicht en onderwijsondersteunende 

organisaties onderscheidt van de andere actoren is dat de school voor het overgrote deel geen keuze 

heeft in de invloed van deze actoren omdat zij autoriteit over de instelling hebben. Naast deze formele, 

ongelijkwaardige invloed kan de instelling ervoor kiezen samen te werken met bijvoorbeeld de 

gemeente voor het realiseren van een bepaald project. Voor een goede beoordeling van het voice-

mechanisme is de invloed van vragers, personeel, de genoemde andere scholen, bedrijfsleven en 

overige actoren van belang. De gemeente kan ook een relevante actor zijn mits er sprake is van 

invloed op basis van vrijwilligheid en niet op basis van autoriteit of in afhankelijkheid van 

financiering. 

3.1.3 Resumerend 

De besproken voorwaarden dienen als hulpmiddel om de mate van vraagsturing in het voortgezet 

onderwijs vast te stellen. Alle voorwaarden en bijbehorende subvoorwaarden zijn samengevat in tabel 

3.4 in paragraaf 3.3. 

 

De belangrijkste focus in dit onderzoek ligt, zoals al eerder is gesteld, op de aanbodzijde. Hierdoor is 

met name voorwaarde 2b van belang. De volgende paragraaf is dan ook bedoeld als gereedschap bij de 

analyse van deze voorwaarde. 
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3.2 Differentiatie in het onderwijsaanbod 

In paragraaf 3.1 werd differentiatie in het onderwijsaanbod besproken als voorwaarde voor 

vraagsturing. Vraagsturing impliceert dat de school inspeelt op de vraag vanuit de omgeving en zich 

wil onderscheiden van andere scholen. Alleen zo valt er daadwerkelijk wat te kiezen voor leerlingen 

en hun ouders. Om het gedrag van scholen in de praktijk beter te kunnen analyseren worden een aantal 

strategieën uiteengezet die scholen kunnen hanteren. Deze strategieën, gebaseerd op het werk van 

Miles en Snow (1979), gaan over de wijze waarop organisaties omgaan met hun omgeving. Alvorens 

daartoe over te gaan wordt kort besproken hoe vraagsturing de omgeving van VO scholen veranderd 

heeft.  

 

3.2.1 Vraagsturing zorgt voor verandering in de omgeving 

Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw benadrukken organisatiekundigen meer en meer de 

afhankelijkheid van de omgeving voor het functioneren van de organisatie. Organisaties zijn adaptieve 

systemen die een integraal onderdeel van hun omgeving vormen. Zij moeten zich contant aanpassen 

aan hun omgeving om te overleven, omdat zij afhankelijk zijn van de omgeving voor mensen, 

materiële en financiële hulpmiddelen, maar ook voor sociale steun en legitimiteit. Op hun beurt 

beïnvloeden organisaties weer hun omgeving (Shafritz e.a., 2005). Pfeffer en Salancik beschrijven de 

omgeving van de organisatie in brede zin dan ook als “every event in the world which has any effect 

on the activities or outcome of the organisation” (1978: p. 526). Het is voor de organisatie echter 

onmogelijk om alles wat buiten de organisatie speelt waar te nemen, laat staan om op alle 

omgevingsinvloeden te reageren. Dill (1958) en later ook Thompson (1976) benadrukken dat maar een 

deel van de omgeving relevant is. Deze relevante omgeving wordt de taakomgeving van de organisatie 

genoemd (Negandhi & Reimann, 1973). Dill onderschrijft dit: “that part of the total environment of 

management which was potentially relevant to goal setting and goal attainment” (Dill, 1958: p. 410).  

 

Vraagsturing in het middelbaar onderwijs heeft wijzigingen veroorzaakt in de relevante omgeving van 

VO scholen. Wanneer gekeken wordt naar omgevingsinvloeden die potentieel van invloed zijn op de 

doelen en doelbereiking van VO scholen, heeft één doel sterk aan belang toegenomen: leerlingen 

trekken is nu een belangrijke voorwaarde voor het voortbestaan van de organisatie, aangezien een 

groot deel van het inkomen hiervan afhankelijk is. Leerlingen kunnen door vraagsturing steeds meer 

gezien worden als equivalent van klanten in het bedrijfsleven, die door Ducan (1972) beschouwd 

worden als onderdeel van de externe omgeving. Deze externe omgevingscomponent wint hiernaast 

sterk aan kracht door nieuwe wetgeving, zoals de verruimde wettelijke mogelijkheden van 

medezeggenschap en rapportages van de onderwijsinspectie en wetgeving omtrent de schoolgids, het 

schoolplan en het jaarverslag  die de vrager in staat stellen bewustere keuzes te maken. Ook andere 

belanghebbenden hebben invloed op het schoolbeleid door de toegenomen mogelijkheid tot 

horizontale dialoog. In de interne omgeving, de relevante fysieke en sociale factoren binnen de 

organisatie (Ducan, 1972), hebben zich ook wijzigingen voorgedaan met betrekking op vraagsturing. 

Hier gaat het om de toegenomen financiële bestedingsruimte en ruimte in het personeelsbeleid. 

 

Miles en Snow (1979) stellen dat organisaties verschillen in de manier waarop zij met invloeden 

vanuit de omgeving omgaan. Om dit gedrag te typeren onderscheiden zij een aantal strategieën.  

3.2.2 De Miles en Snow typologie 

 
 

Miles en Snow (1979) onderscheiden vier strategieën van aanpassing aan de omgeving. Deze 

veelgebruikte typologie is volgens Desarbo, Di Benedetto, Song en Sinha (2005) het meest solide 

raamwerk dat beschikbaar is. 

“[The model of strategy from Miles and Snow] remains one of the most popular and well-

confirmed approaches to strategy in the organizational studies literature.” 

 

- Cameron & Tschirhart,  

1992: p. 94 
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De strategietypen van Miles en Snow vinden hun basis in de stategische keuze benadering. 

Aanhangers van deze benadering zijn van mening dat de omgeving het gedrag van de organisatie maar 

gedeeltelijk voorbeschikt en dat beslissingen van bestuurders cruciaal zijn voor de organisatiestructuur 

en processen. Deze beslissingen zijn er niet alleen op gericht om de structuur en processen van de 

organisatie aan te passen, maar ook op het manipuleren van de omgeving om deze te conformeren met 

de organisatie. Een constant proces van reacties definieert de relatie tussen organisatie en omgeving 

(Miles & Snow, 2003). Veel literatuur binnen de strategische keuze stroming is erop gericht de 

componenten van de strategie in overeenstemming te brengen: elementen binnen de organisatie en 

invloeden vanuit de omgeving moeten op één lijn worden gebracht. Strategie wordt hier 

geconceptualiseerd als het vinden van de juiste afstemming tussen de omgeving en de structuur en 

processen van de organisatie door een patroon van grote en kleine besluiten (Venkatraman & 

Camillus,1984; Miles & Snow, 2003). Belangrijke hoekstenen in het ontstaan van deze benadering zijn 

de werken van Chandler (1972), Child (1972), Cyert and March (1963), Drucker (1974), Thompson 

(1967) en Weick (1969) (Miles, Snow, Meyer & Coleman, 1979). 

 

De typologie is gebaseerd op empirisch onderzoek in verschillende industrietakken, namelijk 

uitgeverijen van academische boeken, elektronica, voedingsmiddelen en gezondheidszorgen 

(Houthoofd, 2005). Volgens Miles en Snow (2003) bestaat het algemene proces van aanpassing uit het 

zoeken naar een antwoord op een drietal vraagstukken: het ondernemersvraagstuk, het technische 

vraagstuk en het administratieve vraagstuk. Bij het ondernemersvraagstuk gaat het om het definiëren 

van het domein waarop de organisatie zich richt. Welke goederen of diensten produceert zij? Op welk 

marksegment richt zij zich? Het technische vraagstuk bestaat uit het creëren van een systeem welke de 

oplossing van het ondernemersvraagstuk operationaliseert. Het gaat hierbij om het selecteren van de 

gepaste technologie, en het ontwerpen van informatie-, communicatie- en beheerssystemen. De 

eigenlijke organisatiestructuur wordt bepaald bij het oplossen van het laatste vraagstuk: het 

administratieve vraagstuk. In deze fase gaat de organisaties banden aan met de omgeving en zet zij 

coördinatie- en sturingssystemen in werking (vrij vertaald naar: Miles e.a., 1979). 

 

Verdedigers, goedzoekers, analisten en reactoren  
Naar aanleiding van de manier waarop organisaties omgaan met deze vraagstukken, onderscheiden 

Miles en Snow (1979) vier typen organisaties: verdedigers, goudzoekers, analisten en reactoren.  

 

Verdedigers 
Verdedigers richten zich met name op het technische vraagstuk (Houthoofd, 2005). Zij zijn erop 

gericht een omgeving te creëren waarin een stabiele organisatie mogelijk is. De verdediger creëert 

deze stabiliteit door zich op een nauw marktsegment te richten en slecht een geringe verscheidenheid 

aan producten of diensten te leveren. Vervolgens bewaakt de verdediger dit beperkte domein 

zorgvuldig: hij werpt zoveel mogelijk barrières op om de concurrentie te verhinderen deze niche te 

betreden (Miles & Snow, 2003). De belangrijkste strategie om de concurrent voor te blijven is efficiënt 

te werk gaan om zo de kosten laag te houden (Conant, Mokwa, & Varadarajan, 1990). De structuur 

van de organisatie is mechanisch en complex (Houthoofd, 2005). 

 

Er kleven echter risico’s aan deze stijl. De smalle focus maakt dat de verdediger niet flexibel is. 

Doordat de verdediger zich slecht op een enkel, smal domein geconcentreerd in plaats van zijn kansen 

spreidt, loopt de verdediger grote risico’s wanneer omgevingsvariabelen veranderen (Miles & Snow, 

2003).  

 

Goudzoekers 
Goudzoekers daarentegen richten zich op het ondernemersvraagstuk: zij zijn constant op zoek naar 

nieuwe producten en diensten om te ontwikkelen. De goudzoeker is een innovator bij uitstek en 

experimenteert met mogelijke reacties op trends vanuit de omgeving. Vaak is de omgeving waarin de 

goudzoeker zich bevindt dynamisch. ‘Verandering’ is het belangrijkste middel om 

concurrentievoordeel te behalen. Hiervoor is een organische organisatiestructuur en decentrale 

besluitvorming onmisbaar (Miles e.a., 1979). 



25 

 

 

Het grote voordeel van deze strategie is dat de organisatie tot op zekere hoogte beschermd is tegen 

veranderingen in de omgeving. Nieuwe producten en diensten brengen echter steevast het risico van 

lage winstgevendheid met zich mee. Bovendien vraagt een veelheid aan producten en diensten om een 

veelheid aan investeringen in fysieke, financiële en menselijke hulpbronnen. Hierdoor kan optimale 

efficiëntie niet bereikt worden (Miles & Snow, 2003). 

 

Analisten 
De Analist bevindt zich tussen bovengenoemde organisatietypen in en proberen de voordelen van 

beide strategieën te benutten. Zij minimaliseren het risico, maar optimaliseren de kans op succes. 

Miles e.a. (1979) merken op dat dit een lastig te bereiken evenwicht is. Analisten kijken hoe hun 

concurrentie te werk gaat en nemen succesvol gebleken voorzichtig ideeën over. Tegelijkertijd is het 

grootste gedeelte van het inkomen afkomstig van de verkoop van een stabiel product of dienst aan een 

stabiele klandizie. Zij veranderen minder vaak en minder snel van product of markt dan goudzoekers, 

maar hechten tevens minder aan stabiliteit en efficiëntie dan verdedigers (Hambrick, 1983). De meest 

optimale structuur voor de analist is matrix organisatie (Miles e.a., 1979). 

 

Het nadeel van deze dubbele stijl is dat het ook dubbele technische systemen en systemen voor 

planning, controle en prestatiebeloning vereist die naast elkaar moeten werken. Dit brengt het risico 

van inefficiëntie en ineffectiviteit met zich mee (Miles & Snow, 2003). 

 

Reactoren 

Reactoren falen in hun strategie: zij zijn niet in 

staat strategie, technologie, structuur en proces 

op de juiste manier op elkaar af te stemmen. De 

organisatie bevindt zich in een onstabiele en 

onvoorspelbare omgeving, maar het lukt de 

organisatie niet om hier op een constante en 

stabiele manier mee om te gaan. Mechanismen 

om veranderingen te voorspellen en hier op in te 

spelen ontbreken. Pas wanneer de omgeving er 

toe dwingt past de organisatie zich aan, waardoor de reactor vrijwel voortdurend instabiel is. Er zijn 

een groot aantal mogelijke oorzaken waardoor een organisatie in het gedrag van een reactor vervalt. 

Drie hiervan worden expliciet door Miles en Snow (2003) genoemd: het management heeft geen 

duidelijke strategie geformuleerd; het management voert de gekozen strategie niet volledig door in de 

structuur en processen van de organisatie; of neiging om de organisatie strategie en structuur 

onveranderd vast te houden ondanks overweldigende veranderingen in de omgeving (Miles & Snow, 

2003).  

 

Kritiek 

De typologie is een bruikbaar instrument. Ondanks de spaarzaamheid in de gebruikte variabelen, is het 

mogelijk met de typologie een brede variatie aan organisaties te beschrijven (Hambrick, 2003). Toch is 

ook het werk van Miles en Snow niet vrij van kritiek. Zo wordt gesteld dat er te weinig sectoren in het 

onderzoek betrokken zijn er dat er te weinig systematisch onderzoek gedaan is naar de beweegruimte 

van organisaties en het type strategie waarmee organisaties hierop reageren. Bovendien laten de Miles 

en Snow in het midden welke strategie in welke situatie het beste is (Desarbo, Di Benedetto, Song  & 

Sinha, 2005). Hambrick (1983) bekritiseert de door Miles en Snow gemaakte assumptie dat alle vier 

de strategieën even succesvol zijn zolang de strategie volledig doorgevoerd is. Hambrick meent dat het 

type sector en eigenschappen van de omgeving meegewogen dienen te worden bij het bepalen van de 

meest succesvolle strategie. Ook bekritiseert hij het feit dat de classificatie niet op kwantitatief 

bewijsmateriaal gebaseerd en zeer algemeen van aard: “Typologies represent a theorist's attempt to 

make sense out of non-quantified observations. They may have the advantage of being 'poetic' ... that 

is ring true, often sounding very plausible. However, since they are the product of rather personal 

insight, they may not accurately reflect reality. Or, more likely, they may serve well for descriptive 

purposes but have limited explanatory or predictive power” (Hambrick, 1984: p. 28). 

“[A reactor] seldom makes adjustment 

of any sort until forced to do so by 

environmental pressures”  

- Miles en Snow, 1978, p. 29 
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3.2.3 Strategieën in het voortgezet onderwijs 
In deze paragraaf wordt onderzocht hoe de strategieën van Miles en Snow toegepast kunnen worden 

op het voortgezet onderwijs. Allereerst worden een aantal essentiële verschillen tussen de private- en 

publieke sector uiteengezet. Beredeneerd wordt dat dit een aantal belemmeringen voor organisaties in 

de publieke sector meebrengt om daadwerkelijk strategisch te managen. Vervolgens komt het werk 

van Boyne en Walker (2004) aan bod die de strategieën van Miles en Snow toepassen op de publieke 

sector. Zij beredeneren onder andere dat het strategietype analist voor de toepassing in de publieke 

sector weinig meerwaarde heeft. De aannames van Boyne en Walker die verderop in deze paragraaf 

besproken worden, vormen het uitgangspunt voor het verdere raamwerk. Om de strategietypen nader 

te specificeren wordt gebruik gemaakt van het werk van Sabherwal en Chan (2001). Deze auteurs 

koppelen de Miles en Snow strategietypen aan enkele gedragsdimensies. Deze dimensies, ontworpen 

voor toepassing in de private sector, worden omgevormd naar gedragsdimensies in het voortgezet 

onderwijs.  

 

Belemmeringen voor strategisch management in de publieke sector 

 

Wanneer de typologie in de publieke sector gebruikt wordt, is het allereerst van belang te erkennen dat 

er een aantal essentiële verschillen tussen de private en publieke sector bestaan. Volgens Smith Ring 

en Perry (1985) is wetgeving en hiermee samenhangend de scheiding der machten waarschijnlijk het 

meest onderscheidende kenmerk. De wetgever stelt hoofdlijnen vast waardoor de uitvoerder sterk 

beperkt is in zijn mogelijkheden. Dit is problematisch gezien: “a direct link between strategy 

formulation and implementation and the active involvement of all relevant parties throughout the 

process is deemed to be essential to effective private sector policy making” (Smith Ring en Perry, 

1985: p. 277). In paragraaf 2.3, waar het wettelijk kader waarmee scholen te maken hebben en de 

beleidsvrijheid voor scholen besproken werd, werd al duidelijk dat de ruimte die scholen hebben sterk 

beperkt is door wetgeving en prestatie-eisen. Een andere contextvariabele waar publieke organisaties 

mee te maken hebben is dat zij in vergelijking met private organisaties meer open dienen te staan voor 

de externe omgeving. Politieke beleidsmakers moeten immers responsief zijn naar hun achterban 

willen zij herkozen worden. Daarnaast bestaan er diverse manieren voor burgers om invloed op het 

beleid te hebben (Smith Ring en Perry, 1985). Overheidsbeleid zal van invloed zijn op de 

beleidsvrijheid van scholen. Bovendien bestaan er op het niveau van de onderwijsinstelling zelf ook 

diverse inspraakmogelijkheden voor ouders, zoals de medezeggenschapsraad. Uiteraard moet ook een 

private organisatie in zekere mate responsief zijn om consumenten te werven en te behouden, net zoals 

een onderwijsinstelling tracht leerlingen aan te trekken, maar de inspraakmogelijkheden voor 

consumenten in de private sector zijn doorgaans zeer beperkt. Met andere woorden: de verhouding 

tussen voice en exit ligt hier doorgaans anders. Als derde verschil zien Smith Ring en Perry (1985) 

enkele culturele verschillen tussen de twee sectoren. Tenslotte kent de publieke sector een aantal 

formele instanties die toezien op het presteren van de organisaties, zoals de ombudsman. Met 

betrekking tot het onderwijs is bijvoorbeeld de onderwijsinspectie van belang. Hendrick (2003) ziet 

nog een belangrijk verschil tussen de publieke- en private organisaties: meer bureaucratie. Dit gaat 

vaak hand in hand met centralisatie en weerstand tegen verandering. 

 

Deze omgevingsfactoren brengen een aantal belemmeringen voor strategisch management met zich 

mee. Terwijl private organisaties meestal te maken hebben met een beperkt aantal doelen die relatief 

stabiel zijn, zoals groei, winstgevendheid en marktaandeel,  zijn de doelen van publieke organisaties 

vaak veelvoudig, ambigu en onduidelijk (Smith Ring en Perry, 1985; Hendrick, 2003). Dit wordt 

veroorzaakt door de spreiding van managementfuncties over verschillende overheidsniveaus, de 

verantwoordelijkheid tegenover verschillende stakeholders en ‘onderhandelde compromissen’. 

“Basic distinctions do exist between the public and private sectors, and they are critical to 

understanding differences in strategic management processes.” 

  

- Smith Ring en Perry, 1985: p. 276 
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Bovendien kan de tijd een belemmering vormen: electorale wisselingen kunnen ervoor zorgen dat de 

doelstellingen in korte tijd radicaal veranderingen. In het onderwijsveld vraagt marktwerking 

bovendien om het combineren van twee handelingsperspectieven in het organisatiegedrag, die behoren 

bij respectievelijk een taak- en marktorganisatie. Dit zijn handelingsperspectieven die wezenlijk van 

elkaar verschillen en met elkaar op gespannen voet staan (Honingh, 2006). Dit maakt 

onderwijsinstellingen hybride organisaties, door Van Twist beschreven als een organisaties “waarin 

uiteenlopende organisatietypen, waardeoriëntaties, activiteitenpatronen en subculturen zich mengen” 

(Brandsen, 2006: p. 389). Deze punten vormen een uitdaging die strategisch gemanaged moet worden. 

Voor het gedrag van publieke organisaties heeft dit een aantal consequenties die management in het 

publieke domein bijzonder lastig maken. Ten eerste is het van groot belang beleid incrementeel tot 

stand te laten komen in plaats van grote veranderingen door te voeren. Verder dient de organisatie zijn 

flexibiliteit te behouden om tegemoet te kunnen komen aan de verschillende eisen van de 

verschillende stakeholders. Ten derde moet het management voldoen aan de hoge morele eisen die 

worden gesteld aan publieke organisaties terwijl zij tegelijkertijd efficiënt te werk gaat. Smith Ring en 

Perry merken op: 

  

Miles en Snow’s typologie in de publieke sector 
Boyne en Walker (2004) passen de typologie van Miles en Snow toe op de publieke sector. Het 

belangrijkste kenmerk van de goudzoeker is dat hij op zoek is naar nieuwe markten, nieuwe kansen en 

de best passende reactie op veranderingen in de omgeving. Vertaald naar de publieke sector zou dit het 

type organisatie zijn dat regelmatig innoveert en zich snel aanpast aan nieuwe omstandigheden zoals 

wijzigingen in wetgeving. De goudzoeker loopt graag voorop en heeft een proactieve houding. De 

verdediger daarentegen staat conservatief tegenover verandering. Hij stelt zich terughoudend op 

tegenover nieuwe diensten of producten. Verdedigers trachten hun bestaande activiteitenportfolio te 

behouden en publieke inkomsten te bewaken door zich op een nauw marktsegment richten. Publieke 

organisaties van dit type concurreren op de prijs en kwaliteit in plaats van op nieuwe producten. 

Reactoren passen zich pas aan wanneer omgevingsfactoren hen daartoe dwingen. Dit type organisaties 

zal veel af laten hangen van regelgeving en druk van externe partijen. In de publieke sector hoeft deze 

strategie geen blijk van falen te zijn. Waar het gedrag van goudzoekers beschouwd kan worden als te 

risicovol en dat van de verdedigers als te star, kan het gedrag van de reactor opgevat worden als 

plooibaar en in lijn met de wensen van stakeholders en politieke superieuren (Walker, Boyne & 

Brewer, 2010). Boyne en Walker: “Thus, in principle, a reactor stance can be seen as the best fit with 

the political circumstances that shape perceptions of organizational performance in the public sector” 

(2004: p. 240-241).  

 

In de bovenstaande beschrijving is de analist buiten beschouwing gelaten want deze is volgens Walker 

and Ruekert ‘‘essentially an intermediate type [is] between the prospector strategy at one extreme and 

the defender strategies at the other’’ (1987: p. 17). In feite is de analist daarmee een afgezwakte vorm 

van de verdediger dan wel de goudzoeker. Boyne en Walker achtten het waarschijnlijk dat de meeste 

organisaties zowel op zoek zijn naar nieuwe kansen als gericht zijn op het verdedigen van hun 

gewonnen domein. Daarom zijn organisatie in de publieke sector vaak mengvormen. Dit wordt 

versterkt doordat zij te maken hebben met conflicterende doelen en beoordeeld worden door 

verschillende stakeholders met uiteenlopende belangen. Dit maakt het lastig publieke organisatie in 

een bepaalde categorie te plaatsen: in de meeste gevallen zal de strategie van een publieke organisatie 

hybride zijn. In feite dekken drie van de vier strategieën alle mogelijke reacties op verandering in de 

omgeving. Zij kunnen innoveren zoals de goudzoeker, hun huidige domein en focus versterken zoals 

“In many respects, strategic management in the public sector entails the management of 

discontinuity. Coalitions are unstable, political executive tenure is brief, agendas change 

constantly. Successful public sector managers act to minimize discontinuity and bridge the 

gaps that it leaves in its wake”  

 

- Smith Ring en Perry, 1985: p. 284 
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de verdediger, of wachten op instructies zoals de reactor. De meest waarschijnlijke reactie is een 

tussenvorm. De strategie van analist voegt weinig aan toe aan het raamwerk en wordt daarom verder 

buiten beschouwing gelaten (Boyne & Walker, 2004; Andrews e.a., 2009). 

 

Deze toepassing van de verdediger, goudzoeker en reactor vormen een nuttig aanknopingspunt om het 

gedrag van scholen te analyseren. Om het gedrag wat kenmerkend is voor de typen organisaties nader 

te beschrijven wordt gebruik gemaakt van het werk van Sabherwal en Chan (2001) 

 

Strategieën en dimensies in het voortgezet onderwijs 
Gebaseerd op een grondige analyse maken Sabherwal en Chan (2001) een koppeling tussen de 

strategietypen van Miles en Snow en een aantal strategiedimensies. De auteurs gebruiken zes 

strategiedimensies: defensieve gerichtheid, proactiviteit, risicoaversie, toekomstgerichtheid, 

agressiviteit en analyse.  

 

Onder deze dimensies verstaan zij het volgende:  

 Defensieve gerichtheid: Deze dimensie heeft betrekking op het verdedigen van het domein, 

met andere woorden: het behouden van het eigen product, markt en technologie. Tevens heeft 

de dimensie betrekking op het eerder besproken inzicht van Thompson (1967) dat organisatie 

het technische niveau verdedigt door middel van verschillende tactieken (vrij vertaalt naar: 

Venkatraman, 1989). Defensieve gerichtheid manifesteert zich in nadruk op kostenreductie en 

methoden gericht op het bereiken van optimale efficiëntie. Vanzelfsprekend scoort de 

verdediger hoog op deze dimensie.  

 Proactiviteit: Een proactieve organisatie zoekt volgens (Venkatraman, 1989) continue naar 

nieuwe marktkansen, richt zich op opkomende industrieën en experimenteert met mogelijke 

reacties op verandering in de omgeving. (vrij vertaalt naar: Venkatraman, 1989).  

 Risicoaversie: Deze dimensie heeft betrekking op het risico dat de organisatie neemt in het 

verdelen van de bronnen en de keuze voor producten en markten (vrij vertaalt naar: 

Venkatraman, 1989). 

 Toekomstgerichtheid: Volgens Sabherwal en Chan (2001) gaat het hierbij om de relatieve 

nadruk op overwegingen gericht op de effectiviteit op lange termijn in plaats van 

overwegingen op de efficiency op korte termijn.  

 Agressiviteit: Deze dimensie weerspiegelt volgens Sabherwal en Chan “the organization’s 

efforts toward improving market rates at a relatively faster rate than the competitors in its 

chosen market” (2001: p. 17). Dit kan gebaseerd zijn op productinnovatie, markt 

ontwikkelingen of hoge investeringen om het relatieve marktaandeel en daarmee de 

competitieve positie te versterken. Ook kan de dimensie betrekking hebben op 'explosion', 

ofwel het verbeteren van de competitieve positie op kort termijn en het uitbreiden van het 

marktaandeel door vermenigvuldiging (vrij vertaalt naar: Venkatraman, 1989). 

 Analyse: Met analyse doelen de auteurs op het probleemoplossend vermogen van de 

organisatie, inclusief de neiging om dieper naar de wortels van het probleem te zoeken en de 

best mogelijke alternatieven om het probleem op te lossen te genereren (Sabherwal en Chan, 

2001). Tevens heeft de dimensie betrekking op de mate waarin consistentie bereikt wordt in de 

verdeling van de bronnen om de gestelde doelen te bereiken en het gebruik van passende 

managementsystemen. Opgemerkt dient te worden dat deze dimensie geen weerspiegeling is 

van het strategietype de analist zoals de naam kan doen vermoeden (vrij vertaald naar: 

Venkatraman, 1989). 
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De auteurs komen tot de volgende combinaties: 

Strategietype  Strategiedimensie 

Verdediger Hoog Defensieve gerichtheid 

  Risico aversie  

  Toekomstgerichtheid 

 Middelmatig Agressiviteit 

  Analyse 

 Laag Proactiviteit 

Goudzoeker Hoog Agressiviteit 

  Proactiviteit 

 Middelmatig Analyse 

  Toekomstgerichtheid 

 Laag Defensieve gerichtheid 

  Risico aversie 

Analist Hoog Risico aversie 

  Analyse 

 Middelmatig Defensieve gerichtheid 

  Agressiviteit 

  Proactiviteit 

  Toekomstgerichtheid 

Tabel 3.2 – relatie strategietypen en strategiedimensies. (Gebaseerd op Sabherwal en Chan, 2001) 

 

Zoals te zien in tabel 3.2 laten de auteurs een van de vier strategietypen, de reactor, buiten 

beschouwing. Het argument dat zij hiervoor gebruiken is dat het dit type aan een coherente en stabiele 

strategie ontbreekt. In tegenstelling tot Boyne en Walker betrekken zij wel de strategie van de analist. 

De tabel bevestigt dat dit type in feite een tussenvorm van de verdediger en goudzoeker is: op de 

meeste dimensies scoort de analist middelmatig, terwijl hij hoog scoort op een van de kerndimensies 

van de verdediger en een van de kerndimensies van de goudzoeker. Zoals eerder vermeld wordt om 

deze redenen de analist buiten beschouwing gelaten. In figuur 4.2 heeft de reactor de plaats van de 

analist ingenomen. 

 

De dimensies die Sabherwal en Chan (2001) gebruiken beschrijven het gedrag van organisaties in de 

private sector. Wanneer de toepassing van Boyne en Walker (2004) op de publieke sector als 

uitgangspunt genomen wordt, dienen de dimensies enigszins bewerkt te worden. Op de volgende 

manier zijn de dimensies van toepassing op het voortgezet onderwijs:  

 

 Defensieve gerichtheid: In het onderwijs is het nauwelijks mogelijk op prijs te concurreren 

op het door de rijksoverheid gesubsidieerd onderwijs waardoor nadruk op kostenreductie 

nauwelijks mogelijk is. Wel kan een onderwijsinstelling zijn domein verdedigen door te 

excelleren in kwaliteit.  

 Proactiviteit: Voor het onderwijs betekent deze dimensie gerichtheid op nieuwe kansen, 

nieuwe onderwijssegmenten en nieuwe diensten. 

 Agressiviteit: De scholen die agressief gedrag vertonen zijn de scholen die zeer grondig en 

met hoge snelheid inzetten op hun strategie om de concurrent voor te blijven. 

 Risico aversie: Vrijwel identiek aan de hierboven beschrijven toelichting heeft deze dimensie 

in het voortgezet onderwijs betrekking op het risico dat de organisatie neemt in het verdelen 

van de bronnen en de keuze voor diensten en leerling-segmenten.  

 Toekomstgerichtheid: Ook deze dimensie kan voor private bedrijven hetzelfde uitgelegd 

worden als voor scholen.  

 Analyse: idem. 

 

Opvallend is dat Sabherwal en Chan (2001) de dimensies hebben geformuleerd als gedrag dat een het 

type organisatie geneigd is te vertonen (analytisch gedrag, proactief gedrag, agressief gedrag etc.), 

maar één dimensie hebben geformuleerd als iets dat het type organisatie graag ontwijkt: risico. 
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Omwille van de eenduidigheid wordt de dimensie risico aversie is uit tabel 3.2 vervangen door 

risicobereidheid.  

 

In tabel 3.3 is ook de reactor opgenomen. In de kern is de reactor van toepassing op organisaties die 

een coherente strategie ontberen. Zoals uit de beschrijving van Boyne & Walker (2004) bleek, is dit 

het type organisatie dat zich pas aanpast wanneer omgevingsfactoren hem daartoe dwingt. Het 

ontbreken van een doordachte strategie maakt de organisatie zeer afhankelijk van externe factoren. In 

feite heeft de reactor dus weinig controle over de koers die hij volgt. Om dit tot uitdrukking te brengen 

is een nieuwe dimensie, ‘in controle’, is toegevoegd.  

 

 In controle: Deze dimensie heeft betrekking op de mate waarin de organisatie in staat is zijn 

eigen koers te volgen en de mate waarin de organisatie erin slaagt veranderingen in de 

omgeving worden tijdig op te merken en hierop te anticiperen.  

 

De reactor scoort zeer laag op deze dimensie. Dat het dit type organisatie aan een samenhangende 

strategie ontbreekt, is het lastig zijn gedrag te beschrijven. Immers, het gedrag wat dit type vertoont is 

afhankelijk van de externe krachten die op dat moment het sterkst zijn.  Nogmaals dient benadrukt te 

worden dat het niet per definitie zo is dat de reactor niet zijn beste beentje voor zet of per definitie 

onsuccesvol is. Wat de strategie echter kenmerkt is dat beslissingen ad hoc gemaakt worden en een 

duidelijke koers ontbreekt. Zo zal de reactor proberen de kwaliteit van het onderwijs op orde te hebben 

en efficiënt te werk te gaan, maar geeft dit niet zo sterk de nadruk als de verdediger (defensieve 

gerichtheid). Tevens staat de reactor niet per definitie afwijzend tegenover risico. Zoals beschreven is 

de reactor niet in controle. Ook scoort reactor laag op proactiviteit: immers, de bewegingen komen 

zelden voort uit eigen initiatief maar worden veroorzaakt door externe factoren. De reactor denkt niet 

veel na over de lange termijn en agressiviteit in de betekenis als hierboven gegeven kent de reactor 

nauwelijks. Tevens beschikt hij over weinig vermogen problemen te doorgronden en op te lossen maar 

lost hij problemen ad hoc op.  

 

Strategietype  Dimensie 

Verdediger Hoog Defensieve gerichtheid 

  Toekomstgerichtheid 

  In controle 

 Middelmatig Agressiviteit 

  Analyse 

 Laag Proactiviteit 

  Risicobereidheid 

Goudzoeker Hoog Agressiviteit 

  Proactiviteit 

  In controle 

  Risicobereidheid 

 Middelmatig Analyse 

  Toekomstgerichtheid 

 Laag Defensieve gerichtheid 

Reactor Middelmatig Defensieve gerichtheid 

  Risicobereidheid 

 Laag In controle 

  Toekomstgerichtheid 

  Agressiviteit 

  Analyse 

  Proactiviteit 

Tabel 3.3 – Relatie strategietypen en dimensies in het onderwijsveld 
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3.2.4 Resumerend: Vraagsturing en omgevingstrategieën 

In paragraaf 3.2 is de afhankelijkheid van de organisatie van de omgeving beschreven. Aan de orde 

kwam dat organisaties verschillende strategieën kunnen hanteren in de omgang met hun omgeving. 

Hierbij is gebruik gemaakt van het raamwerk dat Miles en Snow in 1979 ontwikkelden. Aan de hand 

van het werk van Boyne en Walker (2004) is een toepassingsslag gemaakt van de private naar de 

publieke sector. Met deze toepassing als uitgangspunt was het mogelijk het werk van Sabherwal en 

Chan (2001) te gebruiken als basis voor het specificeren van strategieën en bijhorende 

gedragsdimensies die VO scholen mogelijk hanteren. Veranderingen in de relevante omgeving van 

scholen in het voortgezet onderwijs, veroorzaakt door de introductie van vraagsturing, hebben naar 

verwachting consequenties voor het omgevingsmanagement. Immers, het trekken en behouden van 

leerlingen is nog belangrijker geworden maar bovenal zijn deze leerlingen door toegenomen 

informatievoorziening in staat gesteld bewuster te kiezen tussen de verschillende scholen. De 

verwachting is dat dit maakt dat scholen zicht duidelijk gaan profileren om leerlingen te trekken en te 

behouden.  

  

Voor managers in een organisatie is het strategieraamwerk een bruikbaar instrument. Miles e.a. merken 

op: “An increased understanding of the adaptive process, of how organizations move through it, and 

of the managerial requirements of different adjustment patterns can facilitate the difficult process of 

achieving an effective organization-environment equilibrium” (1979: p. 547). In dit onderzoek 

functioneert de typologie in hoofdstuk 5 als hulpmiddel bij het analyseren van strategieën van de 

onderzochte scholen.  

 

3.3 Samenvatting en conclusie 

In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk zijn voorwaarden voor vraagsturing uit de literatuur geclusterd 

en teruggebracht tot vijf hoofdvoorwaarden. Vervolgens zijn deze voorwaarden beschreven en zijn er 

enkele theoretische handreikingen gedaan om te beoordelen of de onderwijspraktijk aan deze 

voorwaarden voldoet. Met het oog op subvoorwaarde 2b is in paragraaf 3.2 gekomen tot een raamwerk 

om de strategieën van scholen te beschrijven. Dit raamwerk is geen meetinstrument om de mate 

waarin scholen voldoen aan de voorwaarde te meten, maar een instrument om de kern van de 

responsiviteit naar de vraag te beschrijven. Uit het volgende hoofdstuk zal blijken dat de 

evaluatievorm die gekozen zal worden vraagt dat er niet alleen aandacht uitgaat naar de output maar 

ook naar de throughput. Het raamwerk vormt daarbij een uitstekend instrument om het fundamentele 

gedrag van de instellingen bloot te leggen. 

 

Tabel 3.4 vat de voorwaarden, subvoorwaarden en hulpmiddelen samen. De inhoud van deze tabel 

vormt het uitgangspunt voor de analyse in hoofdstuk 5. 

  



32 

 

 

 

 Voorwaarden en motivatie Subvoorwaarden Hulpmiddelen 

1. Voldoende beschikbare 

keuzemogelijkheden. 

Er valt pas wat te kiezen als er 

meerdere keuzemogelijkheden 

beschikbaar zijn. In het geval 

van onderwijs betekent dit dat 

de leerling keuze heeft uit  

a. Meerdere scholen binnen 

bereisbare afstand; 

b. Scholen zijn beschikbaar. 

 

2. Variatie in het aanbod.  

Het kunnen kiezen tussen 

meerdere scholen heeft weinig 

betekenis als deze opties min of 

meer hetzelfde zijn. 

a. Scholen krijgen beleidsruimte 

krijgen van de rijksoverheid om 

zich te differentiëren; 

b. Scholen maken ook 

daadwerkelijk gebruik van deze 

beleidsruimte door zich te 

profileren.  

Drie strategieën 

typeren  

het basisgedrag 

waarmee  

de scholen zich 

onderscheiden: 

1. Verdediger 

2. Goudzoeker 

3. Reactor 

3. Goede informatievoorziening. 

Leerlingen en ouders moeten in 

staat gesteld worden een 

weloverwogen keuze kunnen 

maken. 

a. De informatie moet bestaan en 

beschikbaar zijn voor de vrager; 

b. De informatie moet begrijpbaar 

zijn zodat elke vrager 

gekwalificeerd is de informatie te 

gebruiken;  

c. De informatie moet de vrager in 

staat stellen instellingen te 

vergelijken; 

d. De vrager moet de informatie 

vertrouwen: deze dient 

onafhankelijk verzameld en 

kwalitatief onomstreden te zijn;  

e. De vrager moet waarde hechten 

aan de informatie, geen andere 

criteria hebben die hij meer 

waardeert dan de informatie en 

de informatie daadwerkelijk 

gebruiken bij zijn keuze. 

 

4. Het functioneren van exit 

Leerlingen en ouders kunnen 

‘stemmen met hun voeten’.  

 

a. Het keuzegedrag van de vrager 

heeft consequenties heeft voor ‘de 

financiering van’ de instelling;  

b. (Ouders van) leerlingen maken 

een bewuste keuze tussen 

verschillende aanbieders; 

c. De transactiekosten zijn niet te 

hoog. 

 

5. Het functioneren van voice 

Belanghebbenden hebben 

inspraak op het beleid van de 

instelling. Primair gaat het hier 

om leerlingen en hun ouders, 

maar ook andere stakeholders 

zijn hierbij van belang. 

  

 Tabel 3.4 – Voorwaarden voor vraagsturing in het voortgezet onderwijs 
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4. Methodologisch kader 

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet hoe het onderzoek is opgezet. Allereerst wordt het type onderzoek 

beschreven. Vervolgens komen in paragraaf 4.2 de werkwijzen die worden gehanteerd om data te 

verzamelen en te analyseren aan de orde. Paragraaf 4.3 gaat over de caseselectie. Daarna wordt 

verkend hoe de voorwaarden en de drie strategietypen, die in het voorgaande hoofdstuk beschreven 

zijn, in de praktijk van het voortgezet onderwijs te herkennen zijn. 

4.1 Type onderzoek  

Dit onderzoek is gebaseerd op een evaluatievraagstuk. Evaluatieonderzoek is een vorm van onderzoek 

waarbij bepaald handelen beoordeeld wordt op basis van vastgestelde criteria. Het doel is om de 

effecten van beleid of een programma vast te stellen. Vaak mondt evaluatieonderzoek uit in praktische 

aanbevelingen (Neuman, 2012). In de literatuur wordt een onderscheid gemaakt tussen plan-, proces- 

en productevaluatie. Het hoofddoel van planevaluatie is het ontwerpen van een interventie. In dit 

onderzoek is deze vorm van evaluatie niet aan de orde. Een tweede type evaluatieonderzoek, 

productevaluatie, richt zich op de effectiviteit van een (reeks) interventie(s). Het doel van het 

laatstgenoemde onderzoek is het vaststellen of de gestelde doeleinden bereikt zijn (Swanborn, 2007). 

Productevaluatie vindt daarom plaats nadat de (reeks) interventie(s) heeft plaatsgevonden: het is een 

vorm van ex post onderzoek (Van Thiel, 2007). Daarom wordt productevaluatie ook wel eindevaluatie 

genoemd (’t Hart et. al., 2005). Voor een groot deel is het type evaluatie dat in dit onderzoek gebruikt 

wordt een vorm van productevaluatie. Aan de hand van de vijf voorwaarden voor vraagsturing wordt 

vastgesteld in welke mate er in de onderwijspraktijk van vraagsturing sprake is, en daarmee of de 

doelen van het overheidsbeleid bereikt zijn.  

 

Het toepassen van productevaluatie is in deze context echter niet probleemloos. Volgens vele 

wetenschappers neemt productevaluatieonderzoek 

idealiter de vorm aan van het standaardmodel voor het 

gedragswetenschappelijke experiment: een voormeting, 

een nameting en een controlegroep om de causaliteit vast 

te kunnen stellen. Hier doet zich echter een probleem 

voor: in dit onderzoek is een voormeting onmogelijk 

gezien de reeks interventies op het moment van onderzoek 

al heeft plaatsgevonden. Het ontbreken van een 

voormeting maakt dat, wanneer het model van het 

wetenschappelijk experiment strikt gehanteerd wordt, ook 

het vaststellen van causaliteit tussen interventie en 

eindresultaat problematisch is. Een evaluatiestudie die in 

gang wordt gezet nadat de interventie heeft 

plaatsgevonden, en er dus geen voormeting gedaan is, 

wordt ‘ex posto facto’genoemd (Cook & Campell, 1979). 

Dit wil niet zeggen dat evaluatieonderzoek niet mogelijk is, maar roept wel de vraag op of het 

traditionele model van het experiment wel passend is voor dit onderzoek. Bovendien brengt evaluatie 

volgens het model van het experiment volgens Pawson en Tilly (1997) twee problemen met zich mee. 

Ten eerste zijn uitkomsten van verschillende evaluatiestudies vaak tegenstrijdig. Ten tweede zien de 

auteurs een probleem dat zij het ‘black box probleem’ noemen: evaluatie volgens het model van het 

experiment leidt slechts tot beschrijvingen van uitkomsten in plaats van uitleg waarom een programma 

slaagt of faalt. 

 

Cook & Campell (1979) wijzen erop dat de onderzoeker goed moet beseffen dat het  in een sociale 

onderzoeksomgeving gaat om systemen waar het niet mogelijk is controle uit te oefenen over alle 

factoren. In deze setting kunnen er meerdere oorzaken mogelijk zijn die de effecten te weeg gebracht 

kunnen hebben. Ook Pawson en Tilly menen dat “the working model of the experiment bears little 

resemblance to the experimental and control group model which is regarded as ‘classical’ in social 

science” (Pawson & Tilly, 1997: p. 56). Volgens Maxwell (2004) is het meest breed geaccepteerde 

alternatief voor de reguliere benadering van causaliteit de realistische benadering die causaliteit 

beschouwd als de causale mechanismen en processen die betrokken zijn in bepaalde situaties. Campell 

“Voor de beantwoording van 

bepaalde, relatief 

eenvoudige, vragen is het 

helemaal niet nodig om een 

vergelijking te maken met de 

situatie-vooraf of om met 

controle groepen te werken.” 

 

- Swanborn,  

2007: p. 18-19 
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en zijn collega’s basseren hun evaluatietechnieken volgens Pawson en Tilly (1997) op een 

epistemologie. Deze vorm van ‘utilization-focused evaluation’ is meer gericht op doeleinden en 

minder op de regels van het spel. Pawson en Tilly menen dat de context waarin de mechanismen 

geintroduceerd worden essentieel zijn om het effect van de interventie te verklaren. Pawson en Tilly: 

“The aim of OXO outcome investigation is to achieve sufficient control to tell us in any particular trial 

whether an iniative has ‘worked’ or not. To understand why there is inconsistency of outcomes we 

need to ask the rather different question of ‘why’ or ‘how’ the measure has its effect” (Pawson & 

Tilly, 1997: p. 11).  Zij stellen een model voor evaluatie voor volgens de stelregel dat de uitkomst van 

een programma bepaald wordt door de mechanismen en de context. Een programma is alleen 

succesvol in zover zij de juiste ideeën en kansen (mechanismen) introduceert in groepen met de juiste 

sociale en culturele omstandigheden (context). De interventie heeft op zichzelf geen causale effecten, 

maar de context en mechanismen worden gezien als factoren die de causale relatie stimuleren 

(Pedersena, 2012). Grafisch ziet er als volgt uit: 

      C 

(Context) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4.1- CMO model.  

Bron: Pedersena, 2012 

 

Bij de toepassing van dit model wordt vaak gebruik gemaakt van eerdere evaluatiestudies om een 

theorie te ontwikkelen welke mechanismen in welke context mogelijk leiden tot bepaalde uitkomsten. 

Dit leidt tot hypothesen die getest worden in de praktijk. Problematisch voor dit onderzoek is echter 

dat er geen eerdere evaluatiestudies bekend zijn, waardoor een theorie op basis van eerdere 

evaluatiestudies lastig wordt. Een zeer bruikbare les uit het werk van Pawson en Tilly en die wel ter 

harte wordt genomen in dit onderzoek is het idee dat het model van het experiment niet in alle 

gevallen passend en toereikend is. De ‘black box’ dient open gebroken te worden: niet alleen de 

uitkomst, maar ook de mechanismen en context zijn van groot belang om het effect vast te stellen. 

Juist in dit onderzoek waar het vaststellen van causaliteit problematisch is gezien het ontbreken van de 

voormeting en het lange tijdsbestek waarin de reeks interventies heeft plaatsgevonden, wat het risico 

op interveniërende variabelen groot maakt. Het proces dient daarom in beeld gebracht te worden. Dit 

brengt ons bij een derde vorm van evaluatieonderzoek: procesevaluatie. Bij deze vorm van evaluatie, 

ook wel procesbegeleidend onderzoek genoemd, staan de precieze werking van de interventie en de 

daaraan verbonden sociale processen centraal (Swanborn, 2007; ’t Hart, Boeije & Hox, 2005).  

 

Concreet betekent dit dat dit onderzoek een combinatie van product- en procesevaluatie is. Weliswaar 

ligt de hoofdfocus op productevaluatie, het doel van het onderzoek is immers een uitspraak te doen 

over de mate waarin aan de voorwaarden voldaan is en de mate waarin de doelen van de overheid 

bereikt zijn, maar hiernaast wordt er ook aandacht besteed aan het proces, de context en de 

mechanismen. Dit is met name het geval bij voorwaarde 2b. Hier staat de responsiviteit van de 

aanbodzijde centraal. Als gezegd gaat de voornaamste aandacht hier naar uit in dit onderzoek. Bij de 

analyse van deze voorwaarde wordt niet alleen de huidige situatie in kaart gebracht, maar ook de 

stappen die zijn gezet om dit in gang te zetten. Het doel hiervan is om de mechanismen die de 

aanbodzijde sturen naar responsiviteit duidelijk te maken. Hier bewijst het raamwerk met de drie 

strategieën zijn dienst omdat dit een uitstekend hulpmiddel is om het gedrag van de scholen te 

beschrijven. Dit helpt om de essentie van de responsiviteit van de scholen bloot te leggen: de wijze 

waarop zij omgaan met de vraag en overige invloeden uit de omgeving. Dit vormt de context waarin 

M  

(Mechanismen) 

 

X   O 

(Interventie)  (Uitkomst) 
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de profilering vorm krijgt. Hierdoor komt niet alleen de de output, maar ook de throughput aan de 

orde.  

4.2 Methodes en technieken 

Om antwoord te verkrijgen op de hoofdvraag wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van twee 

dataverzameltechnieken: interviews met het management van scholen en deskresearch. 

 

Interviews 

CPS onderwijsontwikkeling en advies (z.j.) noemt een aantal informatiebronnen die gebruikelijk zijn 

voor het vergaren van informatie bij evaluatieonderzoek, waaronder de inschatting van betrokkenen 

over de impact van de interventie. In dit onderzoek worden een aantal personen geïnterviewd waarvan 

het aannemelijk is dat zij zicht hebben op de impact van de interventie. Het management van de school 

is de meest voor de hand liggende keuze. Hiernaast gaat de aandacht uit naar personen die leiding 

geven aan, of grote invloed hebben op, een onderdeel van de school waarin profilering duidelijk 

zichtbaar is, zoals bijvoorbeeld het technasium. Ook personen die al langere tijd met de organisatie 

meedraaien (of in het verleden hebben gedraaid) en zicht hebben op de ontwikkelingen door de tijd 

heen, zijn bijzonder interessant voor het onderzoek. 

 

Per school zijn twee of drie interviews afgenomen. De vragenlijsten zijn voor alle respondenten in 

principe hetzelfde. Wel kan het zwaartepunt verschillen: zo zal bij een interview met een technator 

deze profilering het zwaartepunt vormen terwijl bij een managementteamlid verantwoordelijk voor PR 

meer aandacht zal worden besteed aan voorlichting.  

 

In het eerste gedeelte van het interview wordt informatie verzameld over de mate waarin de 

onderwijspraktijk van de school voldoet aan de voorwaarden voor vraagsturing. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van een semigestructureerde vragenlijst. Dit zorgt voor voldoende ruimte voor flexibiliteit en 

dynamiek, terwijl er toch een degelijke structuur is wat de analyse en vergelijking vergemakkelijkt. 

 

Het tweede gedeelte van het interview draait om de analyse van voorwaarde 2b. In het verleden zijn er 

diverse methodes gebruikt om de Miles en Snow typologie te gebruiken als analyse-instrument. 

Conant, Mokwa en Varadarajan (1990) schetsen een overzicht. In een groot aantal werken zijn de 

respondenten aan de hand van een beschrijving van de typologie gevraagd de eigen organisatie te 

typeren als een verdediger, goudzoeker, analist of reactor. Hoewel dit een makkelijke manier is om 

snel data te verzamelen en te analyseren, kent deze methode een aantal beperkingen. De voornaamste 

hiervan zijn oversimplificatie, biases omdat de respondenten mogelijk niet objectief zijn en de 

eenzijdige schaal waarop gemeten wordt. In een aantal onderzoeken is gebruik gemaakt van 

zelftypering aan de hand van een vragenlijst om scores op de strategietypen te meten. Volgens Conant 

et al (1990) waren de gebruikte vragenlijsten in de door hen aangehaalde onderzoeken 

overgesimplificeerd, inconsistent en lastig te intepreteren. Een geheel andere methode is een 

cijfermatige analyse aan de hand van een operationalisering van de typelogie die gebasseerd is op 

objectieve indicatoren. Hambrick (1983) gebruikte onder andere gegevens over het percentage 

verkoop van nieuwe producten. Deze gegevens zijn gemakkelijk te intepreteren. Het probleem bij deze 

meting is echter dat alleen verdedigers en goudzoekers met deze gegevens geidentificeerd kunnen 

worden en de meting eendimensionaal is. Twee tijdrovende manieren zijn het extern assessment, 

waarbij een panel van experts de organisaties beoordeelt, en de investigator inference, waarbij de 

onderzoeker analyseert op basis van interviews met bestuurders van de organisaties (Conant et al. 

1990). Deze laatst genoemde manier werd in dit onderzoek gehanteerd. Conant et al. (1990) noemen 

als voordelen hiervan dat het tot op zekere hoogte objectief is en dat de vier typen allemaal gedekt 

zijn. Een nadeel van deze manier is, naast de grote hoeveelheid tijd die de methode in beslag neemt, 

dat het nut beperkt is tot een kleine proeftrekking.  

 

Het vragen uit het meerkeuzegedeelte zijn deels gebaseerd zijn op de operationalisering van Conant et 

al. (1990). Deze auteurs ontwikkelden een meervoudige schaal om de stategietypen te meten. Tijdens 

de interviews werden de respondenten niet slechts gevraagd een van de keuzemogelijkheden te 
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selecteren, maar ook op toe te lichten hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat en voorbeelden aan te 

halen. De gehanteerde interviewguide is te vinden in bijlage II.  

 

Hiernaast zijn een viertal ‘experts’ over het onderwerp telefonisch of per e-mail geinterviewd met een 

aantal vragen die wat meer algemeen van aard zijn. Deze vragen staan vermeld in bijlage III.  

 

Deskresearch 

In de interviews staat de aanbodzijde centraal. Echter, om te bepalen in hoeverre de praktijk voldoet 

aan de voorwaarden is deze informatie te beperkt: deze gegevens dienen aangevuld te worden met 

informatie uit andere documenten. Hierbij valt te denken aan informatie over het beleid van de 

rijksoverheid en gegevens uit eerdere onderzoeken naar de vraagzijde. Er wordt dus gebruik gemaakt 

van bestaand materiaal, waarbij er geen direct contact met het onderzoeksobject is en het materiaal 

gebruikt wordt vanuit een andere invalshoek dan waarvoor het geproduceerd werd (Verschuren en 

Doorewaard, 2000). Een literatuurstudie biedt vele voordelen. Zo is zij zeer efficiënt en voordelig, en 

de onderzoekssituatie hoeft er niet voor verstoord te worden (Van Thiel, 2007).  

 

In de tabel in paragraaf 4.4 (operationalisering) wordt per subvoorwaarde aangegeven welke methodes 

en technieken gebruikt worden.  

4.3 Caseselectie  

In dit onderzoek gaat de aandacht uit naar het voortgezet onderwijs. Ten opzichte van het primair 

onderwijs zijn de ontwikkelingen rond vraagsturing in het voortgezet onderwijs wat sneller op gang 

gekomen. Zo is de lumpsumpbekostiging in het voortgezet onderwijs in 1992 ingevoerd, terwijl dit in 

het primair onderwijs veertien jaar later gebeurde (2006). Kwaliteitskaarten worden in het VO sinds 

1998 gebruikt en in het PO sinds 2003. Tussen de decentralisatie van de secundaire 

arbeidsvoorwaarden zat slechts één jaar (2006 versus 2007) maar tussen de decentralisatie van de 

primaire arbeidsvoorwaarden wel zes jaar (2007 versus 2013) (Algemene Rekenkamer, 2008; 

Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen, 2013; Janssens & Visscher, 2005). Het 

voordeel van VO ten opzichte van het MBO, HBO en WO is dat er veel meer keuze voor de vrager is. 

Immers, het aantal MBO, HBO en WO instellingen dat de gewenste opleiding op het gewenste niveau 

aanbiedt, is veel kleiner.  

 

In Nederland waren in het schooljaar 2010/2011 659 scholen die voortgezet onderwijs verzorgden op 

1321 vestigingen (Centraal Bureau voor Statistiek, 2011). De beschikbare tijd voor het onderzoek laat 

het niet toe al deze scholen te onderzoeken. Daarom is er een caseselectie gemaakt. In eerste instantie 

was het de bedoeling tien cases te selecteren. De meeste scholen reageerden met een afwijzing. Zij 

gaven aan overspoeld te worden met verzoeken voor interviews of enquêtes (vaak twee tot drie per 

week) en een beleid te voeren waarbij zij alleen in zeer uitzonderlijke gevallen besluiten mee te 

werken. In verschillende fases zijn scholen benaderd, waarbij de selectiecriteria (grootte, presteren, 

provincie) steeds enigszins zijn opgerekt. Daarom is besloten de caseselectie tot zeven cases te 

beperken. In totaal zijn ruim tachtig scholen benaderd. De brief waarmee de scholen zijn 

aangeschreven is te vinden in bijlage IV.  

 

Hieronder worden de gemaakte keuzes toegelicht. 

 

Variabelen 

In het onderzoek zijn zeven scholen betrokken, De selectie had niet als doel een caseselectie te 

verkrijgen die representatief is voor alle scholen in Nederland. Wat getracht is, is een selectie te maken 

die gevarieerd is op een aantal variabelen die mogelijk van invloed zijn op het responsief gedrag van 

de school. Dit stelde de onderzoeker in staat een breed beeld te schetsen van praktijken in Nederland. 

Zo draagt bijvoorbeeld het kiezen van een school met een expliciet onderwijs-pedagogische karakter, 

wat bij slechts 33 op de 573 het geval is, niet bij aan representativiteit, maar wel aan een rijke variatie. 

Echter, wanneer er teveel variatie in de caseselectie zit, bemoeilijkt dit het doen van algemene 

uitspraken. Een aantal variabelen worden daarom zo constant mogelijk gehouden.  
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Op de volgende variabelen wordt zo weinig mogelijk gevarieerd:  

 Mogelijk is er een verschil in responsiviteit per onderwijsniveau. Onderzoek wijst uit dat het 

effect van kwaliteitsinformatie het sterkst is bij leerlingen die naar het vwo gaan (Koning en 

Van der Wiel, 2010) en ouders met een hoog inkomen (Hastings e.a.,2007) wier kinderen 

vaker dan gemiddeld terecht komen in een hoog onderwijsniveau. Bovendien zijn ouders die 

tot de middenklasse behoren gemiddeld genomen eerder geneigd hun stem te laten horen aan 

de school en zullen zij eerder van school veranderen wanneer zij het oneens zijn met het 

beleid of de prestaties van de school (Wilson, 2009). Mogelijk maakt dit instellingen die vwo 

aanbieden meer responsief doordat zij meer geprikkeld worden te excelleren op kwaliteit en 

responsief te zijn naar de vraag. Daarom is de caseselectie afgebakend tot alleen scholen die 

vwo aanbieden. Hierop is om pragmatische redenen één uitzondering gemaakt (zie de reden 

hiervoor in bijlage I). In Nederland zijn 573 scholen die vwo verzorgen. Ongetwijfeld zullen 

de meeste hiervan zich niet uitsluitend op dit niveau richten maar ook andere 

onderwijsniveaus aanbieden. Het onderzoek heeft dus geen betrekking op uitsluitend het vwo. 

Scholen die geen vwo aanbieden zijn echter uitgesloten van het onderzoek.  

 Het presteren van de instelling kan samenhangen met vraagsturing. Veel (ouders van) 

leerlingen hechten waarde aan goede onderwijskwaliteit. Het verbeteren van de kwaliteit kan 

daarom een teken zijn van responsief gedrag. Vele factoren kunnen van invloed zijn op het 

presteren van onderwijsinstellingen. De schaal van het onderzoek laat niet toe conclusies te 

trekken over het effect van vraagsturing op de prestaties van de school. Bovendien is het niet 

zeldzaam dat prestatiebeoordelingen schommelen en zijn deze niet geheel onomstreden. 

Daarom zijn er scholen geselecteerd die ongeveer gelijk presteren. Dit gebeurt aan de hand 

van een publicatie in Elsevier (2012). Zoals al eerder genoemd publiceert het weekblad 

Elsevier lijsten over het presteren van scholen. Zij baseert de gegevens op informatie van de 

Inspectie van het Onderwijs en corrigeert deze op een aantal punten. De gegevens hebben 

betrekking op de examenjaren 2008 tot en met 2010, gezien dit het meest recente jaar is 

waarvan in januari 2012 inspectiecijfers bekend waren. Elsevier gebruikt vier indicatoren om 

de prestaties in beeld te brengen: het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven in de derde 

klas is gekomen, het percentage leerlingen dat zonder zittenblijven de bovenbouw doorloopt 

én het diploma haalt, het gemiddelde cijfer van leerlingen voor het centraal schriftelijk 

examen in 2010 en het verschil tussen schoolonderzoek en centraal examen en het gemiddelde 

cijfer voor het centraal examen. Omdat prestaties sterk kunnen schommelen, 

beoordeelt Elsevier de gemiddelde prestaties over drie jaar: 2008, 2009 en 2010. Elsevier 

verdeelt de scholen onder in vijf categorieën: zeer goede scholen, die beter presteren dan 90 

procent van alle scholen, goede scholen, die beter presteren dan 75 procent van alle scholen, 

gemiddelde scholen, matige scholen, die slechter presteren slechter dan 75 procent en slechte 

scholen die slechter presteren dan 90 procent van alle scholen (Elsevier, 2012). In dit 

onderzoek zijn scholen die zeer slecht of juist zeer goed presteren niet betrokken. 

 De grootte van de school kan van invloed zijn. Schaalvergroting gaat niet zelden gepaard met 

professionalisering. Een onderdeel van de professionalisering is mogelijk een coherente 

managementstrategie. Bovendien geeft groei, uitgedrukt in het leerlingaantal, de school ook 

meer financiële speelruimte. Gemiddeld hadden scholen in het voortgezet onderwijs in 2011 

1.421 leerlingen (Statistiek ArbeidsMarkt OnderwijsSectoren, z.j.). In eerste instantie was 

besloten het onderzoek af te bakenen naar scholen tussen de 1100 en 1700 leerlingen. Doordat 

de lage positieve respons bleek het echter niet mogelijk om deze eis naast alle andere eisen te 

hanteren. Daarom voldoen twee scholen niet aan dit criterium.  

 Of onderwijs particulier of door de overheid bekostigd is kan ook verschil maken. Voor een 

particuliere school zijn de incentives om de leerling tevreden te stellen en te behouden nog 

groter dan in het door de overheid bekostigd onderwijs. Bovendien geldt ook hier dat 

particulier onderwijs al een bepaalde profilering is om vrij afgebakende doelgroep aan te 

spreken: particulier onderwijs is in Nederland eerder uitzondering dan regel. De omvang van 

particulier onderwijs dat zich (mede) richt op de doelgroepleeftijd van het voortgezet 

onderwijs is in vergelijking met het door de overheid bekostigd onderwijs niet groot. Het gaat 
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hier om ongeveer dertig instellingen (Verheij, Klein & Hoffius, 2005). Daarom is er voor 

gekozen het onderzoek af te bakenen tot scholen die door de overheid bekostigd worden.  

 De steekproef bevat uitsluitend scholen uit Gelderland en Noord-Brabant.  

 

Op een aantal variabelen wordt wel variatie aangebracht:  

 Denominatie is een andere variabel die mogelijk van invloed is. Enerzijds kan men stellen dat 

wanneer een school een richting aanhangt, hij zich hiermee inspeelt op de vraag van op een 

specifieke doelgroep, een nauw marktsegment in economische termen. Anderzijds was in 

paragraaf 2.2.1  te lezen dat voor veel ouders en leerlingen de richting van de school van 

ondergeschikt belang is ofwel dat bepaalde richtingen bredere associaties oproepen en het 

verschil tussen openbare en bijzondere scholen in de loop der tijd sterk verminderd is. In veel 

gevallen is de doelgroep van een school met richting dus groter dan alleen de aanhangers van 

die richting. Dat een school een bijzonder karakter heeft is dus niet voldoende om te bepalen 

of dit een bepaalde differentiatie is: het is tevens belangrijk om te onderzoeken hoe dit in 

praktijk betekenis krijgt. Van de 573 VO scholen die vwo aanbieden zijn 165 scholen 

openbaar. Hiervan zijn Protestants-Christelijk en Rooms-Katholiek de meest voorkomende 

denominaties. Omwille van de representativiteit van de steekproef zijn er naast openbare 

scholen één rooms-katholieke school en één protestants-christelijke school opgenomen. 

Daarnaast wordt er een reformatorische school aan de selectie toegevoegd. Reformatorische 

en Gereformeerde scholen gaans doorgaans het verst in het doorvoeren van hun 

geloofsopvatting in de onderwijspraktijk. Als gezegd kan gesteld worden, dat de school 

hiermee inspeelt op de vraag van op een specifieke doelgroep. 

 Ook voor de onderwijs-pedagogische visie geldt dat dit een differentiatie is om een doelgroep 

aan te spreken die zich aangetrokken voelt door een bepaald onderwijsconcept. De school 

speelt hier in een (vermeende) specifieke onderwijsvraag. Het onderwijstype is bij 33 scholen 

in Nederland anders dan regulier..Het gaat hierbij om scholen van het type Dalton (11), vrije 

school (11), Montessori (7), Jenaplan (2), Kees Broeke (1), Jenaplan- Montessori (1) en eigen 

tempo werkwijze (1) (Elsevier, 2012). In de caseselectie wordt één school opgenomen met een 

expliciete onderwijs-pedagogische visie (Dalton). 

 De geografische omgeving waarin de school zich bevindt kan van invloed zijn op de mate 

waarin de school zich aanpast aan de vraag. Wanneer bijvoorbeeld de schooldichtheid zeer 

laag is, ondervindt de school minder concurrentie en is het waarschijnlijk dat hij niet 

genoodzaakt is responsief te zijn naar de onderwijsvraag. Op basis van gegevens van het CBS
2
 

wordt bekeken hoeveel scholen die vwo aanbieden zich bevinden in een straal van tien 

kilometer (de gemiddelde reisafstand van scholieren) vanaf de wijk waar de betreffende 

school gevestigd is. Twee scholen zijn gevestigd in een gemeente waar in totaal twee of 

minder VO scholen met een vwo afdeling te vinden zijn. Drie vallen in de categorie drie tot 

vijf scholen. De laatste twee scholen hebben de meeste concurrenten in hun gemeente: zij 

staan in gemeentes met vijf of meer VO scholen.  

 

Bijlage I geeft een overzicht van de geselecteerde cases.  

4.4 Operationalisering 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe de mate waarin aan de voorwaarden voldaan wordt gemeten 

gaat worden. Dit gebeurt in twee delen. Allereerst wordt een overzicht per subvoorwaarde geschetst. 

Beschreven wordt hoe de voorwaarde geoperationaliseerd wordt en welke technieken daarbij gebruikt 

worden. In paragraaf 4.4.2 volgt de operationalisering van het strategieraamwerk.  

 

4.4.1 De voorwaarden 

In welke mate aan de voorwaarden gedaan wordt, zal gemeten worden met behulp van de data uit 

interviews en deskresearch. Welke gegevens hiervoor gebruikt worden staat in het volgende overzicht: 

 

                                                           
2
 De meest recente cijfers van het CBS over de nabijheid van voorzieningen stammen uit 2011.  
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 Subvoorwaarden Operationalisering Technieken 

1a Meerdere scholen binnen 

bereisbare afstand; 

Gegevens over schooldichtheid. 

Gegevens over concurrentie. 

 

Deskresearch 

Interviews (open vraag 3) 

1b Scholen zijn beschikbaar Gegevens over lotingen en 

toelatingsbeleid. 

Deskresearch 

2a Scholen krijgen beleidsruimte 

krijgen van de rijksoverheid 

om zich te differentiëren; 

Gegevens over het overheidsbeleid. 

Interviewdata over de mate waarin 

scholen meer beleidsvrijheid 

ervaren. 

Deskresearch  

Interviews (open vraag 2) 

2b Scholen maken ook 

daadwerkelijk gebruik maken 

van deze beleidsruimte door 

zicht te profileren; 

Mogelijke redenen die scholen 

kunnen beperken in hun profilering. 

Strategiebeschrijving en analyse 

een de hand van het raamwerk (zie 

paragraaf 4.4.2 voor uitwerking). 

Beschrijving van de profilering van 

de scholen in de caseselectie en het 

proces hier naar toe. 

Deskresearch 

Interviews (gesloten 

vragen, open vraag 2) 

3a De informatie moet bestaan 

en beschikbaar zijn voor de 

vrager; 

Beschrijving van de bronnen 

waaruit vragers informatie kunnen 

halen.  

Informatie over het overheidsbeleid 

op het gebied van transparantie 

over onderwijskwaliteit. 

Onderzoeksgegevens over de 

mening van respondenten hoe 

makkelijk of moeilijk zij het 

vonden deze informatie te 

verzamelen. 

Informatie over de 

verantwoordings- en 

voorlichtingsinformatie en PR-

activiteiten van de scholen. 

Deskresearch 

Interviews (open vraag 6) 

3b De informatie moet 

begrijpbaar zijn zodat elke 

vrager gekwalificeerd is de 

informatie te gebruiken;  

Onderzoeksgegevens over de 

mening van respondenten hoe 

begrijpbaar zij de informatie 

ervaren hebben. 

Deskresearch 

3c De informatie moet de vrager 

in staat stellen instellingen te 

vergelijken; 

Informatie over de 

vergelijkbaarheid van scholen en 

hulpmiddelen die hierbij gebruikt 

kunnen worden. 

Deskresearch 

 

3d De vrager moet de informatie 

vertrouwen: deze dient 

onafhankelijk verzameld en 

kwalitatief onomstreden te 

zijn;  

Veronderstellingen over de mate 

van waarschijnlijkheid dat (ouders 

van) leerlingen de informatie 

vertrouwen. 

Deskresearch 

3e De vrager moet waarde 

hechten aan de informatie, 

geen andere criteria hebben 

die hij meer waardeert dan de 

informatie en de informatie 

daadwerkelijk gebruiken bij 

zijn keuze; 

Onderzoeksgegevens over de 

effecten van kwaliteitsinformatie. 

Deskresearch 
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Tabel 4.2 – Operationalisering en technieken per subvoorwaarde 

 

Als gezegd staat in de evaluatie niet alleen de output centraal, maar is de throughput tevens van 

belang. De interviewguide (zie bijlage II) biedt veel ruimte om door te vragen om zo inzicht te 

verkrijgen in het proces en de mechanismen. 

 

4.4.2 Het strategieraamwerk 

Verondersteld wordt dat scholen in het voortgezet onderwijs op verschillende manieren omgaan met 

invloeden vanuit de omgeving. Om de helderheid te bevorderlijken volgt allereerst een werkdefinitie 

van de verdediger, de goudzoeker en de reactor, toegepast op het voortgezet onderwijs. 

 

Verdedigers 
De verdediger richt zich op een nauw leerling-segment, levert een geringe verscheidenheid aan 

stabiele diensten en werpt zoveel mogelijk barrières op om de concurrentie te verhinderen deze niche 

te betreden door efficiënt te werk gaan en te excelleren op kwaliteit. De besluitvorming vindt plaats op 

het centrale niveau 

 

Goudzoekers 

De goudzoeker is constant op zoek naar nieuwe diensten. ‘Verandering’ is het belangrijkste middel om 

concurrentievoordeel te behalen. De goudzoeker loopt graag voorop en heeft een proactieve houding.  

Het domein en het leerling-segment waarop de goudzoeker zich richt is breed. De 

besluitvormingvorming is decentraal. 

 

Reactoren 
Reactoren falen in hun strategie: zij zijn niet in staat strategie, technologie, structuur en proces op de 

juiste manier op elkaar af te stemmen. Reactoren passen zich pas aan wanneer omgevingsfactoren hen 

daartoe dwingen waardoor zij veel af laten hangen van regelgeving en druk van externe partijen. 

 

Volgens Miles en Snow (2003) is strategie een 

intentie welke pas betekenis krijgt als zij wordt 

doorgevoerd in de organisatie structuur en processen. 

Uit het gedrag van de organisatie is het dus mogelijk 

de strategie af te leiden. Voor de analyse is het 

daarom noodzakelijk te specificeren welk gedrag de 

strategietypen vertonen. In het vorige hoofdstuk zijn 

al een aantal gedragsdimensies besproken die horen 

bij de strategietypen. Een overzicht hiervan is te 

vinden in tabel 4.2. Onderstaande tabel, tabel4.3 

4a Het keuzegedrag van de 

vrager heeft consequenties 

heeft voor ‘de financiering 

van’ de instelling;  

Beleidsinformatie over bekostiging 

per leerling. 

Deskresearch 

 

4b (Ouders van) leerlingen 

maken een bewuste keuze 

tussen verschillende 

aanbieders; 

Gegevens uit onderzoek naar de 

motieven van leerlingen in hun 

schoolkeuze 

Motieven die een rol spelen in de 

keuze voor de school in kwestie 

Deskresearch 

Interviews (open vraag 4) 

 

4c De transactiekosten zijn niet 

te hoog; 

Data over de bereidheid van 

leerlingen om van school te 

wisselen indien zij ontevreden zijn. 

Deskresearch 

5 Vragers en andere 

stakeholders hebben inspraak 

op het beleid van de 

instelling; 

Informatie over het overheidsbeleid 

om stakeholders meer inspraak te 

geven. 

Praktijk van inspraak op de scholen 

in de selectie. 

Deskresearch 

Interviews (open vraag 7, 

gesloten vraag 6) 

“[A]n organization’s strategy can best 

be inferred from its behavior, though 

one can conceptually associate strategy 

with intent and structure with action.” 

 

- Miles & Snow, 2003: p. 7 
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specificeert hoe de gedragsdimensies zich in praktijk manifesteren.  

 

Dimensie Manifestatie 

Defensieve gerichtheid - Nadruk op kwaliteit 

- Nadruk op een beperkt aantal stabiele diensten 

Risicobereidheid - Het risico dat genomen wordt in de besluiten over onder andere de 

verdeling van bronnen keuze voor diensten en markten 

(Venkatraman, 1989) 

Toekomst gerichtheid - Inventariseren van behoeften van de vrager (Venkatraman, 1989) 

- Tijdsbesteding aan het observeren van de omgeving en het 

voorspellen van verandering in de omgeving (Venkatraman, 1989) 

In controle - De mate waarin de organisatie in staat is zijn eigen koers te volgen 

en de mate waarin de organisatie erin slaagt veranderingen in de 

omgeving worden tijdig op te merken en hierop te anticiperen. 

Agressiviteit - Agressiviteit weerspiegelt de moeite die de organisatie steekt om het 

marktaandeel in een sneller tempo dan zijn concurrenten te 

vergroten. (Venkatraman, 1989). Het gedrag waarin dit vorm krijgt 

zal per strategie verschillen. Waar het om gaat is het tempo en de 

grondigheid waarmee het gedrag dat bij de strategie hoort 

doorgevoerd wordt. 

Analyse - Ad hoc probleemoplossend vermogen versus het grondig doorlichten 

voor men tot een oplossing van problemen komt. 

- Beschikking over passende managementsystemen (Venkatraman, 

1989) 

Proactiviteit - Zoektocht nieuwe kansen  

- Productie van nieuwe producten/ diensten  (Venkatraman, 1989) 

Tabel 4.3 – Dimensies en manifestaties 

 

In onderstaand figuur worden per strategietypen de bijhorende manifestaties en kenmerken uit de 

hierboven gegeven definities weergegeven. Aan de rechterkolom van de tabel is te zien hoe deze 

kenmerken gemeten worden.  

 

Type Kenmerken Meting 

Verdediger Legt sterke nadruk op kwaliteit Hoog op 1b en 4c 

 Legt de nadruk op een beperkt aantal stabiele 

diensten 

Hoog op 1b 

 Inventariseert vaak de behoeften van de vrager en 

besteedt veel tijd aan het observeren van de 

omgeving en het voorspellen van verandering in de 

omgeving 

Hoog op 2a, laag op 2c 

 Is in staat zijn eigen koers te volgen Hoog op 8a, laag op 8b 

 Matig agressief  9b 

 Problemen worden soms ad hoc opgelost, en gaan 

soms gepaard met het grondig doorlichten voor men 

tot een oplossing van problemen komt 

Hoog op 5c, matig op 5a en 5b 

 Men heeft beschikking over enige passende 

management systemen 

Hoog op 7b, matig op 7a of 7c 

 Is zelden op zoek naar nieuwe kansen Laag op 1a en 4a 

 Produceert zelden nieuwe producten en/of diensten Laag op 1a en 4a  

 De besluiten over onder andere de verdeling van 

bronnen en de keuze voor diensten en markten zijn 

weinig risicovol 

Hoog op 10a, laag op 10b 

 Richt zich op een nauw leerling-segment Hoog op 3a 

 Centrale besluitvorming Hoog op 6b, laag op 6a. 
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Goudzoeker Agressief Hoog op 9a, laag op 9b 

 Is altijd op zoek naar nieuwe kansen 4a 

 Produceert vaak nieuwe producten en/of diensten  Hoog op 4a en 1a. 

 Is in staat zijn eigen koers te volgen.  Hoog op 8a, laag op 8b 

 De besluiten over onder andere de verdeling van 

bronnen keuze voor diensten en markten zijn 

risicovol 

Hoog op 10b, laag op 10a 

 Problemen worden soms ad hoc opgelost, en gaan 

soms gepaard met het grondig doorlichten voor men 

tot een oplossing van problemen komt 

Hoog op 5c, matig op 5a en 5b 

 Men heeft beschikking over enige passende 

management systemen 

Hoog op 7b, matig op 7a of 7c 

 Inventariseert zo nu en dan de behoeften van de 

vrager en besteedt enige tijd aan het observeren van 

de omgeving en het voorspellen van verandering in 

de omgeving 

Hoog op 2b 

 Legt de nadruk minder op kwaliteit Laag op 1b en 4c 

 Legt niet de nadruk op een beperkt aantal stabiele 

diensten, maar op een brede variatie in diensten. 

Hoog op 1a en 3b 

 Richt zich op een breed leerling-segment  Laag op 3a 

 Decentrale besluitvorming Hoog op 6a, laag op 6b. 

Reactor De besluiten over onder andere de verdeling van 

bronnen en de keuze voor diensten en markten zijn 

soms risicovol 

Hoog op 10c of matig op 

10a/10b 

 Legt enige nadruk op kwaliteit Hoog op 1c of matig op 1a/1b 

 Levert enigszins stabiele diensten Hoog op 1c of matig op 1b 

 Is soms op zoek naar nieuwe kansen Hoog op 1c of matig op 1a/4a 

 Produceert soms nieuwe producten en/of diensten Hoog op 1c of matig op 1a/4a 

 Is niet in staat zijn eigen koers te volgen Hoog op 8b, laag op 8a 

 Inventariseert zelden de behoeften van de vrager en 

besteedt weinig tijd aan het observeren van de 

omgeving en het voorspellen van verandering in de 

omgeving 

Hoog op 2c 

 Weinig agressief Hoog op 9b 

 Problemen worden ad hoc opgelost Hoog op 5a 

 Men heeft nauwelijks beschikking over  passende 

management systemen 

Hoog op 7c 

Tabel 4.4 – Meten van manifestaties  

 

Bij het meten werd gebruik gemaakt van een puntensysteem. Soms hoort een manifestatie primair bij 

een van de strategieën maar is deze ook van toepassing op een andere strategie in iets mindere mate. 

Dit wordt tot uitdrukking gebracht door in dat geval ook punten toe te kennen aan deze tweede 

strategie, alleen dan wel minder dan aan de strategie waar de manifestatie primair bij hoort. Zo komt 

ook de beschrijving in tabel 4.4 van de lage en matige scores op de manifestaties tot zijn recht.  

 

In totaal verwijzen dertig punten naar de verdediger en dertig naar de goudzoeker: drie voor elke 

vraag. De moeilijkheid is dat de manifestaties van strategie van de reactor vaak een middenweg is 

tussen de meer extremere manifestaties van de goudzoeker en de verdediger. Bij de vragen 1,3,4 en 10 

is dit het geval. Hierdoor zijn er veel antwoordmogelijkheden half van toepassing, waardoor de 

reactor, naast de twee punten die uiteraard worden toegekend bij de antwoordmogelijkheid die primair 

op de reactor van toepassing is, bij veel antwoordmogelijkheden één punt krijgt. Dit maakt dat op de 

strategie van de reactor in totaal 34 punten te behalen zijn.  
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1   2   3   4   5   

a Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

0 

2 

1 

a Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

2 

0 

0 

a Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor  

2 

0 

1 

a Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

0 

2 

0 

a Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

0 

0 

2 

b Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

2 

0 

1 

b Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

1 

2 

1 

b Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

0 

2 

1 

b Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

1 

1 

2 

b Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

1 

1 

2 

c Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

1 

1 

2 

c Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

0 

1 

2 

c Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

1 

1 

2 

c Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

2 

0 

0 

c Verdediger 

Goudzoeker 

Reactor 

2 

2 

1 

6   7   8   9   10   

a Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

0 

2 

1 

a Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

0 

2 

1 

a Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor  

3 

3 

0 

a Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

0 

2 

1 

a Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

2 

0 

1 

b Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

2 

0 

1 

b Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

2 

0 

1 

b Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

0 

0 

3 

b Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

2 

0 

1 

b Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

0 

2 

1 

c Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

1 

1 

1 

c Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

1 

1 

3 

   c Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

1 

1 

1 

c Verdediger  

Goudzoeker  

Reactor 

1

1 

2 

Tabel 4.5 – Puntensysteem per antwoordmogelijkheid  

 

Om nuancering mogelijk te maken, werden drie punten over de antwoordmogelijkheden verdeeld. 

Wanneer de respondent aangaf dat een antwoordmogelijkheid helemaal van toepassing is, werden drie 

punten aan deze antwoordmogelijkheid toegekend. Indien de respondent een tweede 

antwoordmogelijkheid ook van toepassing vond, werd dit tot uitdrukking gebracht door twee punten 

aan een antwoordmogelijkheid toe te kennen en één aan de ander. Wanneer de respondent niet wist 

welke keuzemogelijkheid van toepassing is of ze alle drie van toepassing achtte, krijgen alle 

antwoordmogelijkheden één punt.  

 

Met behulp van Excel werd per keuzeoptie het aantal toegekende punten vermenigvuldigd met de 

punten uit het puntensysteem die voor elke strategie aan dat antwoord gekoppeld zijn. Ter illustratie 

een uitwerking voor de eerste vraag:  

 

 1   

 a. b. c. 

Verdediger <toegekende 

punten> * 0 

<toegekende 

punten> *2 

<toegekende 

punten> *1 

Goudzoeker <toegekende 

punten> *2 

<toegekende 

punten> *0 

<toegekende 

punten> *1 

Reactor <toegekende 

punten> *1 

<toegekende 

punten> *1 

<toegekende 

punten> * 2 

Tabel 4.6 – Puntenberekening vraag 1  

4.5 Betrouwbaarheid en validiteit 

 

Betrouwbaarheid  

Triangulatie is volgens Van Thiel (2007) een beproefde manier om aantasting van de betrouwbaarheid 

en validiteit tegen te gaan. In dit onderzoek in sprake van triangulatie van informatiebronnen (mensen 

en documenten) en meetinstrumenten (interviews en documentanalyse). 

 

Om de betrouwbaarheid van de data te vergroten, zijn er op elke school twee á drie interviews 

gehouden. Tussen de interviews op dezelfde school zit veel overlap. Hiermee wordt getracht het 

verhaal zo compleet mogelijk te maken. Omdat in de meeste vragen een subjectief element zit en de 
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antwoorden altijd gekleurd zijn door de beleving van de respondent, helpt de vergelijking tussen de 

antwoorden van meerdere respondenten van dezelfde school om tot een objectiever verhaal te komen. 

In het meerkeuzegedeelte is aan de respondenten gevraagd om hun keuze toe te lichten. Ook dit komt 

de betrouwbaarheid ten goede.  

 

Validiteit 

In dit onderzoek worden de voorwaarden voor vraagsturing gebruikt als indicatoren van de staat van 

vraagsturing. Feitelijk staat hiermee het theoretisch kader in dienst van de interne validiteit: hier is aan 

de hand van vele auteurs gekomen tot een zo compleet mogelijk overzicht van deze voorwaarden. Wat 

betreft het strategieraamwerk, zijn de vragen uit het meerkeuzegedeelte deels gebaseerd op de 

operationalisering van Conant et al. (1990). Zij hebben diverse stappen gezet om de validiteit te 

vergroten: “The content validity of the operationalization of the Miles and Snow typology was assessed 

by a panel of organization theory and strategy researchers. Questions and response-options were 

revised, in an iterative manner, until all judges concurred that each question and each response 

option accurately reflected the appropriate adaptive cycle dimension and archetypal characteristics, 

respectively” (Conant et al., 1990: p. 373). 

 

In dit onderzoek zijn drie bedreigingen voor de interne validiteit aan de orde. Eén daarvan heeft te 

maken met de indicatoren, twee met reacties van de respondenten. Ten eerste is er om tijdstechnische 

redenen voor gekozen om bij de bespreking van voorwaarde 5, het functioneren van voice, alleen te 

bespreken op welke manieren vragers invloed uit kunnen oefenen en welke andere stakeholders 

inspraak hebben. Een meting van de mate waarin deze stakeholders invloed hebben op het beleid van 

de school ontbreekt. In een vervolgonderzoek zou hier nader onderzoek naar gedaan kunnen worden. 

Ten tweede is de kans groot dat sociale wenselijkheid een rol gespeeld heeft in de antwoorden van de 

respondenten. Veel respondenten zullen de staat van vraagsturing op de betreffende school zo 

rooskleurig willen afschilderen. Het vragen naar concrete voorbeelden ondermijnt deze beperking 

enigszins. Ten derde is een mogelijke beperking gelegen in de antwoordtendentie dat veel 

respondenten zelden durven te kiezen voor extreme antwoorden (Van Thiel, 2007). In het 

meerkeuzegedeelte correspondeert het ‘mildste’ antwoord tussen twee extremen in de meeste gevallen 

met de strategie van de reactor. Hierdoor is het mogelijk dat respondenten onterecht veel punten op de 

strategie van de reactor scoren: mogelijk durven zij geen expliciet standpunt te kiezen door voor een 

van de extremen te kiezen, terwijl dit antwoord misschien wel het beste bij de school past. Mogelijk 

zien zij het antwoord dat correspondeert met de strategie van de reactor als de veiligste optie. Dit 

levert een vals beeld op gezien de strategie van de reactor niet zozeer een tussenvorm tussen twee 

extremen is, maar een strategie waarbij de school primair geleid wordt door externe 

omgevingsinvloeden. Het genuanceerde puntensysteem, waarbij bij bepaalde antwoorden ook punten 

toegekend worden aan de strategie, waar de manifestatie in het antwoord niet primair mee 

correspondeert, maar wel in zekere mate van toepassing op is (zie paragraaf 4.4.2), helpt om de 

gevolgen van deze beperking in te dammen. Het vragen om een toelichting bij de meerkeuzevragen 

kan hier ook bij helpen. 

 

Wat betreft de externe validiteit had de selectie, als gezegd, niet als doel een caseselectie te verkrijgen 

die representatief is voor alle scholen in Nederland. Door een selectie te maken die gevarieerd is op 

een paar relevante variabelen, wordt een breed beeld geschetst van praktijken in Gelderland en 

Brabant. Om toch een aantal algemene uitspraken te kunnen doen is het grote deel van de relevante 

variabelen zo constant mogelijk gehouden (zie paragraaf 4.3).  

 

Ook de externe validiteit van dit onderzoek kent een aantal beperkingen, met name doordat weinig 

scholen bereid waren aan het onderzoek mee te werken. Allereerst was de caseselectie kleiner dan 

oorspronkelijk gepland. Dit maakt de antwoorden minder representatief voor alle scholen in 

Gelderland en Noord-Brabant. Ten tweede zijn de selectiecriteria in de loop van het proces opgerekt 

waardoor de scholen minder vergelijkbaar zijn. Ten derde is de kans groot dat er sprake is van een 

responsiebias: het is goed mogelijk dat de paar scholen die wel mee wilde werken dit willen omdat het 

onderwerp hen erg aanspreekt. En als het een onderwerp is dat hen sterk aanspreekt is de kans ook 
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groter dat dit een onderwerp is waar zij veel mee bezig zijn. Als dit het geval is, is de selectie een stuk 

minder representatief.  

4.6 Samenvatting en vooruitblik 

In dit hoofdstuk kwam aan de orde hoe dit onderzoek in zijn werk gegaan is en op welke vlakken de 

uitkomsten mogelijk beperkt zijn. In het volgende hoofdstuk wordt nader kennis gemaakt met de cases 

en zal blijken in hoeverre er aan de voorwaarden voor vraagsturing voldaan is.  
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5. Resultaten en Analyse 

In dit hoofdstuk, het hart van het onderzoek, wordt besproken in welke mate de onderwijspraktijk 

voldoet aan de gestelde voorwaarden. Allereerst worden de cases gepresenteerd. Vervolgens worden 

de voorwaarden behandeld. De bespreking begint per voorwaarde met de stand van zaken in 

Nederland in algemene zin. Vervolgens wordt ingezoomd op de zeven cases. Het hoofdstuk zal 

afgesloten worden met een conclusie. 

5.1 Kennismaking met de cases 

Alvorens over te gaan tot de analyse, is er in deze paragraaf gelegenheid kennis te maken met de 

cases.  

 

Koninklijke Scholen Gemeenschap Apeldoorn 

De KSG is een openbare school. Internationalisering is een belangrijk speerpunt. Daarnaast is KSG is 

de tweede sportiefste school van Nederland. Het optimaal benutten van het talent van de leerling staat 

centraal. Dit komt volgens B. ten Napel (persoonlijke communicatie, 11 januari 2013) tot uiting in de 

zojuist genoemde speerpunten, maar ook dat leerlingen aangesproken worden door de docenten. Het 

KSG is volgens haar een ‘kansenschool’: een leerling met havo-advies wordt de kans geboden om 

toch vwo te doen. Volgens C. Zweers (persoonlijke communicatie, 11 januari 2013) staat de school 

staat bekend om de prettige sfeer tussen leerlingen en docenten onderling.  

Op de website van KSG wordt de school op de volgende manier beschreven: 

 
 

RSG Lingecollege 
Het RSG Lingecollege is een Vmbo school die leerlingen in een goede onderwijskundige setting en 

pedagogische setting naar een diploma wil leiden. Daarbij is het van groot belang dat de leerlingen een 

leuke schooltijd hebben. In vergelijking met andere scholen in de regio heeft de school een groot 

aanbod, meent H. Zeldenrust (persoonlijke communicatie, 28 januari 2013). “ We hebben horeca, we 

hebben TL en we hebben goed praktijkonderwijs. Kortom: we kunnen alle kinderen bedienen op grond 

van hun competenties, talenten en ambities”. J. Rijks-Lutke (persoonlijke communicatie, 28 januari 

2013) vertelt dat de school qua opbrengen kwalitatief goed is. Het primaire proces is vrij traditioneel 

ingericht met veel directe instructie en weinig activerende didactiek. Dat behoeft naar haar mening 

enorme verbetering omdat het niet aansluit aan bij de beleefwereld van de leerling.  

 

De school is volgens J. Rijks-Lutke innovatiegericht. “We gaan graag mee met ontwikkelingen; we 

wachten niet tot alles uitgekristalliseerd is maar we zijn geneigd pilots in te stappen. Lerende wijze 

 “Onze school is kleinschalig. Wij vinden het belangrijk dat een kind in de school goed 

gekend wordt. Daarom is de KSG opgedeeld in vier afdelingen. (…) Elke afdeling heeft een 

eigen afdelingsleider en groep mentoren. (…) 

 

Onze school is openbaar. Iedere leerling is welkom. Leerlingen komen in contact met 

verschillende maatschappelijke, etnische, politieke en religieuze standpunten. Leerlingen 

leren de meningen van anderen te respecteren. (…) 

Onze school is betrokken en veilig.(…) 

 

Een internationale school. De KSG brengt leerlingen en docenten in contact met 

partnerscholen in onder andere Duitsland, Frankrijk, Canada en Australië. Dat gebeurt in de 

vorm van korte en langdurige projecten (…). De reden voor deze oriëntatie buiten onze 

landsgrenzen is de toenemende internationalisering in de maatschappij waar onze huidige 

scholieren op steeds meer terreinen mee te maken krijgen.” 

- KSG Apeldoorn, z.j. 
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gaan we projecten in. We zijn een pioneerschool. Dat ligt ons wel.” H. Zeldenrust bevestigt dit: “Wij 

wachten niet af maar hebben de neiging om vooraan te lopen” (persoonlijke communicatie, 28 januari 

2013). Hier zitten nadelen aan, erkent J. Rijk-Lutke. “Er is hier veel te veel (…) We hebben teveel 

gewild en zijn nu verandermoe” (persoonlijke communicatie, 28 januari 2013). Zij geeft aan nu 

voorzichtiger te zijn met veranderingen: “Ik wil al het goede wat er is eerst inventariseren. Daarna 

moeten we kijken wat we niet meer gaan doen en wat we willen verdiepen.” 

 

RSG Slingerbos-Levant 

RSG is volgens de respondenten een bruisende school die in beweging is. Er heerst een positieve sfeer. 

Er kan veel en daar wordt ook gebruik van gemaakt. De school is leerlinggericht: geen leerling mag 

buiten de boot vallen. Er worden veel activiteiten voor leerlingen georganiseerd waar iedere docent 

wel een bijdrage aan levert. De school is dynamisch en heeft een hoog niveau. Leerlingen worden een 

kans geboden om toch een hoog niveau te proberen. De denominatie van het college is openbaar. R. 

Weening prijst de ruimte en verantwoordelijkheid voor de docent: “Als een docent met plannen komt 

die passen binnen het schoolplan, staat de directie aan de kant te juichen, aan te moedigen en kritisch 

mee te kijken” (persoonlijke communicatie, 8 februari 2013). De school biedt meerdere 

onderscheidende diensten aan: sportklas, technasium, TTO/wereldklassen en kunstbreed.  

 

Volgens de respondenten is de school een vooruitloper. A. Leeuwenburgh: “Wij zijn niet een school 

die afwacht en een ander voor laat gaan. Wij zitten met dat soort processen vooraan” (persoonlijke 

communicatie, 8 februari 2013). C. de Koning-Gans bevestigt dit: “Wij kijken altijd al aan de voorkant 

wat er aan gaat komen. (…) Zo blijf je in beweging, wordt je niet verrast, haal je de goede dingen eruit 

en dit komt de kwaliteit ten goede” (persoonlijke communicatie, 8 februari 2013). Toch meent C.de 

Koning- Gans dat de kwaliteit het allerbelangrijkste is: “Vernieuwing staat altijd in het kader van 

kwaliteit. We zoeken de vernieuwing om de kwaliteit te verbeteren” (persoonlijke communicatie, 8 

februari 2013).  

 

De school heeft een redelijk unieke structuur voor een onderwijsinstelling: een soort matrixorganisatie. 

Er is een directie en daaronder zitten de twee locatiedirecteuren. Daar vallen rechtstreeks de 

coördinatoren onder. Deze coördinatoren sturen afdelingen aan en zijn verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken met betrekking tot de leerlingen en de docenten in hun team. Dwars daarop 

staat een andere structuur: de onderwijskundige kartrekkers. Zij verzamelen op bepaalde thema’s 

kenniskringen om zich heen om die thema’s verder te ontwikkelen en zijn inhoudelijk de 

leidinggevenden. Deze kartrekkers worden op hun onderwijsportefeuille direct aangestuurd door de 

directie. Docenten hebben een verantwoordelijkheid naar beide structuren.  

 

Op dit moment vindt er veel intern onderzoek plaats: het college is bezig met het meten van kwaliteit, 

het verbeteren van leerresultaten en het sterker positioneren van de school.  

 

Markenhage College 

Het Markenhage College is een Daltonschool. De heer Boerhout (persoonlijke communicatie, 27 

februari 2013) beschrijft het college als een goede school met een goede sfeer. Op kwaliteit is de 

school vergelijkbaar met de andere scholen in Breda: die zijn allemaal goed. Dit jaar wordt de school 

een cultuurprofielschool. Qua sfeer is het een prettige, open en collegiale school. Zo wordt dat volgens 

de mevrouw Huisman ook beleefd door de mensen. Typisch voor de school is ook dat er vrij veel 

eerstegraads docenten in dienst zijn die als onderwijzers is het primair onderwijs zijn begonnen. De 

school is van origine een katholieke school.  
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In samenwerking met een paar andere scholen wil het Markenhage college een campus voor 

vernieuwend onderwijs organiseren. De 280 leerlingen van het Michael College (Vrije school) die nu 

ook al officieel ook bij deze school ingeschreven staan, zullen zich dan tevens op de te realiseren 

Campus vestigen. Ook het Orion Lyceum, een school met Pleion onderwijs, komt daar te zitten.  

 

Mondriaan College 

Het Mondriaan College  is volgens A. Cuijpers (persoonlijke communicatie, 5 maart 2013) een school 

met vriendelijke leerlingen, sterke collegialiteit en ruimte voor docenten om te experimenteren. De 

school werkt sinds kort met laptopklassen en besteedt veel aandacht aan maatwerk. Verder kenmerkt 

de school zich volgens Bekker door Evidence based, planmatig onderwijs. L. le Grand (persoonlijke 

communicatie, 5 maart 2013) geeft aan het lastig te vinden om de school te beschrijven omdat deze 

bezig is met een soort omvormingstraject. Deze omvorming komt gedeeltelijk voort uit wens, deels uit 

bezuinigingen.  

 

Een paar jaar geleden was het aantal aanmeldingen erg hoog. Toch bleken er een aantal dingen niet in 

orde op het college. T.G.M. Bekker vertelt dat het door de vele aanmeldingen lange tijd leek alsof het 

goed ging. “[Hierdoor werden] alle signalen genegeerd: signalen die gingen over kwaliteit, over 

imagoproblemen, over het aanbod dat niet helemaal spoorde met de wensen van mensen. Dat is 

eigenlijk in het jaar nadat ik hier ben komen werken bij elkaar gekomen en heeft geleid tot een 

halvering van het aantal aanmeldingen. Het leek alsof er niets aan de hand was met de school maar 

heel kort daarna was het oordeel van de inspectie dat de school zwak was: de financiën bleken 

beroerd, de kwaliteit was beroerd. Er bleek dus heel snel van alles aan de hand en het werd mijn taak 

de financiën te saneren, de kwaliteit van onderwijs weer op orde te brengen, een professionele cultuur 

te brengen en het personeel op een meer normaler niveau in de organisatie in te richten” (persoonlijke 

communicatie, 5 maart 2013). De koers van de school is resoluut gewijzigd. Dit ging gepaard met een 

groot managementconflict. Het aantal aanmeldingen gaat nu gestaag weer omhoog.  

 

Het Streek 

De fijne, gemoedelijke sfeer is volgens alle drie de respondenten het hoofdkenmerk van de school. A. 

Molenaar: “Je ziet ook dat hier aan het eind van middag altijd groepen leerlingen blijven zitten. We 

moeten ze echt de school uit sturen: 'ga nou eens naar huis'. Dat is toch een verschil met andere 

scholen” (persoonlijke communicatie,7 maart 2013). Daarnaast noemen de drie respondenten dat de 

leerling volop ruimte krijgt zichzelf te zijn en het kwalitatief goede onderwijs. Verder biedt de school 

veel mogelijkheden aan leerlingen om zich te ontwikkelen op allerlei terreinen. Het is niet verplicht 

maar leerlingen kunnen meedoen aan allerlei activiteiten zoals een musical, zeilkamp en noem maar 

op. De docentenpopulatie is heel divers en is de afgelopen jaren aardig verjongd. Er is een hele grote 

groep docenten die hier gekomen is met een jaar of 25-30 en tot hun pensioen blijven of gebleven zijn. 

W. Nep (persoonlijke communicatie, 14 maart 2013) noemt de schaalgrootte als pluspunt omdat de 

school daardoor veel extra kan aanbieden aan extra begeleiding en combinaties van vakkenpakketten.  

 “Op Markenhage krijg je alle gelegenheid om in een warme en uitdagende leeromgeving je 

talenten te ontplooien. Je kunt jezelf zijn en er is op allerlei gebied veel te kiezen. Daardoor 

kun je niet alleen een diploma behalen op je eigen niveau, maar ook andere vaardigheden 

ontwikkelen die voor je toekomst van groot belang zijn. (…) Daltononderwijs is geschikt 

voor iedere leerling en sluit goed aan bij de manier van werken op je basisschool. Leren op 

Markenhage is: actief kennis opdoen en toepassen, zelfstandig of samen met anderen je werk 

leren plannen en eigen keuzes leren maken. Als je dit van jongs af aan leert, lukt het later 

tijdens je studie of werk ook goed. (…) Markenhage laat je extra kennis maken met cultuur. 

Denk aan beeld en geluid, dans, vormgeving en techniek en drama.”  
 

- Markenhage, z.j. 
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De denominatie van de school is protestants christelijk. Dat uit zich onder andere in een dagopening. 

De school heeft een groot technasium van ongeveer 300 leerlingen. Daarnaast is er een gymnasium, 

Cambridge Engels in vwo 5 en 6 en een cultuur- en mediaopleiding. In de toekomst wil de school 

Vecon, een ondernemersgerichte stroming, aanbieden.  

 

Jacobus Fruytier  

Jacobus Fruytier Uddel is een reformatorische school die onderdeel uitmaakt van de Jacobus Fruytier 

Scholengemeenschap. De denominatie is samengesteld is vanuit zes verschillende kerkverbanden. 

Ouders moeten lid zijn van een van deze verbanden om hun kinderen in te mogen schrijven op de 

school. R. Okken (persoonlijke communicatie, 23 april 2013) beschrijft de school als een kleinschalige 

school waar docenten en leerlingen elkaar kennen. De sfeer is volgens hem open en er is veel oog voor 

elkaar. A.J. Verwijs: “Wat wij naast die identiteit nastreven is kwaliteit, waarmee leerlingen worden 

voorbereid om niet alleen dienstbaar te zijn aan de samenleving, maar ook het meeste uit hun talenten 

te halen. De sfeer is heel open en collegiaal. We hebben een open door policy. Je bent altijd overal 

welkom” (persoonlijke communicatie, 23 april 2013). De school staat bekend om de uitstekende zorg 

en leerlingbegeleiding.  

5.2 Voorwaarde 1: Voldoende keuzemogelijkheden  

 

5.2.1 Voorwaarde 1a: Meerdere scholen binnen bereisbare afstand 

Twee ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat het aanbod, en daarmee de keuzemogelijkheid van 

de onderwijsvrager, beperkt is. Ten eerste zijn in de laatste paar decennia de wettelijke 

stichtingsnormen verhoogd. Hierdoor is het lastig de vrijheid om een school te stichten uit te oefenen 

en zit het stelsel ‘op slot’ (Onderwijsraad, 2001; Burgess, Propper & Wilson, 2005). Bovendien 

schrijft de wet op het voortgezet onderwijs voor dat er geen nieuwe school van dezelfde denominatie 

gesticht kan worden binnen een straal van tien kilometer van een bestaande school. In een stad als 

Amsterdam betekent dit dat er alleen nog maar mogelijkheden zijn om een islamitische school te 

stichten (Stichting vrije schoolkeuze Amsterdam, z.j.). Ten tweede heeft schaalvergroting ertoe geleidt 

dat het aantal aanbieders is afgenomen en er regionale monopolies zijn ontstaan (Onderwijsraad, 2001; 

WRR, 2004). In de periode 2000 tot 2006 verdwenen er door onder andere fusies nog gemiddeld 

37 scholen per jaar (Centraal Bureau voor Statistiek, 2001).In figuur 3.1 is te zien dat het aanbod sterk 

is afgenomen. Waar er in het jaar 2000 nog 834 onderwijsinstellingen in het voortgezet onderwijs 

waren, waren dat er in 2011 slechts 646 (Statistiek Arbeidsmarkt Onderwijssectoren, z.j.).  

 

 
Figuur 5.1 - Aantal instellingen in het voortgezet onderwijs (cijfers berekent op instellingsniveau). 

Bron: Statistiek Arbeidsmarkt Onderwijssectoren, z.j. 

 

Toch zijn er voor leerlingen en hun ouders nog een behoorlijk aantal keuzemogelijkheden: in een 

straal van tien kilometer, de gemiddelde reisafstand van scholieren, kunnen leerlingen en hun ouders 
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gemiddeld kiezen uit vijf tot acht vmbo scholen en zes tot zeven scholen voor havo en vwo (De Moor, 

2009). 

 

Een regeling die de keuzemogelijkheden verruimt voor (ouders van) leerlingen met speciale behoeften 

is de leerling-gebonden financiering. Deze regeling, ingesteld in 2003, stelt ouders in staat zelf te 

kiezen voor een school voor speciaal onderwijs of een ‘gewone’ school (Algemene Rekenkamer, 

2008). Naar alle waarschijnlijkheid verdwijnt deze financiering in 2014 (Rijksoverheid, z.j.). 

 

5.2.2 Voorwaarde 1b: Scholen zijn beschikbaar 

Dat er meerdere VO scholen binnen bereisbare afstand zijn, wil nog niet zeggen dat al deze scholen 

daadwerkelijk beschikbaar zijn voor de leerling. Volgens Koning en Van der Wiel komt dit zelden 

voor: “It rarely happens that students are declined access to their most preferred school: (random) 

selection is only possible in the rare event that a school receives substantial over-subscription or when 

parents’ beliefs evidently deviate from those of the school” (2010: p. 13). In veel grote en middelgrote 

steden wordt echter vrijwel ieder jaar geloot: Den Haag, Utrecht, Haarlem, Nijmegen, Amsterdam, 

Eindhoven, Nieuwegein en het Gooi. Dat de vraag in sommige regio’s een stuk groter is dan het 

aanbod, is het gevolg van een kleine geboortepiekje rond de eeuwwisseling (Van der Mee, 2012). 

Alleen in Amsterdam al zijn er 824 brugklassers meer aangemeld dan er beschikbare plaatsen zijn. 

Volgens Stichting Vrije Schoolkeuze liggen daar de volgende oorzaken aan ten grondslag:  

 

 
 

De top twintig van gemeenten met de grootste brugklasdruk is: Utrecht, Amsterdam, Den Haag, 

Haarlemmermeer, Haarlem, Deventer, Zwolle, Pijnacker-Nootdorp, Helmond, Lelystad, Amersfoort, 

Almere, Barendrecht, Lansingerland, Breda, IJsselstein, Rotterdam, Enschede, Den Bosch, 

Leeuwarden. Niet in alle regio’s speelt dit probleem: in Oost-Groningen, Limburg en Zeeland is het 

Lotingen in Amsterdam 

Stichting Vrije schoolkeuze Amsterdam spreekt over een mismatch tussen vraag en 

aanbod doordat ieder jaar honderden Amsterdamse kinderen worden uitgeloot op de 

middelbare school van hun keuze. Leerlingen die uitgeloot zijn worden hierdoor 

gedwongen naar een school te gaan die minder goed aansluit bij hun wensen. De stichting 

noemt hier vier oorzaken van:  

1. Zoals naar voren kwam in paragraaf 2.4.4 is het voor scholen aantrekkelijk om het 

aanbod krap te houden omdat dit hun populariteit bevestigt en het een budgettair 

voordeel geeft vanwege precies gevulde klassen. De verregaande autonomie van 

de scholen maakt dat correctiemogelijkheden nauwelijks voorhanden zijn.  

2. Zoals zojuist genoemd zijn de mogelijkheden in Amsterdam beperkt om nieuwe 

scholen op te richten. Bovendien hebben bestaande scholen een vetorecht bij de 

oprichting van nieuwe scholen. 

3. De regiofunctie van Amsterdam maakt dat veel leerlingen uit de regio in 

Amsterdam naar school gaan. In tegenstelling tot de meeste scholen in de regio 

werken de Amsterdamse middelbare scholen met een ‘open systeem’, waarbij 

iedereen evenveel kans maakt op een plek. Dit maakt het correct voorspellen van 

de vraag van leerlingen veel lastiger.  

4. De groei van de Amsterdamse bevolking en het toenemend percentage leerlingen 

dat kiest voor een hoger niveau voortgezet onderwijs.   

Vorig jaar werd op zestien Amsterdamse scholen geloot. 

- Stichting vrije schoolkeuze Amsterdam, z.j. 
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aanbod groter dan de vraag (Van der Mee, 2012). Uitloten kan vervelende gevolgen voor de leerling 

hebben. In onder meer Den Haag, Amsterdam en Haarlem mogen leerlingen zich maar op één VO 

school inschrijven. Indien zij niet door de loting komen, belanden ze automatisch op een school waar 

te weinig aanmeldingen zijn binnengekomen (NRC, 30 januari 2010). Sommige andere gemeenten 

werken met een systeem waar leerlingen ook een tweede of soms zelfs derde voorkeur op kunnen 

geven.  

 

Centrale gegevens over het aantal scholen dat met lotingsystemen werkt zijn niet voorhanden. 

Onderzoek van Roeleveld, Mulder en Paas (2011) onder 58 scholen schetst het volgende beeld: Geen 

van de scholen in de steekproef paste zelf loting toe, ruim 18 procent geeft aan dat dit in omgeving wel 

het geval is. Bij te veel aanmeldingen werd door de scholen wel geselecteerd op eindtoets (9,5 

procent) of andere criteria dan de eindtoets (13,6 procent).  

 

Naast lotingen kunnen er andere redenen zijn waarom een leerling niet op de school van eerste keuze 

terecht komt. De gronden waarop een school leerlingen weigert moeten van te voren bekend zijn. 

Bijzondere scholen kunnen leerlingen weigeren indien het schoolbestuur van mening is dat zij qua 

levensbeschouwing niet binnen de school passen. Sommige scholen weigeren leerlingen die eerder 

wegens wangedrag van een school elders gestuurd zijn (Bronneman-Helmers & Taes, 1999). Het 

schooladvies van de basisschool en de score op de Cito-eindtoets kunnen tevens aanleiding geven om 

leerlingen niet aan te nemen. Daarnaast kunnen er barrières zijn voor ouders om voor de school van 

eerste voorkeur te kiezen. Sommige scholen, met name die in het algemeen bijzonder onderwijs, 

vragen een vrij hoge ouderbijdrage. Weliswaar is de bijdrage niet verplicht, maar bij veel ouders is dit 

niet bekend (Herweijer en Vogels, 2004).  

 

Toch blijken ouders optimistisch over de keuzemogelijkheden bij het selecteren van een VO school 

(Bronneman-Helmers & Taes, 1999). In de overgrote meerderheid van de gevallen komen leerlingen 

terecht op de school van de eerste voorkeur van de ouders. In november 2000 gaf twee procent van de 

ouders met leerlingen in het voortgezet onderwijs aan niet terecht te kunnen op de school van eerste 

voorkeur vanwege wachtlijsten en toelatingsbeperkingen (Herweijer en Vogels, 2004).  

 

5.2.3 Voorwaarde 1: de zeven scholen 

 

Koninklijke Scholengemeenschap 

In Apeldoorn bevinden zich in totaal acht VO scholen die vwo aanbieden. Hiervan zijn er twee net als 

de KSG openbaar. Volgens C. Zweers is het voor openbare scholen misschien wel lastiger om 

leerlingen te trekken. “Op een of andere manier slaagt het openbaar onderwijs er niet in om de 

overgang van een openbare basisschool naar een middelbare basisschool zo vanzelfsprekend te maken 

als dat bij christelijk onderwijs is” (11 januari 2013).  

 

Het KSG valt, net als het Edison College en het Gymnasium Apeldoorn, onder de Stichting 

Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (SAVOO). Deze stichting zet de strategische koers van 

de scholengroep uit en creëert volgens eigen zeggen: ”de randvoorwaarden voor krachtige en 

bloeiende scholen die gezamenlijk een onderwijsaanbod bieden dat nauw aansluit bij de vraag uit de 

Apeldoornse samenleving” (stichting  Apeldoorns voortgezet openbaar onderwijs, z.j.).  

 

RSG Lingecollege 

Lange tijd heeft het RSG Lingecollege geen concurrenten gehad omdat zij de enige school in de regio 

was. “Als je in Tiel woonde ging je in Tiel naar school”, beweert J. Rijks-Lutke (28 januari 2013). Dat 

is nu aan het veranderen: In Passewaaij, op vijf minuten fietsafstand van Tiel, is nu een station. Daar is 

het mogelijk op de trein te stappen die leerlingen in tien minuten naar Geldermalsen brengt en in een 

half uur naar Culemborg. Daar zitten wel concurrenten. Alhoewel het station is er al enige tijd zit 

begint de mogelijkheid om daar naar school te gaan nu pas echt door te dringen. Op basisscholen 

wordt nu ook actief voorlichting gegeven over deze opties. Inmiddels zit twintig procent van de Tielse 

leerlingen op school in Geldermalsen.  
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Hoogst waarschijnlijk komt er ook een Pierre Bayle school in Geldermalsen. Het RSG Lingecollege 

heeft een rechtszaak tegen hen lopen om dit tegen te houden.  

 

RSG Slingerbos-Levant 

In Harderwijk zijn drie VO scholen. R. Weening meent dat de concurrentiepositie met betrekking tot 

de scholen in de omgeving voldoende tot goed is: “We hebben een goede naam, prima onderwijs, 

prima slagingspercentages en daardoor is het aantal aanmeldingen flink gestegen. De markt is iets 

groter dan het aantal leerlingen dat hier rond loopt. In Zeewolde, waar een van onze vestigingen is, 

trekken we alles bijna uit de markt, behalve de leerlingen die echt perse naar het protestants onderwijs 

willen” (8 februari 2013).  

 

Een van de concurrenten, het Groevebeek, heeft ook een tweetalige opleiding. Deze is bovendien 

gratis, terwijl ouders er bij RSG Slingerbos-Levant een extra bijdrage voor betalen. Hierdoor vormt 

het Groevebeek wel een bedreiging. Er is ook een andere school die zich net als RSG Slingerbos-

Levant profileert op sport, maar de onderwijskwaliteit op die school is volgens de respondenten een 

stuk lager. “Voor Technasium is nog geen passend antwoord gekomen van de concurrenten. Dat is 

onze voorsprong”, meent R. Weening (8 februari 2013). 

 

De school is de enige openbare school in een verder confessionele omgeving. Dit maakt volgens C. de 

Gans-Koning en A. Leeuwenburgh dat de school het altijd iets beter moet doen om de concurrenten 

een slag voor te blijven. “Hier in de regio leeft toch nog wel de opvatting dat christelijk onderwijs 

voor meer normen en waarden zorgt dan openbaar onderwijs. Wij kunnen nooit leunen” (A. 

Leeuwenburgh, 8 februari 2013). 

 

Markenhage College 

In Breda gaat men op een interessante manier met concurrentie om. Alle VO scholen werken samen 

binnen de coöperatieve vereniging ‘Building Breda’ (zie kader). 

 
 

Dat initiatief is een jaar of negen geleden ontstaan vanuit de Stichting Katholiek Onderwijs. De 

aanleiding hiertoe was de vechtmarkt om de leerlingen te trekken. Tussen de scholen was volgens 

Boerhout een hele vervelende manier van samenwerken. Uiteindelijk heeft het traject ertoe geleid dat 

er met de gemeente gepraat kon worden over decentraliseren van huisvestingsgelden mits iedere 

school zich profileert (zie paragraaf 5.3). 

  

Om de leerlingen over de scholen te verdelen werken de scholen in Breda met een lotingsysteem. 

Twee avonden in het jaar is er een centrale voorlichting waaraan alle VO scholen in Breda mee doen. 

Building Breda 

In 2007 hebben alle scholen van het voortgezet onderwijs binnen de gemeente Breda 

afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied onderwijshuisvesting en 

onderwijsvernieuwing. In een Masterplan is de visie op onderwijs verwoord. Scholen 

moeten zorg dragen dat iedere leerling kan kiezen uit een zo breed mogelijk aanbod van 

onderwijs, waarmee zijn/haar talenten via een optimale leerroute het best ontwikkeld kan 

worden. 

Om de doelen van het Masterplan te kunnen realiseren, is de coöperatieve 

vereniging Building Breda opgericht. Het bevoegd gezag van de scholen voor voortgezet 

onderwijs in Breda is lid van de coöperatie.  

- Building Breda (z.j.) 
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Op 12 en 13 maart vindt de centrale aanmelding plaats. Ook de plaatsing is centraal. Alle scholen 

hebben aangegeven wat hun maximum aantal leerlingen is. Bij de inschrijving geven leerlingen hun 

eerste, tweede en derde keuze op. Leerlingen worden gegarandeerd geplaatst op de school van hun 

eerste, tweede of derde keuze. Bij de loting wordt niet gekeken naar het niveau van de leerling. Het 

overgrote deel, minimaal negentig procent, wordt geplaatst op de school van de eerste keuze. Op de 

kritische vraag of dit systeem de concurrentieprikkels die de overheid heeft willen bewerkstellingen 

niet ondermijnt antwoordt E. Boerhout: 

 

  

Een jaar of vier geleden kreeg de school meer aanmeldingen dan het gestelde maximum. Dit kwam 

naar alle waarschijnlijkheid voort uit de hype rondom Idols en soortgelijke programma’s, wat aansluit 

op het cultuurprofiel van de school. Daarna is het wat ingezakt. Vorig jaar was de aanmelding zelfs 

teleurstellend en heeft de school van andere scholen tweede en derde keuzes overgenomen.  

 

Mondriaan College 

In Oss zijn drie VO scholen. De schoolaanmeldingen in Oss kennen een sterke golfbeweging. 

Jarenlang is het Mondriaancollege de meest populaire school geweest van Oss, wat volgens de 

respondenten voor allerlei problemen zorgde. “We knapten bijna uit het gebouw en roosteren lukte 

bijna niet meer. Op een gegeven moment ga je dan ten onder aan je eigen succes. De roosters werden 

echt slecht en dan ga je kiepen. De aanmeldingen zijn in één jaar gehalveerd” (L. le Grand, 5 maart 

2013). Bovendien maakte de populariteit dat de school volgens T.G.M. Bekker lange tijd alle signalen 

dat zaken niet op orde waren genegeerd heeft.  

 

Graag had T.G.M. Bekker gewerkt met een soortgelijk systeem als in Breda: “Dat is precies wat ik 

geprobeerd heb te doen. Ik ben met de andere scholen gaan praten of wij de leerlingenstromen niet 

kunnen gaan richten en ervoor zorgen dat elke school een eerlijk deel van de taart krijgt. Profilering 

maakt ook dat er wat te kiezen is. Helaas wilden mijn collega’s dat niet” (5 maart 2013). Momenteel is 

het Mondriaan College de mogelijkheden van een fusie met het Hooghuis, een andere VO school in 

Oss, aan het onderzoeken. Beide scholen menen hiermee een aantal problemen die te hebben met 

aanbod van vakken, doorstroming en aansluiting op mbo en hbo, veel beter te kunnen aanpakken. 

Voor de keuzemogelijkheden van leerlingen zou dit grote consequenties hebben: in dat geval gaat met 

van drie VO scholen terug naar twee. 

 

Het Streek 

Er zijn drie VO scholen in Ede. Als 'vechten om de leerlingen' ervaren de respondenten het niet, maar 

van een concurrentiestrijd is wel degelijk sprake. Toch raadt het Streek potentiële leerlingen aan om 

op meerdere scholen de sfeer te proeven. De drie scholen zijn allemaal kwalitatief goed. Het Marnix 

heeft tweetalig onderwijs en het Pallas heeft sportklassen en biedt sinds kort een sprintopleiding aan. 

Aanmeldingen gaan altijd met golven. Hiermee vlak je die golfbeweging enigszins af wat 

de hele planning en schoolbeleid veel rustiger maakt. Het is milde regulering. Op het 

moment dat een school jaar na jaar tegenvallende aanmeldingen krijgt is het wel noodzaak 

daarover in gesprek te gaan en kijken of de school zich misschien moet profileren op een 

manier die beter in de markt ligt. Misschien dat het concurrentiemechanisme zo minder 

direct werkt, maar ik denk wel dat het verstandig omgaan met overheidsgeld is. Ik denk 

dat als je concurrentie vertaalt in grotere PR budgetten, dat het onderwijs daar niet beter op 

wordt. Als je het op inhoud kunt doen, en ik moet echt zeggen dat in Breda het niveau van 

onderwijs op alle mavo/havo/vwo scholen ruim voldoende is, lijkt me dat veel beter. 

Bovendien krijgt de school geen leerlingen als zij niet als eerste, tweede of derde keuze 

wordt opgegeven. 

 

- E. Boerhout, persoonlijke communicatie, 27 februari 2013 
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Dat maakt dat er voor de meer begaafde leerling in dezelfde vijver gevist wordt. Wie de slag om de 

leerling wint, is een beetje stuivertje wisselen. Waar het Streek vorig jaar het grootste aandeel had, 

trok het Marnix dit jaar de meeste leerlingen. Het aantal aanmeldingen is wel redelijk stabiel: soms een 

klas meer of minder. Omdat het Streek redelijk wat stromen heeft is het ook wel belangrijk dat er ieder 

jaar genoeg aanmeldingen zijn, anders is het niet meer mogelijk alle stromen aan te bieden. De meeste 

leerlingen komen uit Ede of nabije omgeving. Er is wel een grote groep leerlingen die heel bewust 

kiest voor het technasium en bereid is daarvoor langer te reizen. 

 

Elke drie maanden zitten de vijf VO scholen uit Ede en Wageningen met elkaar om tafel. Er is onder 

andere afgesproken niet in elkaars profilering treden. 

 

Jacobus Fruytier 
Volgens Verwijs ervaart de school weinig concurrentie gezien de reformatorische identiteit. Daar zijn 

er in totaal maar zeven van in heel Nederland, goed verdeeld over de bible belt. Een voorwaarde voor 

toelating is lidmaatschap van een van de zeven kerkelijke gemeenschappen die in de grondslag van de 

identiteit van de school gedefinieerd zijn. 

 

In de geografische periferie vertrekt een leerling wel eens naar een zusterschool omdat daar een 

richting aangeboden wordt die de school niet aanbiedt, zoals autotechniek of groenvoorziening. De 

concurrentie zit met name bij de basisscholen die tussen het bereik van het Jacobus Fruytier en andere 

scholen inzitten. De dichtstbijzijnde zusterscholen bevinden zich in Kampen, Amersfoort en 

Barneveld. Reformatorische leerlingen die in bijvoorbeeld Nunspeet wonen komen meestal naar 

Jacobus Fruytier in Uddel terwijl de Doornspijkse leerlingen doorgaans in Kampen naar school gaan. 

Dezelfde verdeling is te maken aan de andere kant: Ermelo komt grotendeels nog naar Uddel en 

Nijkerk gaat naar Amersfoort of Barneveld.  

 

In Uddel zitten geen andere scholen. Er zijn een aantal omringende PC scholen in Nunspeet, Elburg, 

Harderwijk en Apeldoorn. Okken merkt op: “Er zijn wel wat ouders die hun kind naar onze school 

sturen maar die zich ook wel op een PC school thuis gevoeld zouden hebben of andersom, maar echt 

als concurrenten ervaren we deze scholen niet” (22 april 2013). Een groot deel van de leerlingen op 

deze school komt uit Nunspeet. Die hebben bewust deze school boven een PC school in de buurt 

verkozen, ook al heeft de school in Nunspeet hogere slagingspercentages. “We ervaren dat ouders toch 

wel een duidelijke keus maken voor of het een of het ander” (A.J. Verwijs, 22 april 2013). Wel merkt 

Okken op dat de ouders iets kritischer zijn geworden en iets bewuster omgaan met de schoolkeuze.  

 

5.2.4 Voorwaarde 1: conclusie 

In welke mate aan de voorwaarde voldaan wordt varieert per regio. De schooldichtheid en het 

toelatingsbeleid van de scholen zijn hierin de bepalende variabelen.  

 

Schooldichtheid 

Het aantal concurrenten waarmee de scholen in de caseselectie te maken hebben verschilt. Aan de 

respondenten is gevraagd met hoeveel concurrenten zij te maken hebben in de omgeving. In 

onderstaand figuur is dit in kaart gebracht:  
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Figuur 5.2 - aantal concurrenten per school volgens de respondenten 

 

Het RSG Lingecollege en Jacobus Fruytier hebben geen directe concurrenten in de omgeving. Voor 

Tiel is dit aan het veranderen: door een nieuw treinstation in Passewaaij, op vijf minuten fietsafstand 

van Tiel, kunnen leerlingen in korte tijd in Geldermalsen en Culemborg komen. Bovendien vestigt 

zich binnenkort mogelijk een nieuwe VO school in Tiel.  

 

Opvallend is dat het aantal scholen dat door de respondenten als concurrent ervaren wordt bij twee 

scholen niet gelijk is aan het aantal andere scholen dat in een straal van tien kilometer van de wijk 

gevestigd is (zie hoofdstuk 5). Dit is het geval bij het Markenhage college (acht andere scholen die 

vwo aanbieden in een straal van tien kilometer van het Markenhage college versus zes die als 

concurrent beschouwd wordt) en de Koninklijke Scholengemeenschap (acht versus zeven). Een 

logische verklaring hiervoor is dat de gemiddelde afstand die scholieren afleggen tot hun school 

waarschijnlijk gemiddeld kleiner is in een omgeving met een hoge schooldichtheid.  

 

De manieren waarop de scholen afstemming zoeken met hun concurrenten om de vraag- en 

aanbodstromen te beheersen verschillen. Dit varieert van niets doen (Jacobus Fruytier), tot het 

hinderen van potentiële concurrenten (RSG Lingecollege in haar rechtszaak tegen de Pierre Bayle 

school), overleg en afstemming (het Streek), gezamenlijke stichting (Markenhage college en 

Koninklijke scholengemeenschap) en het onderzoeken van de mogelijkheid om te fuseren (Mondriaan 

College). 

 

Beschikbaarheid 

De gegevens over lotingen zijn niet eenduidig. Waar Koning en Van der Wiel concluderen dat er 

nauwelijks obstakels zijn om op de school van eerste keuze terecht te komen, menen Van der Mee en 

de Stichting Vrije Schoolkeuze dat lotingen een sterke belemmering vormen in de keuze voor een 

school. Dat er geen centrale gegevens voor handen zijn bemoeilijkt het hier een conclusie over te 

trekken. Gezien het grote aantal lotingen volgens Van der Mee samenhangt met de geboortepiek rond 

de eeuwwisseling, is het mogelijk dat dit probleem niet lang aanhoudt. Bovendien impliceert de 

voorwaarde dat er keuze is uit meerdere scholen niet per definitie dat een kind altijd naar de school 

van eerste keuze kan gaan. Het type lotingsysteem dat gehanteerd wordt heeft tevens invloed op de 

keuzevrijheid. Het is aannemelijk dat een systeem waarbij het kind bij uitloting op de school van 

tweede of derde keuze geplaatst wordt beter aan de voorwaarde voldoet dan een systeem waarbij het 

kind bij uitloting genoegen moet nemen met een impopulaire school waar nog wel plaats is.  

 

Een van de scholen in de caseselectie verbindt nadere voorwaarden aan toelating: ouders dienen lid te 

zijn van een bepaalde kerkelijke gemeenschap. Het Markenhage college werkt met een 

leerlingenmaximum. Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan dit maximum wordt er geloot. 

  

Concluderend 

Resultaten wijzen in de richting dat er voldoende beschikbare opties zijn voor leerlingen en er dus aan 

de eerste voorwaarde voldaan is. Binnen de gemiddelde reisafstand hebben zij keuze uit vijf tot acht in 

het vmbo en zes tot zeven in het havo en vwo (de Moor, 2009). In sommige gebieden, zoals bij Tiel of 
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Uddel, zullen leerlingen iets langer moeten reizen indien zij naar een andere school willen. Hoewel de 

meningen over de impact van lotingen verschillen en er geen centrale gegevens hierover beschikbaar 

zijn, blijkt uit onderzoek dat er in ieder geval in 2002 relatief weinig barrières waren om terecht te 

komen op de school van eerste voorkeur. Slechts twee procent van de leerlingen kon dit niet in 

verband met wachtlijsten en toelatingsbeperkingen (Herweijer en Vogels, 2004). 

 

5.3 Voorwaarde 2: Variatie in het aanbod 

 
 

5.3.1 Voorwaarde 2a: Scholen krijgen ruimte van de rijksoverheid om zich te differentiëren 
In 1963 kregen scholen meer ruimte doordat de verplichte lessentabel afgeschaft werd en scholen de 

vrije keuze kregen voor vakkenpakketten (Onderwijsraad, 2000). Van Dongen (2011) meent dat sinds 

halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw de ruimte en vrijheid om zelf inhoudelijke, 

organisatorische en strategische keuzes te maken alleen maar is toegenomen. De rijksoverheid 

gebruikt diverse instrumenten om dit te bewerkstelligen. Lumpsumfinanciering is een belangrijk 

instrument om instellingen de mogelijkheid te geven in te spelen op de vraag. Decentralisatie van het 

personeelsbeleid speelt hier tevens een belangrijke rol. Ten slotte stelt de rijksoverheid zich bij regels 

voor de inrichting van het onderwijs, de huisvesting en de (eind)standaarden steeds meer kaderstellend 

op (Algemene Rekenkamer, 2008). In onderstaand figuur zijn een aantal maatregelen gericht op 

beleidsruimte voor scholen grafisch weergegeven:  

 

 
Figuur 5.3 – Maatregelen ter bevordering van beleidsruimte voor scholen.  

Naar: Algemene Rekenkamer, 2008; Onderwijsraad, 2000; Rijksoverheid, z.j. 

 

Juist voor scholen is het belangrijk dat er ruimte is voor diversiteit. Zij functioneren in lokale 

samenwerkingsverbanden en hebben te maken met vele partijen met wisselende behoeften en 

verwachtingen. De Onderwijsraad: “Om hierop in te kunnen spelen moeten scholen flexibel zijn. (...) 

“[Wenselijk is] een stelsel dat niet alleen ruimte biedt voor variëteit, maar ook 

daadwerkelijk variëteit vertoont in de verschijningsvormen van het onderwijs, doet beter 

recht aan de verschillen in onderliggende waardepatronen. In zo’n stelsel valt ook 

werkelijk wat te kiezen”  

 

- Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2004: p. 1  
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Het is daarmee vrijwel onmogelijk om op 

landelijk niveau op een deterministische 

manier vast te leggen wat er in welke 

situatie zou moeten gebeuren” (2012b: p. 

17). Burgess, Propper & Wilson (2005) 

delen deze mening. Volgens hen is 

flexibiliteit cruciaal om snel in te kunnen 

spelen op de wensen van de 

onderwijsvrager. Ook volgens het 

ministerie is er niet één beste manier van 

onderwijzen aangezien onderwijs niet 

eendimensionaal en waardevrij is.  

 

Hoewel de scholen dus enige vrijheid kennen, heeft deze vrijheid duidelijke grenzen. Grondwettelijk 

gezien heeft de overheid de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het onderwijs op stelselniveau. 

Zij heeft de taak te garanderen dat de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs 

gewaarborgd zijn (Onderwijsraad, 2012b). Dit doet zij door middel van procedurele en op processen 

gerichte normstelling en door inhoudelijke, op kwaliteit gerichte normen te stellen op het gebied van 

vakinhouden voor doorstroomrelevante vakken, prestaties, examinering en voor de bevoegdheid van 

leerkrachten (Onderwijsraad, 2012b; Onderwijsraad, 2012a; Burgess, Propper & Wilson, 2005; WRR, 

2004).  

 

In de loop der tijd is de rijksoverheid steeds meer op opbrengsten gaan sturen, waardoor scholen in 

hun ruimte worden ingeperkt (Onderwijsraad, 2012b). De Onderwijsraad is van mening dat de 

overheid scholen ‘geregelde ruimte’ moet geven waarbij de overheid de randvoorwaarden bepaalt en 

scholen een eigen invulling geven aan het onderwijs vanuit hun visie op kwaliteit. Zij dienen doelen te 

stellen die aansluiten bij hun visie op onderwijs en hun leerlingenpopulatie. Aan de hand van deze 

doelen kunnen de scholen verantwoording afleggen.  

 

De Onderwijsraad merkt op: “Hoewel centrale sturing kan worden toegepast om tot een controleerbare 

en overzichtelijke orde te komen, kan door te veel rationalisering en standaardisering diversiteit en 

eigenheid verloren gaan. De beoordeling op enkel meetbare resultaten werkt belemmerend op de 

creativiteit en het enthousiasme en weerhoudt scholen ervan maatwerk te leveren, volgens Ministerie 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (2004). Bovendien kunnen scholen hierdoor een tunnelvisie 

ontwikkelen waarbij zij met name oog hebben op gekwantificeerde indicatoren en kwalitatieve 

aspecten, en zich richten op korte termijn successen. Meetfixatie, waarbij het meten een doel op zich 

wordt, en verstarring als 

gevolg van het te strikt 

toepassen van het 

waarderingskader van de 

Inspectie zijn andere 

mogelijke gevaren 

(Onderwijsraad, 2012b). Dit 

kan leiden tot isomorfisme, 

waarbij instellingen op elkaar 

gaan lijken omdat ze aan de 

zelfde regels moeten voldoen. 

De prestatieparadox, waarbij 

de gerapporteerde prestatie de 

praktijk niet op juiste waarde 

schat vergroot het risico op 

strategisch gedrag 

(Onderwijsraad, 2012b). 

Prestaties die minder goed 

meetbaar zijn, zoals 

“De achterliggende gedachte van deze 

autonomievergroting is dat scholen sneller 

en flexibeler kunnen inspelen op 

ontwikkelingen in de directe omgeving en 

op vragen van afnemers” 

 

- Van Dongen, 2011: p. 22 

“Financiering is een duidelijk instrument. Daardoor 

krijgen scholen veel stuurruimte. Ik heb wel het idee dat 

scholen daar gebruik van maken. Jij vroeg of scholen zich 

meer gaan specialiseren of juist richten op de kwaliteit, 

maar ik denk dat het beide is. In een omgeving waar veel 

concurrentie is zijn scholen geneigd zich te gaan 

specialiseren, bijvoorbeeld door zich te richten op 

hoogbegaafde leerlingen of Chinese les of technasium 

aanbieden. Dat zijn dingen die je typisch doet omdat je 

daarmee laat zien: ‘hier zijn we goed in, hier willen we 

ons in verbeteren en hier willen we leerlingen mee 

trekken’. Tegelijkertijd zie je dat regelingen zoals 

deregulering maakt dat scholen ondernemender worden.” 

 

- M. van Dongen, Persoonlijke communicatie op 

10 oktober 2012 
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burgerschapsvorming en de ontwikkeling van non-cognitieve vaardigheden kunnen hierdoor in de knel 

raken (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2004).  

Een belangrijke maatregel waarmee de rijksoverheid de scholen ruimte gegeven heeft, is de 

lumpsumfinanciering (zie kader). Een relatief nieuw financieel instrument is de prestatiebox. De 

prestatiebox is in feite een ‘lege’ regeling waaraan invulling wordt gegeven op sectorniveau. Het 

aantal leerlingen is een belangrijke sleutel in de verdeling van de middelen. Het is aan de 

schoolbesturen om te bepalen hoe de middelen het beste kunnen worden ingezet. Wel moeten zij 

verantwoording afleggen over het bepalen van de doelen die gekoppeld zijn aan deze middelen via het 

jaarverslag (Herweijer & Turkenburg, 2012). E. van Cooten, Projectleider Platform Bèta Techniek,  is 

van mening: “[De] prestatiebox voor het VO (..) heeft denk ik wel effect, omdat scholen meer vrijheid 

hebben gekregen om hun geld in te zetten, zelf prioriteiten kunnen stellen en geld inzetten op 

onderdelen die voor hun specifieke school belangrijk en het meest effectief zijn. (…) Dat scholen meer 

ruimte hebben in het besteden van hun geld, verandert ook wel iets. Maar toch merk je dat scholen nog 

steeds vasthouden aan vaste patronen. Ook voelen ze zelf nog steeds weinig bewegingsvrijheid door 

de wet- en regelgeving en eisen die er worden gesteld” (Persoonlijke communicatie, 19 november 

2012).  

 

5.3.2 Voorwaarde 2a: de zeven scholen 

 

Koninklijke Scholengemeenschap 

 
 

Respondenten op de KSG menen dat met name de vermindering van het budget de speelruimte van de 

school fors beperkt. B. ten Napel: “Toen ik zeven jaar geleden begon had ik de indruk dat het 

financieel ruim zat, terwijl nu elk dubbeltje omgedraaid moet worden” (11 januari 2013). Hierdoor is 

de school genoodzaakt verticaal te clusteren. Om financieel break-even te spelen moeten klassen uit 

28.6 leerlingen bestaan. Extra lessen (bijvoorbeeld Spaans) kan de school om puur financiële redenen 

niet meer aanbieden zolang er niet genoeg leerlingen geïnteresseerd zijn, terwijl dat vroeger wel kon. 

Ook kunnen leerlingen niet altijd meer extra vakken volgen. Beheersing van de kosten heeft sterk aan 

prioriteit gewonnen.  

 

RSG Lingecollege 

De ruimte voor scholen fors is toegenomen, meent H. Zeldenrust. Waar volgens hem in de beginjaren 

’70 alles vaststond, is dit met de invoering van de Mammoetwet veranderd.“Het verschil met vroeger 

vind ik dat je nu als school mogelijkheden hebt om richting te geven en te sturen. ‘Hoe wil je je 

onderscheiden en waar doe je goed aan?’ (…) Als school kun je ook zeggen ‘dit doen we niet, we 

blijven bij onze traditionele programma’s’. (…) Het keurslijf is minder: scholen kunnen zelf kiezen 

wat ze wel en niet doen. Het is minder opgelegd. Neem bijvoorbeeld de lestabellen, de ruimte is nu 

veel groter om dat zelf in te richten” (H. Zeldenrust, 28 januari 2013). Wel zitten er grenzen aan de 

ruimte: de school moet voldoen aan de examennormen en het moet betaalbaar zijn.  

 

RSG Slingerbos-Levant 

“Vroeger was de school een Rijksschool”, vertelt C. de Koning-Gans (8 februari 2013). Alles was toen 

helemaal geregeld. Nu staat de school zo ver mogelijk van de gemeente af. Zodra het kon is er een 

eigen Raad van Bestuur opgericht. In 2006 zijn daarvoor de eerste stappen gezet en in 2008 is het 

bestuur geformaliseerd naar een raad van bestuur en een raad van toezicht. Recente wetswijzigingen 

hebben geleid tot een kleine aanpassing in de statuten, maar dit was vrij marginaal omdat alles al goed 

geregeld was. Dit bestuursmodel geeft volgens hem veel vrijheid.  

“Dat de financiën niet meer geoormerkt zijn heeft weinig effect gezien het feit dat de financiën 

de laatste jaren omlaag zijn gegaan. Wij merken dat we met minder geld meer moeten doen, 

terwijl het spek inmiddels toch wel echt van het bot is.” 

- B. ten Napel. Persoonlijke communicatie op 11 januari 2013 
-  
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R. Weening meent dat de ruimte die de school gekregen zich ook uit in ruimte voor docenten. Hij 

vervolgt: “Je ziet wel dat scholen meer de ruimte zijn gaan benutten, ja. In mijn tijd, eind jaren ’80 en 

begin jaren ’90, was de rector afdelingsleider en die gaf ook nog les. Die voerde alleen maar uit wat 

Den Haag wilde. Zeker de afgelopen vijf jaar met het technasium en de sportklassen en dergelijke is 

het besef bij de docenten ontstaan van: wij zijn aan zet, wij kunnen het onderwijs hier vorm geven. De 

verantwoordelijkheid weer komt te liggen waar die moet liggen: bij de docent. En scholen moeten dat 

ook gaan faciliteren en moeten daar de ruimte voor krijgen. Deze school heeft dat helemaal 

aangepakt” (8 februari 2013).  Docenten lopen niet vaak tegen financiële barrières aan.  

 

Ook A. Leeuwenburgh is positief over de vrijheid die de school heeft: “Je merkt dat de ruimte die 

scholen hebben is gegroeid. Dat was natuurlijk al aan de gang toen de lumpsumfinanciering werd 

ingevoerd. Lumpsumbekostiging zorgt dat scholen dat op een eigen manier in kunnen zetten, wat de 

ruimte aanzienlijk vergroot heeft. De vrijheid die toen ontstaan is maakte dat scholen veel meer 

konden gaan doen. Wij besteden die ruimte onder andere door in te zetten op betrokkenheid van 

docenten. De hoop is bovendien dat als docenten betrokken zijn, er aan de achterkant financiële 

middelen over blijven om dingen te doen” (8 februari 2013). Sinds vorig jaar is het in Harderwijk zo 

dat de huisvestingsgelden direct naar de scholen gaan in plaats dat de gemeente deze beheert. De 

school ontvangt een bedrag per leerling per jaar. Volgens haar hebben deze financieringsmethodes 

geleid tot herschikking van de prioriteiten: “We zijn veel meer zelf verantwoordelijk waardoor je het 

ook veel beter in de gaten moet houden. We moeten zelf zorgen dat we financieel gezond zijn en 

reserves opbouwen om klappen op te vangen. Hierdoor zijn we veel meer bezig met lange termijn 

prognoses. In plaats van declareren moeten we nu in de verte kijken” ( A. Leeuwenburgh, 8 februari 

2013). Omdat de school het goed doet, heeft de school ook weinig met de inspectie te maken, meent 

de locatiedirecteur.  

 

Markenhage College 

E. Boerhout trekt de toegenomen ruimte sterk in twijfel:  

 
 

Dit wijt hij aan het proces van kwaliteitscontrole door de inspectie. “Met het nieuwe toezichtkader 

bemoeit de inspectie zich op dit moment met wat docenten doen in de les. Dat moet je bijna 

vergelijken met het toezicht houden van wat een huisarts op zijn spreekuur doet of wat een advocaat in 

zijn spreekkamer met zijn cliënten bespreekt. Zo ver gaat dat toezicht inmiddels” (E. Boerhout, 27 

februari 2013). Ook de financiën gooien roet in het eten. Er zijn volgens de rector ontzettend veel 

verborgen bezuinigingen: “De opdracht die scholen krijgen om hetzelfde te doen met minder geld is 

bijna niet normaal. Ze vragen meer en ze geven minder. De budgetten die je krijgt worden bovendien 

nog vaak voorzien van opdrachten, bijvoorbeeld de prestatiebox. Het lijkt alsof je extra geld krijgt 

maar dat geld heb je gewoon nodig om de gaten die je ergens anders hebt moeten maken te dichten. 

Wij krijgen al sinds jaar en dag vier procent te weinig basisbekostiging. Als je er dan aan de andere 

kant twee procent prestatiebox bij krijgt voorzien van allerlei opdrachten, kom je nog steeds twee 

procent te kort en die opdrachten houden in dat je er nog allerlei dingen bij moet doen.” (E. Boerhout, 

27 februari 2013). Boerhout is tevens ontevreden over de grilligheid van het beleid. Sommige zaken 

moeten volgens hem plotseling anders, terwijl het heel lastig is die veranderingen zo snel door te 

voeren. “Soms gaan dingen ook heel rommelig: het ene moment is het verplicht en als het eenmaal is 

doorgevoerd wordt het weer teruggetrokken. Dat geeft wel irritatie” (E. Boerhout, 27 februari 2013). 

Als voorbeeld noemt hij het taal- en rekenbeleid. E.Boerhout (27 februari 2013) concludeert: “Er 

“De overheid heeft een aantal jaren geleden wel gezegd dat ze terugtredend is maar daar is 

helemaal niets van te merken. De bemoeizucht, administratieve druk en de wet- en 

regelgeving wordt steeds knellender. Dat is gewoon zo. De regelvrijheid die je hebt wordt 

steeds minder.” 

- E. Boerhout. Persoonlijke communicatie op 27 februari 2013 
-  
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wordt steeds meer door het ministerie verplicht en ook gemeten in de eindafweging van de kwaliteit 

van de school. Wij willen natuurlijk alles doen in het belang van de leerling, maar er is een limiet aan 

wat je kunt doen.” 

 

Ook E. Huisman heeft haar twijfels: "Ik heb niet het idee dat de ruimte voor scholen echt is 

toegenomen. De inspectie meet zeer strak. Wat ik zo jammer vind is dat je gaat doen waarop de 

inspectie gaat meten. Terwijl we veel van die dingen al deden. Dat wordt ervaren als een keurslijf, 

terwijl je het eigenlijk misschien al wel deed” (27 februari 2013). 

 

Mondriaan College 

Op het Mondriaan College is men iets positiever: “Als je kijkt naar de beleidsstukken zou je kunnen 

concluderen dat er in ieder geval een poging wordt gedaan om beleidsruimte te leggen. Tegelijkertijd 

worden er ook maatregelen genomen die ervoor zorgen dat die beleidsruimte heel erg beperkt wordt” 

(T.G.M. Bekker, 5 maart 2013). Als voorbeeld noemt hij de functiemix. De school krijgt “een pot met 

geld” om de docenten te betalen maar de speelruimte wordt weer teniet gedaan door het entreerecht en 

doordat de overheid bepaalde percentages voor bepaalde schalen voorschrijft. “Dus als ik een hele 

goede vmbo docent heb die ik daarom een hoge docentfunctie zou willen geven kan ik dat niet omdat 

ik verplicht ben docenten in het eerstegraadsgebied die minder goed functioneren een LD salaris te 

betalen. Dus ja, ik zie dat er wel pogingen zijn maar door andere maatregelen wordt de ruimte weer 

veel kleiner” (T.G.M. Bekker, 5 maart 2013). Bekker meent dat bezuinigen de speelruimte sterk 

beperken maar maakt hierbij de kanttekening dat scholen ook kritisch moeten kijken naar de manier 

waarop ze geld uit geven: “Het klopt dat als je de situatie niet verandert en op dezelfde manier 

doorgaat de mogelijkheden afnemen omdat je minder budget hebt. Tegelijkertijd denk ik dat er 

mogelijkheden zijn om anders te organiseren en er wel uit te komen. Dat vraagt om ingrijpende 

maatregelen” (5 maart 2013). 

 

Cuijpers meent dat de kwaliteitsonderzoeken die de inspectie doet ervaren worden als beknotting. Wel 

erkent zij dat dit ook afhankelijk is van het eigen functioneren: “Als je zwak presteert weet je dat je 

onder druk gezet wordt om te veranderen. Dan had je er dus eigenlijk eerder over na moeten denken en 

eerder moeten reflecteren. Voor de onderdelen waar wij het zwakke oordeel hebben weggewerkt, havo 

en vwo, zijn we veel beter in staat onze eigen koers te volgen” (5 maart 2013). 

 

Het Streek 

De rector van het Streek neemt een krachtig standpunt in:  

  

A. Molenaar vindt dat de inspectie er soms wel heel erg bovenop zit en scholen wel aan heel veel eisen 

moeten voldoen. Soms gaat dit naar haar mening te ver. Zo heeft de school tot twee keer toe een boete 

gekregen omdat de onderwijstijd niet gehaald werd. Verontwaardigd vertelt Molenaar: “En dat terwijl 

“Onze ruimte is helemaal niet toegenomen. Dat is een leuk verzonnen fabel. De 

regeldrang van de overheid is onstuitbaar en absurd. De overheid wil zelfs tot in de klas 

kijken. (…)Je ziet alleen elke keer dezelfde beweging: als er regulering komt dan slaat 

het veel te ver door. De regulering wordt een doel op zichzelf in plaats van een 

instrument. Het beleid komt tot stand met goede intenties maar slaat door in gedetailleerd 

geneuzel. Bovendien gaat het regelmatig zo dat een regeling er eerst doorheen gedrukt 

wordt, en een paar jaar later weer wordt ingetrokken. Dit maakt de overheid 

onbetrouwbaar. Het probleem zit erin dat de overheid niet luistert naar het onderwijsveld. 

Dus nogmaals: ik ben niet antiautoritair en ik ben een voorstander van goede wet- en 

regelgeving maar de overheid moet veel meer kaderstellend zijn in plaats van 

gedetailleerd. Het schiet zijn doel voorbij.”  

- Willemsen, persoonlijke communicatie op 15 april 2013 
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de kwaliteit heel goed is. Waar heb je het dan over? Als de kwaliteit onder de maat is, is het terecht dat 

ze aan de bel trekken. Maar het is ontzettend jammer als door een regeling als de onderwijstijd 

bijvoorbeeld sportdagen niet door kunnen gaan” (15 april 2013). Ook bezuinigingen zijn een grote 

belemmering van de beleidsruimte. A. Molenaar meent dat dit een enorme beperking is voor de 

keuzemogelijkheden. “We zijn aan handen en voeten gebonden. Daar waar in het verleden het geld 

gewoon van het ministerie kwam en we eigenlijk het gevoel hadden dat we meer ruimte hadden, het 

werd immers toch wel betaald, ervaren de meesten van ons het nu als een keurslijf en moeten we ook 

wel eens negatieve keuzes maken. Bewegingsruimte of speelruimte is er nauwelijks nog” (7 maart 

2013). De respondenten geven aan regelmatig verrast te worden door initiatieven die heel aardig 

klinken maar die dan een financieel plaatje meebrengen waar eigenlijk geen oplossing voor is. “Als je 

bijvoorbeeld kijkt naar passend onderwijs voor zorgleerlingen kun je zeggen dat de ruimte is 

toegenomen omdat je nu zelf mag invullen hoe je die zorg vorm geeft. Maar je krijgt wel twintig 

procent minder geld. Dus ja, of dat echt meer ruimte is, is natuurlijk maar de vraag” (W. Nep, 14 

maart 2013). De respondenten vinden het moeilijk in te schatten in hoeverre dit crisisafhankelijk is. 

 

W. Nep noemt het overheidsbeleid 

grillig. De school heeft een 

meerjarenplan maar is in praktijk 

vaak bezig met het blussen van 

brandjes. Een grote factor hierin is 

steeds wisselend regeringsbeleid en 

regelgeving. Een typisch voorbeeld 

daarvan is de onderwijstijd die eerst 

ontzettend belangrijk gevonden 

werd en nu toch weer is losgelaten. 

Hetzelfde geldt voor de rekentoets, 

het vak CKV dat eerst wel en 

daarna toch niet afgeschaft zou 

worden en de wisselende urennorm. 

 

Jacobus Fruytier 
Scholen voor bijzonder onderwijs onderscheiden zich mogelijk in de houding tegenover de overheid, 

denkt A.J. Verwijs. “Onze christelijke ofwel reformatorische identiteit betekent ook dat we vrij 

gezagsgetrouw zijn. Daarmee lopen we het gevaar dat we elk nieuw stukje overheidsbeleid ook heel 

trouw voor ons gevoel moeten uitvoeren” (23 april 2013).  Dit is aan het veranderen. De school wordt 

kritischer op het overheidsbeleid en omarmd niet meer gelijk alles wat voorbij komt. Er wordt getracht 

bewust af te wegen wat past bij het schoolbeleid. Dit is nodig om het personeel tegen de ongewenste 

werkdruk te beschermen veroorzaakt 

door het soms wat grillig 

overheidsbeleid. A.J. Verwijs ervaart de 

toegenomen ruimte wat paradoxaal. 

Aan de ene kent zegt de overheid de 

laatste tien jaar dat ze meer en meer de 

verantwoordelijkheid aan de gemeenten 

en scholen wil laten. Tegelijkertijd 

bemerkt de school een toenemende 

overheidsbemoeienis op deelterreinen.  

 

Ook R. Okken denkt dat scholen aan meer eisen moeten voldoen. Toch menen beide respondenten dat 

de overheid veel ruimte laat op de uitvoering. R. Okken merkt op:  “De doelen staan vast maar de weg 

ernaar toe is vrij. Zo ervaar ik het wel. Ik ben wel benieuwd tot hoeverre de overheid dat blijft doen. 

Nu is het rekenen, taal en Engels maar in de toekomst misschien nog veel meer vakken” (23 april 

2013). Ook  A.J. Verwijs meent dat er binnen gestelde kaders genoeg ruimte is om eigen beleid te 

bepalen. Mogelijk heeft dit te maken met de goede prestaties van de school, denkt R. Okken. “Op het 

moment dat het goed gaat heb je weinig met de inspectie te maken. (…) Ik zou bijvoorbeeld niet weten 

“Meer ruimte? Eerlijk gezegd ervaar ik het 

andersom. We kunnen meer eigen keuzes 

maken maar je hebt niet echt veel meer 

bewegingsruimte want je moet steeds meer 

verantwoorden en laten zien en met minder 

geld hetzelfde presteren.” 

- W. Nep, persoonlijke communicatie 

op 14 maart 2013 

-  

 

“Wij zien de overheid niet als een vijand maar 

als een partner. Maar wel als een partner wiens 

zetten we soms niet helemaal kunnen volgen.” 

- A.J. Verwijs, persoonlijke 

communicatie, 23 april 2013 
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hoelang het geleden is dat de inspectie hier geweest is. Ja, wel voor een beleefdheidsbezoekje 

natuurlijk, maar echt een grondig onderzoek is jaren terug. Dus in dat opzicht voel je de beknelling 

niet” (23 april 2013).  

 

5.3.3 Voorwaarde 2b: Scholen maken ook daadwerkelijk gebruik van die ruimte door zich te 

profileren 

Hoewel scholen een aanzienlijke mate van vrijheid hebben, maken veel van hen hiervan geen gebruik 

omdat zij vrezen uitsluitend te worden beoordeeld op meetbare resultaten (Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap, 2004). Tegelijk blijkt dat schoolleiders vaak een onjuist beeld hebben en 

onvoldoende op de hoogte zijn van de beleidsvrijheid die de school heeft. Van Dongen (2011) 

ontdekte een verschil tussen de formele ruimte en gepercipieerde ruimte. In hetzelfde onderzoek trekt 

hij de conclusie dat voor persoonskenmerken van de schoolleiders bepalend zijn voor de mate waarin 

ruimte en vrijheid wordt ervaren en de manier waarop de school hier gebruik van maakt. Ook de 

budgettaire mogelijkheden en de concurrentiepositie zijn van belang in de afweging van scholen om 

zich te onderscheiden.  

 

5.3.4 Voorwaarde 2b: de zeven scholen 

 

Koninklijke Scholengemeenschap 

Uit het meerkeuzegedeelte van het interview blijkt dat de hoofdstrategie van de Koninklijke 

Scholengemeenschap de verdediger (39 procent) is. Op kleine afstand volgen de strategie van de 

goudzoeker (33 procent) en de reactor (28 procent).  

 

  
Figuur 5.4 – Scores van de Koninklijke Scholengemeenschap op de strategieën. 

 

Dit betekent dat de school primair gericht is op het huidige domein en pas secundair bezig is met 

vernieuwing. Opvallend is dat beide respondenten met hun de scores precies op één lijn zitten. 

 

KSG profileert zich met het 

stromenonderwijs, internationalisering en de 

sport. Het stromenonderwijs houdt in dat 

leerlingen vanaf het begin van hun schooltijd 

kunnen kiezen voor een van de vier stromen: 

techniek en wetenschap; kunst en cultuur; 

wereld en talen; en sport en gezondheid. Die 

stromen passen op profielen in de 

bovenbouw. Internationalisering uit zich in 

het tweetalige programma voor atheneum en 

het ELOS programma voor de havo. Bij het 

ELOS programma, het programma van de 

Europeese leerweg, wordt een aantal vakken gedeeltelijk in een andere taal gegeven. KSG is de 

tweede sportiefste school van Nederland. Alle leerlingen kunnen examen doen in sport en leerlingen 

die op mavo het sportprogramma doen kunnen drempelloos doorstromen naar het MBO-opleiding 

Sport en Bewegen en hebben voorrang andere leerlingen. Daarnaast organiseren de leerlingen 

sportwedstrijden op basisscholen en kunnen zij op woensdagmiddag kennismaken met sporten bij 

 “In de zeven jaar dat ik hier werk is 

de school zich zeker nadrukkelijker 

gaan profileren. Concurrentie maakt 

dat dit nodig is” 

- B. ten Napel, persoonlijke 

communicatie op 11 januari 

2013 
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sportverenigingen in Apeldoorn. Het beleid van de KSG is er niet expliciet op gericht een bepaalde 

doelgroep aan te spreken.  

 

Concurrentie is volgens de respondenten een hele belangrijke drijfveer voor veranderingen. Dit was 

zeker het geval bij de keuzes die zijn gemaakt om het internationale profiel vorm te geven. In 2001 is 

de school begonnen met de ontwikkeling van het tweetalig vwo. De aanleiding hiervoor was dat de 

ontwikkeling dat het vwo wat smal werd. “We moesten iets zoeken om die vwo leerlingen binnen te 

halen. Dat lukte niet met het reguliere vwo, dus zijn we op zoek gegaan naar iets waarmee we een 

andere doelgroep konden binnenhalen” (C. Zweers, 11 januari 2013).  In korte tijd is het vwo enorm 

gegroeid. Het ELOS op de havo is ontstaan na een ontmoeting met collega’s op een school in Zwolle 

die wereldschool is. Die vertelde dat er al een andere school uit Apeldoorn
3
 op bezoek geweest was. C. 

Zweers vervolgd: “Toen ik dacht ik: “oei, we moeten zorgen dat wij eerder zijn!”. Wij kunnen dat heel 

snel implementeren. Als je nog niets aan internationalisering doet, duurt dat wel een jaar á anderhalf 

jaar om dat op te zetten” (11 januari 2013).  

 

Daarnaast profileert de school zich op sport. Dit is 

gestart omdat de sportsectie op school ontzettend 

actief was en hun vak sterk promoten. De 

sportklassen begonnen op vmbo LO vanuit een 

suggestie van  het ministerie. Er was al snel de 

behoefte om dit uit te breiden. “Dit komt louter en 

alleen door die actieve sectie”, meent Zweers. Drie 

jaar geleden begon de school met het vak 

Beweging, sport en management. Eerst werd dit 

alleen op de havo gegeven maar omdat dit zo 

gewild was is het ook op het vwo hebben 

ingevoerd.  

 

RSG Lingecollege 

De scores op de strategieën liggen voor het RSG Lingecollege heel dicht bij elkaar. Als hoogste scoort 

de school op de strategie van de verdediger (35 procent), daarna volgen de goudzoeker (33 procent) en 

reactor (32 procent). De scores op de strategieën liggen erg dicht op elkaar. 

  

 
Figuur 5.5  – Scores van RSG Lingecollege op de strategieën. 

 

Opvallend is dat de scores van de respondenten sterk uiteenlopen. Waar Rijks-Lutke de strategie van 

de verdediger de hoogste score toekent, kent Zeldenrust deze de laagste score toe. Dit stemt overeen 

met J. Rijks-Lutke observatie: “Als je naar een docent gaat en vraag ‘waar staat deze school voor?’, 

zullen ze je verbaasd aankijken. Vervolgens zullen ze iets zeggen waar ze voor staan maar als je dit 

aan honderd collega’s vraagt krijg je honderd verschillende antwoorden. We hebben niet een hele 

heldere profilering” (28 januari 2013). De strategie van de verdediger als hoofdstrategie benoemen 

geeft een vertekend beeld omdat de scores zo dicht bij elkaar liggen. In dit geval is het wellicht nog 

beter te zeggen dat de school geen duidelijke strategie heeft. 

                                                           
3
 Waarschijnlijk het Christelijk Lyceum. 

“Het eerste wat je nodig hebt voor 

verandering is een enthousiaste 

docent. Dat was voor tvwo zo, en 

ook voor de sportactieve school.” 

- C. Zweers, persoonlijke 

communicatie 
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Wegens de unieke concurrentiepositie is er voor het RSG Lingecollege nooit echt noodzaak geweest 

om zich te profileren. H. Zeldenrust vertelt: “De doelgroep is breed: wie hier woont gaat meestal hier 

naar school” (28 januari 2013). Echter, zoals beschreven onder voorwaarde 1 is dat aan het 

veranderen. J. Rijks-Lutke meent: “Wij hoeven niet vernieuwd te zijn maar ik vind wel dat je je moet 

profileren. Je moet wel op zoek gaan naar iets waar ouders ons voor zouden moeten kiezen” (28 

januari 2013). In de toekomst wil de school daarom extra diensten aanbieden om het onderwijs 

aantrekkelijker te maken. Nu onderscheidt zij zich met de talentenstroom: kinderen komen eerder 

terecht in een stroom die bij hun ambities en talenten past en het gegeven dat zij een breed vakcollege 

is. De ontwikkeling van mavo-tech en Cambridge-engels zijn gestart. 

 

RSG Slingerbos-Levant 

De school vertoont veruit de meeste kenmerken van de strategie goudzoeker (44 procent). Op de 

strategie van de verdediger scoort de school een stuk lager (32 procent) en op de strategie van de 

reactor slechts 24 procent.  

 
Figuur 5.6 – Scores van RSG Slingerbos-Levant op de strategieën. 

 

RSG Slingerbos-Levant is een school die concurreert door te veranderen en te vernieuwen. Hij loopt 

graag voorop en heeft een proactieve houding. De respondenten zitten met hun scores redelijk op één 

lijn. 

 

 
 

Voor de leerlingen is een breed keuzemenu, vertellen de respondenten. Ten eerste is er de keuze uit 

mavo, havo en vwo maar daarnaast is er ook nog de keuze uit breed (regulier) of een ‘smaakje’:  

- De sportklas. Dit is beschikbaar voor mavo, havo en vwo. Leerlingen krijgen twee extra uur 

sportles per week op hoog niveau, vaak door professionals. Ongeveer 75 leerlingen per cohort 

kiezen hiervoor.  

- Technasium. Vwo- en havoleerlingen kunnen hiervoor kiezen. Zij krijgen een aantal 

technische vakken niet en in plaats daarvan krijgen ze vijf uur O&O per week. De belasting is 

“We moeten keuzes maken in het onderwijs. Een gereformeerde school kiest ervoor het 

onderwijs vorm te geven op een manier die past bij die denominatie. Daar staat de school 

voor, en dat doet de school zo goed mogelijk. Of je maakt een andere keuze, namelijk door 

je te profileren met een keuzemenu. Maar een derde optie, namelijk we vliegen alle kanten 

op en we doen maar wat, daar heb je én de middelen niet voor én dan is het ook niet 

geborgd. Dan is het per jaar zo verschillend en al het geld gaat vooral naar dat nieuwe stukje 

en de rest wordt dan het ondergeschoven kindje. Het nieuwe wordt dat zo interessant dat je 

je basis vergeet. In mijn beleving gaat dat ten koste van de kwaliteit. Het is belangrijk 

keuzes te maken, het geld op de juiste manier besteden en hierin ook creatief te zijn door te 

kijken wat wél mogelijk is.” 

- A. Leeuwenburgh, persoonlijke communicatie op 8 februari 2013 
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dus in principe hetzelfde. In dit vak gaan zij aan de slag met authentieke, realistische 

opdrachten in samenwerking met bedrijven. In totaal hebben tachtig á negentig leerlingen over 

drie leerjaren verspreid hiervoor gekozen. 

- Tweetalige onderwijs/wereldklassen. Het tweetalig onderwijs is alleen bestemd vwo-

leerlingen met een hoge citoscore. Dit wordt gegeven vanaf de eerste klas. Leerlingen in deze 

stroom hebben ook buitenschoolse activiteiten zoals een high tea en excursies naar het 

buitenland. Voor mavo en havo is er een lichtere variant: de wereldklas. Hierbij worden een 

aantal lessen in het Engels gegeven en de leerlingen gaan zo nu en dan naar het buitenland. De 

wereldklassen zijn vrij nieuw terwijl het TTO al wat langer bestaat.  

- Kunstbreed. Deze stroming bestaat pas sinds dit jaar. Kunstbreed heeft een iets andere 

structuur. Bij de andere profileringen zijn er speciale klassen ingericht terwijl kunstbreed in 

feite de reguliere stroom is met een specifieke invulling van de projecturen. Kunstbreed wordt 

gegeven op alle niveaus. De school wil zich niet als een echte cultuurschool profileren omdat 

een andere school in de omgeving dat al doet en hier veel verder in gaat.  

 

Naast deze stromingen onderscheidt de school zich met het programma ‘leren met talent’. Dit is een 

onderzoek dat beoogt om de motivatie van leerlingen te verhogen door een persoonlijk leertraject aan 

te bieden. Het is op basis van vrijwillige deelname en staat in het teken van persoonlijke coaching.  

 

De aanleiding voor RSG Slingerbos-Levant om zicht te profilering was dat de aanmeldingen daalden 

met ongeveer tien procent. Het was dus duidelijk dat er iets moest gebeuren. Een jaar of vier á vijf 

geleden is er daarom een nieuw schoolplan gemaakt. Hiervoor werden een aantal avondsessies 

gehouden met digitale vragen in een soort electric boardroom setting. Hieraan deden ouders, 

leerlingen, docenten en het  management mee. A. Leeuwenburg vertelt : “Wat we dus niet hebben 

gedaan is met alleen het management een ‘heidag’ organiseren om te bedenken wat er moet gebeuren, 

maar we hebben de vraag lager in de organisatie neergelegd” (8 februari 2013). De uitkomsten zijn 

verwerkt in een viertien-punten-plan en een aantal aanbevelingen. Op de vraag wat er nog miste op de 

RSG kwam naar voren dat eigenlijk alles wel op orde was maar dat er niet veel te kiezen valt. Er 

ontstond toen het idee van het bètaprofiel maar met name bij de leerlingen kwam naar voren dat er 

behoefte was aan meer keus. Vanuit de sportsectie, die erg sterk en actief is, is toen bijvoorbeeld het 

idee van de sportklassen ontstaan. Volgens C. de Koning-Gans heeft dit alles de school behoorlijk wat 

leerlingen opgeleverd. Waar er eerst een daling was in het aantal aanmeldingen, zorgden de 

veranderingen direct voor een grote toestroom.  

 

Markenhage College 

Het Markenhage scoort hoog op de strategie van de goudzoeker (42 procent), met afstand gevolgd 

door de verdedigersstrategie (31 procent) en de strategie horende bij de reactor (27 procent). 

 

 
Figuur 5.7 – Scores van de het Markenhage College op de strategieën. 

 

Ook het Markenhage is dus zeer proactief en hecht grote waarde aan innovatie. Scores van de 

respondenten komen redelijk overeen. De score op de strategie van de verdediger van Boerhout is iets 

hoger dan de score hier van Huisman, terwijl het tegenovergestelde geldt voor de strategie van de 

goudzoeker.  
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Het Markenhage college zit in het traject om het accreditaat te krijgen van cultuurprofiel school. In de 

school is een muziekschool. Leerlingen krijgen ook muziek als vak en er is een carrousel waarin ze 

mogen kiezen tussen lessen in dans, drama, fotografie en zang. In de eerste klas kunnen leerlingen 

kiezen tussen een podiumklas of een atelierklas. Die leerlingen krijgen buiten het rooster om extra les 

in die vakken. Dit is optioneel. 

 

Sinds een jaar of vijftien is het Markenhage college een Daltonschool. Er wordt gewerkt met 

daltonuren. Leerlingen moeten het daltonuur zelfstandig inplannen. Er zijn verschillende typen 

daltonuren: rode (zelfstandig werken), oranje (gelegenheid om vragen te stellen aan de docent), gele 

(practicum), paarse (begeleiding) en groene (samenwerking). Tijdens Daltonuren zijn er ook 

bijspijkermomenten voor taal- en rekenen. Leerlingen zitten door elkaar in de lokalen, los van hun 

klasverband. Verder wordt er gewerkt met daltonwijzers: dat zijn elektronisch studiewijzers waarin 

leerlingen zelfstandig kunnen zien wat van ze verwacht wordt. Daarnaast zijn er daltontaken: dit zijn 

vakoverstijgend projecten waarin de leerlingen werken aan een thema, meestal in groepsverband.  

In de inrichting van de klas is het Daltonprincipe zichtbaar: Het meubilair staat niet in een 

busopstelling maar er zijn groepstafels. Docenten worden geacht zich te bedienen van een wat 

uitgebreider didactisch repertoire. De school is aangesloten bij de Nederlandse Daltonvereniging. Daar 

vanuit komen richtlijnen en worden we gevisiteerd. De school streeft ernaar om “[l]eerlingen [te] leren 

zelfstandig te functioneren, samen te werken en zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. 

Vrijheid in gebondenheid is dan ook de kern van het Daltononderwijs” (E. Huisman, 27 februari 

2013). 

 

Het katholieke karakter van de school uit zich niet in een dagopening of dagsluiting. Bij katholieke 

feestdagen of bijzondere gelegenheden wordt er wel iets mee gedaan. Volgens E. Boerhout leeft de 

identiteit in die zin dat normen en waarden die bij het geloof passen uitgedragen dienen te worden als 

school en als personeel.”  

 

Op het Markenhage komt de profilering voort uit afspraken met andere scholen.  
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Zoals gezegd hebben de VO scholen onderling afgesproken dat iedere school in Breda zich dient te 

profileren. E. Boerhout: “De VO scholen hebben toen gezegd: het heeft ook geen zin dat wij met 

stickers op bussen en banners achter vliegtuigen ons geld over de balk gooien. Laten wij nou eens 

kijken of we ons kunnen profileren zodat er voor de kinderen in Breda wat te kiezen valt” (27 februari 

2013). De verdeling van de verschillende profileringen is in overleg gegaan om uiteindelijk uit te 

komen op een palet dat zo weinig mogelijk overlap kent. Volgens E. Boerhout zat het cultuurprofiel al 

‘in de genen’ van de school. Andere profielen in Breda zijn onder andere het TTO en 

internationalisering, het technasium, een bredere focus hoogbegaafden, gymnasium en sport.  

 

Het Daltonkaraker is volgens E. Boerhout geboren uit noodzaak. Het leerlingaantal liep terug. Het 

personeel is toen onder leiding van de toenmalige rector bij elkaar gekomen. E. Boerhout: “Ik kan me 

voorstellen dat er soort gesprek heeft plaatsgevonden onder het motto: ‘we moeten een list verzinnen’. 

Dat heeft de school geen windeieren gelegd” (27 februari 2013).  

 

Mondriaan College 

Bij het Mondriaancollege liggen de scores op de strategieën dicht bij elkaar: de goudzoeker (37 

procent) scoort het hoogst, gevolgd door de verdediger (34 procent) en de reactor (29 procent). 

 

Dhr. Hoefeijzers, Voorzitter Building Breda, in reactie op de stelling: “Doordat 

afspraken gemaakt worden over het onderwijs aanbod, wordt vraagsturing in het 

onderwijs versterkt. Immers, zo is er wat te kiezen voor de leerling”. 

In 2008 is de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting van het voortgezet 

onderwijs door de gemeente Breda gedecentraliseerd naar de vereniging (coöperatie) van 

schoolbesturen. Dat collectief, dat de naam Building Breda draagt, stelt daar tegenover 

dat het voortgezet onderwijs een rijk palet van geprofileerde scholen aan de stad Breda 

aanbiedt, zodat ouders en kinderen meer te kiezen hebben. Zo kiezen kinderen en hun 

ouders niet voor een school in de wijk of voor een school van openbare, katholieke of 

christelijke signatuur of voor een Dalton school, maar kunnen zij na de profilering ook 

kiezen uit een internationale school, een sportcollege, een technasium, een school met 

een cultuurprofiel of een campus met alternatieve leerconcepten. 

Sinds 2008 wordt aan deze profilering gewerkt en krijgen de scholen gebouwen die zijn 

aangepast aan het nieuwe profiel. Inmiddels reageren ouders en kinderen enthousiast op 

deze profielen. Mensen zijn zeer gericht met hun keuze bezig. 

De ontwikkeling kent ook zijn grenzen. Elk van de scholen heeft grenzen gesteld aan het 

aantal kinderen dat de school aankan. Met een loting systeem wordt bewaakt dat het 

gehele palet in balans blijft. Daarin geven ouders en kinderen de school van hun 1
e
 

keuze, 2
e
 en 3

e
 keuze aan. Ongeveer 100 van de 2000 leerlingen wordt via loting 

geplaatst en komt voor 95 procent terecht op de school van hun 1e keuze. 

- M. Hoefeijzers, Persoonlijke communicatie op 25 maart 2012 

 

-  
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Figuur 5.8 – Scores van de het Mondriaan College op de strategieën. 

 

De scores van de respondenten liggen niet op één lijn. Bij Bekker is de volgorde van hoog naar laag 

verdediger, reactor, verdediger, bij Le Grand goudzoeker, reactor, verdediger en bij Cuijpers 

goudzoeker, verdediger, reactor. Wel liggen de scores op de verschillende strategieën bij alle drie de 

respondenten vrij dicht op elkaar. Daarom is het ook op het Mondriaan college beter geen van de 

strategieën als hoofdstrategie te benoemen.  

 

Sinds vorig jaar werkt het Mondriaan College in een paar klassen met het Bring Your Own Device 

(BYOD) project. In deze klassen worden laptops gebruikt in de les. De school is hiermee de enige in 

de regio. Leerlingen kunnen hun eigen apparaat meenemen als het voldoet aan bepaalde eisen of een 

apparaat van de school met korting overnemen. Dat er met laptops gewerkt wordt betekent niet dat er 

helemaal geen boeken meer gebruikt worden. Wel is er bij sommige vakken overgestapt naar digitaal 

lesmateriaal, ook in de reguliere klassen. In de laptopklassen zijn de leerlingen ongeveer twintig 

procent van de les bezig op de laptop. Dankzij de laptop zijn er een heleboel nieuwe werkvormen 

mogelijk. Afgelopen jaar is een pilot begonnen in de eerste klas havo en de eerste klas vwo. Dat beviel 

toen erg goed. Aanstaand schooljaar wordt dat uitgebreid naar alle eerste klassen. De docenten hebben 

hier een opleidingstraject voor gedaan. Met een vertegenwoordiging van docenten, management en 

leerlingen is men naar een dag van Kennisnet gegaan waar men gezamenlijk heeft gekozen met welk 

apparaat gewerkt zou gaan worden. Een tweede manier waarop de school zich onderscheidt is met 

maatwerk. De rector vertelt: “Wij hebben veel aandacht voor de verschillen tussen leerlingen. Een 

project waaraan wij meedoen is werken naar onderwijsbehoeften. Leerlingen kunnen ingedeeld 

worden in acht leercategorieën en daar hoort bepaald gedrag van de docent bij om die leerlingen zo 

goed mogelijk tot leren aan te zetten. Docenten zijn met elkaar in gesprek om die leerlingen zo goed 

mogelijk te bedienen” (T.G.M. Bekker, 5 maart 2013).  Dit past in het beleid van de school om alleen 

evidence based onderwijs te verzorgen. Ook worden er in het kader van maatwerk kleine modules van 

acht weken  aangeboden in een richting die de leerling interesseert. Voorbeelden hiervan zijn 

yogalessen of lessen in game-making. Daarnaast wil de school zich sterk profileren op bètavakken. De 

school heeft al een techniekmavo en wil in de toekomst misschien ook voor het technasium gaan. In de 

bovenbouw was er altijd het keuzevak informatica maar door de bezuinigingen is het niet zeker of dit 

zo blijft. Volgens L. le Grand is hier dus een tegengestelde beweging te zien. Voor ‘gecertificeerde’ 

topsporters is er het onderdeel topsportbegeleiding. Er zijn voor hen aangepaste verzuimregelingen, 

mogelijkheden om vakken anders te roosteren, anders om te gaan met toetsen en extra begeleiding te 

krijgen. Ook cultuur staat bij ons ook hoog in het vaandel, vertelt L. le Grand. Dit was zichtbaar in 

allerlei kleine vakken. Momenteel is dat wat minder, ook door de bezuinigingen.  

 

Aanleidingen voor de verandering was bij het Mondriaan college een daling in het aantal 

aanmeldingen, de problemen van de school en bijhorend oordeel van de inspectie en de reacties van 

leerlingen, potentiële leerlingen en ouders op de vraag wat er in de school zou moeten veranderen.  

 

Het Streek 

Ook bij het Streek liggen de scores van op de strategieën niet heel ver van elkaar. Op de strategie van 

de goudzoeker scoort het Streek 38 procent, op de verdediger 33 procent en op de reactor 29 procent. 
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Figuur 5.9 – Scores van de het Streek op de strategieën 

 

De strategie van de goudzoeker is hoofdstrategie: zij richt zich er primair op haar huidige domein en 

focus te versterken en is vrij conservatief. De scores van de respondenten komen redelijk goed 

overeen.  

 

Het Streek heeft een technasium voor havo- en vwo leerlingen. Inmiddels zijn er op de school 

ongeveer 300 technasiumleerlingen. Er is een gymnasium dat ieder jaar ongeveer een klas groot is. In 

de vijfde en zesde klas van het vwo kunnen leerlingen kiezen voor extra lessen Cambridge Engels. Dit 

vormt zeker een klas vol in beide leerjaren. Sinds kort heeft de school een cultuur- en media opleiding 

(CMO). In deze stroom wordt een verbinding gemaakt tussen de creatieve vakken, moderne 

technologie en Nederlands. Het is bedoeld voor leerlingen die het leuk vinden om de journalistieke 

kant op te gaan. Deze stroom richt zich op havo leerlingen omdat deze leerlingen graag een praktisch 

resultaat zien. De school is nog zoekende naar de vorm. Nu is het een extra vak buiten de lessentabel 

om. In de eerste klas is nu een blok CMO zodat leerlingen een duidelijk beeld krijgen van wat het 

inhoudt. Het is de bedoeling dat CMO eigen klassen krijgt met een eigen lestabel. Er worden dan een 

aantal vakken gecombineerd die niet meer in de lessentabel voorkomen zoals techniek, 

handvaardigheid en tekenen. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat zich gaat ontwikkelen. In de 

toekomst wil de school ook Vecon aanbieden. Vecon is de afkorting van Vereniging van 

economieleraren Nederland. Die hebben een leerstroom bedacht die gericht is op de havoleerling. Het 

idee erachter is dat de havoleerling op zoek is naar concrete resultaten en dat vrij veel havoleerlingen 

in de toekomst graag iets zakelijks doen. Deze stroom is bedoeld om de economische vakken binnen 

het E&M profiel te versterken maar ook leerlingen meer naar buiten te laten gaan. “Je kunt 

bijvoorbeeld denken aan bezoeken van ondernemers in de klas, mini bedrijfjes opstarten, 

managementgame, extra lessen boekhouden die het vak meer in de praktijk moeten plaatsten. Voor dit 

initiatief zijn de banden met de CHE (Christelijke Hogeschool Ede) sterk aangehaald” (W. Nep, 14 

maart 2013).  

 

Concurrentie is volgens de respondenten een belangrijke prikkel om te profileren. W. Nep merkt op 

“Als scholen kijken we heel erg naar elkaar want uiteindelijk graaien we toch in dezelfde ton qua 

leerlingen. Je ziet heel sterk dat het ene 

jaar een school wat nieuws bedenkt, het 

volgende jaar een andere school daarop 

reageert” (14 maart 2013). Een keer per 

kwartaal is er overleg tussen de scholen. 

De afspraak is dat nieuwe initiatieven 

gemeld worden om te voorkomen dat de 

scholen elkaar ‘kapot concurreren’. W. 

Nep: “Soms kom je toch voor verrassingen 

te staan. Zoals dat een school toch opeens 

met een ipad-klas bezig is, terwijl wij dat ook aan het doen waren, en daarmee net iets eerder zijn en 

de media halen” (14 maart 2013).  De school kijkt nu goed naar de omgeving, meent hij. Een aantal 

jaar geleden was de school hier wat arroganter in. A. Molenaar meent dat het heel belangrijk is te 

kijken waar leerlingen behoefte aan hebben. “Het moet natuurlijk wel levensvatbaar zijn: voor een 

klein groepje kun je niet een hele leerstroom maken” (7 maart 2013), merkt zij op.  

“Veel dingen die we doen worden 

ingegeven vanuit het motief om 

marketingtechnisch niet de boot te missen.” 

- W. Nep, Persoonlijke communicatie 

op 14 maart 2013 

-  
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De ontwikkeling van het technasium is in 2002/2003 begonnen. Deze school was daarmee een van de 

eersten. In die tijd had het Streek te maken met een terugloop in leerlingen en ook een sterke terugloop 

in het aantal leerlingen dat zich aanmeldde voor het gymnasium. Als tegenhanger van het gymnasium 

kwam het initiatief van docenten om bètavakken te stimuleren. Toevallig kwamen ongeveer 

tegelijkertijd mensen in Groningen 'aan de keukentafel' met het idee van het technasium. Dat was in 

2004. Toen is er een netwerk ontstaan van vijf scholen met technasium. Het Streek voelde zich hier 

erg door aangesproken. Vorig jaar is er met een havo stroom begonnen. Het CMO is ontstaan omdat er 

vraag naar was. Het initiatief hiertoe ligt bij een van de docenten. “We hebben veel vaak landelijke 

studiedagen waar we kijken: ‘wat is nou een havo leerling en hoe kunnen we dat profiel nou het beste 

bedienen?’. Er was een hele enthousiaste docent die op die studiedag geweest was en die daar iets van 

gezien had en vervolgens projectplan schreef ” (W. Nep, 14 maart 2013). Dit leidde ertoe dat men een 

pilotversie van CMO gestart is. Het Veconinitiatief is volgens Nep een mooi voorbeeld van een 

initiatief dat in het land aanslaat en waarvan de school het nodig vond bij aan te sluiten om niet achter 

te gaan lopen.  

 

Jacobus Fruytier 

Jacobus Fruytier scoort het hoog op de strategie van verdediger (39 procent) op kleine afstand gevolgd 

door de strategie van de goudzoeker (35 procent). Op de strategie van de reactor scoort de school vrij 

laag (26 procent). 

 

 
Figuur 5.10 – Scores van de Jacobus Fruytier op de strategieën 

 

De scores komen redelijk overeen. Primair is de school verdedigend maar aanvallend gedrag is de 

school ook niet vreemd. 

 

De school onderscheid zich met de reformatorische identiteit: hiervan zijn er in totaal zeven in 

Nederland. De denominatie is samengesteld vanuit zes verschillende kerkverbanden. Zoals gezegd 

worden alleen kinderen van ouders die lid zijn van een van deze kerkverbanden toegelaten. Ouders 

onderschrijven de identiteitsverklaring en een reglement met praktische afspraken rondom identiteit. 

Zo moeten leerlingen voldoen aan kledingvoorschriften. De identiteit wordt zoveel mogelijk 

geïntegreerd in de lesgebieden. Confessie en professie versterken elkaar volgens A.J. Verwijs. Iedere 

schooldag wordt gestart met een dagopening in alle klassen. Binnen het mentoraat en de vakken wordt 

gezocht naar een christelijke levenshouding tegenover God, de naaste, de vakgebieden en de 

maatschappij. Er wordt gewerkt met een ‘ToVo’-lijn: een leerlijn voor Toerusting en Vorming. Deze 

leerlijn maakt inzichtelijk wat er allemaal binnen en buiten de lesmethode aan toerusting en vorming 

wordt gedaan. Zo doet de school uitzonderlijk veel aan goede doelen. Leerlingen houden hun 

persoonlijke ontwikkeling (ook als christen) bij in een portfolio. Tijdens de coachmomenten worden 

de vorderingen van de leerlingen besproken aan de hand van een ToVo-checklist.  

 

Daarnaast profileert de school zich op zorg. “Zorg past bij onze identiteit: oog hebben voor onze 

naaste”, merkt A.J. Verwijs (23 april 2013) op. De scholengemeenschap staat volgens de respondenten 

inmiddels bekend om de goede leerlingbegeleiding. Dit krijgt onder andere vorm in 

coachingsgesprekken. Dit heeft als gevolg dat de school relatief veel leerlingen heeft die extra zorg 
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nodig hebben, tot leerlingen met stoornissen toe. Verwijs: “De wet Passend Onderwijs dwingt ons 

ertoe om zoveel mogelijk zorgleerlingen te behouden binnen het regulier onderwijs. De grenzen van 

wat wij binnen deze wet vinden passen liggen bij ons erg ver” (23 april 2013). 

 

5.3.5 Voorwaarde 2: Conclusie 

 

Beleidsruimte 

Gegevens over de toename van beleidsruimte van scholen zijn niet eenduidig. De Onderwijsraad 

(2013b) vat dit als volgt samen:  

 
 

RSG Lingecollege en RSG Slingerbos-Levant zijn uitgesproken positief over de toegenomen vrijheid. 

De andere scholen in de caseselectie zijn gematigd positief tot uitgesproken negatief. Zij menen dat de 

ruimte beperkt wordt door vermindering van het budget, verborgen bezuinigingen, bemoeizucht en 

hogere eisen, administratieve druk en de grilligheid van het beleid. Mogelijk hangt de 

verantwoordingsdruk samen met de prestaties van de school: een school die slecht presteert krijgt veel 

meer met de inspectie te maken. Het is moeilijk in te schatten in hoeverre het probleem van de 

vermindering van het budget crisisafhankelijk is. 

 

Differentiatie in het aanbod  

Pawson & Tilly (1997) beschrijven dat de uitkomst van een programma afhankelijk is van 

mechanismen en de context. De uitkomst is in dit geval de manier waarop scholen zich profileren. 

Mechanismen zijn de factoren die hiertoe aanleiding gegeven hebben. Met context doelen de auteurs 

op de sociale en culturele omstandigheden. De strategie van de school kan in zekere zin als 

contextfactor gezien worden. Dit is immers het basisgedrag in de omgang met de vraag.  

 

         C 
(Strategieën) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.10- CMO model van profilering 

 

 

“In bestuurlijk opzicht is er meer ruimte voor scholen en schoolbesturen gekomen 

(autonomie). In onderwijsinhoudelijk opzicht is diezelfde ruimte echter fors ingeperkt door 

wet- en regelgeving op het terrein van prestaties en centrale toetsing en examinering, die 

direct raakt aan de inrichting van het onderwijsproces in de scholen. Ook het toezicht op 

individuele scholen is aangescherpt. Deze tegengestelde ontwikkeling leidt tot een 

spanning tussen legitimiteit (draagvlak) en effectiviteit van beleid”. 

 

- Onderwijsraad, 2012b: p. 16 

 

M  

(Mechanismen tot profilering) 

 

 

X    O 

(Overheidsbeleid   (Profilering van  

gericht op stimulering   scholen) 

van vraagsturing)   
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Context 

De strategieën van de scholen in de caseselectie, welke onderdeel uitmaken van de context, zijn in 

figuur 5.12 samengevat. 

 

 
Figuur 5.12 – Strategieën van de scholen 

 

Gezamenlijk haalden de scholen de meeste punten op de strategie van de goudzoeker (38 procent), 

gevolgd door de verdediger (34 procent) en de reactor (28 procent)
4
. Dit wil zeggen dat de meest 

gebruikte tactiek om de concurrenten voor te blijven vernieuwing en verandering is. Bij geen enkele 

school in de caseselectie is de hoofdstrategie die van de reactor.  

 

Bij het overgrote deel van de scholen in de caseselectie liggen de scores op de strategieën vrij dicht op 

elkaar. Dit komt overeen met de opmerking van Boyne en Walker (2007) dat het waarschijnlijk is dat 

de meeste organisaties zowel op zoek zijn naar nieuwe kansen als hun gewonnen domein verdedigen 

en organisaties in de publieke sector vaak mengvormen zijn. Volgens de auteurs wordt dit versterkt 

doordat zij te maken hebben met conflicterende doelen en beoordeeld worden door verschillende 

stakeholders met uiteenlopende belangen. Bij het Mondriaan College en RSG Lingecollege lagen de 

scores op de strategieën echt zo dicht bij elkaar en verschilden de respondenten bovendien zo sterk van 

mening dat het vertekenend kan zijn op die scholen een hoofdstrategie aan te wijzen.  

 

Mechanismen 

In tabel 5.1 wordt een overzicht gegeven van de genoemde mechanismen en op welke school zij 

zichtbaar zijn.  

 

Mechanisme/school Ksg Rsg L Rsg S-L Mar Mon Stre Jac Totaal 

Concurrentiestrijd om leerling        6 

Actieve docent/sectie        3 

Afspraken met andere scholen        1 

Voortvloeiend uit identiteit        1 

Tabel 5.1 – Mechanismen tot profilering 

 = van toepassing / = niet van toepassing 

 

Op het Jacobus Fruytier na, geven alle scholen aan dat de concurrentiestrijd om de leerling aanleiding 

was om tot een bepaalde profilering over te gaan. In drie scholen gaf een actieve docent of sectie de 

doorslag. Voor het Markenhage College is de afspraak met andere scholen een belangrijk mechanisme, 

terwijl het Jacobus Fruytier voor de profilering op leerlingenzorg gekozen heeft omdat dit voortvloeit 

uit de identiteit. 

                                                           
4
 Gecorrigeerd op het aantal respondenten per school.  
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Uitkomst 

Deze mechanismen hebben geleid tot de profileringen die zijn weergegeven in tabel 5.2. 

School Profilering 

Koninklijke Scholengemeenschap 

 

Internationalisering 

Sport 

Stromenonderwijs 

RSG Lingecollege Talentenstroom 

RSG Slingerbos-Levant 

 

Sportklas 

Technasium 

Tweetalige onderwijs/wereldklassen 

Kunstbreed 

Markenhage College 

 

Cultuurprofiel  

Dalton 

Mondriaan College 

 

Maatwerk/ werken naar onderwijsbehoeften 

BYOD-project (laptopklassen) 

Het Streek 

 

Technasium 

Gymnasium  

Cambridge Engels 

Cultuur- en media opleiding  

Vecon (in opstartfase) 

Jacobus Fruytier 

 

Reformatorische identiteit 

Zorg 

Tabel 5.2 - Profileringen 

 

Tussen de profileringen zit weinig overlap. Wel werd op elke school aangegeven dat men zich wil 

onderscheiden met de kwaliteit van het onderwijs.  

 

Concluderend 

Hoewel het niet onomstreden is of de beleidsruimte toegenomen is, menen alle respondenten dat de 

school wel in staat is haar eigen koers te volgen
5
 en eigen keuzes kan maken in de profilering van de 

school. Aan de subvoorwaarde ‘scholen krijgen ruimte van de rijksoverheid om zich te differentiëren’ 

is dus voldaan met de kanttekening dat de beleidsruimte in de praktijk wellicht niet zo rooskleurig is 

als men uit beleidsdocumenten opmaakt. De scholen in de selectie profileren zich door zich te 

onderscheiden met diensten, identiteit en onderwijstype. Daarnaast geven respondenten van alle 

scholen aan dat de kwaliteit zeer veel prioriteit heeft. De belangrijkste drijfveren voor een bepaalde 

profilering blijken concurrentie en een actieve docent of sectie. Dat concurrentie tot profilering leidt is 

een van de bedoelde effecten, maar kennelijk spelen ook toevalsargumenten, zoals een sportleraar die 

op dat moment toevallig in dienst is, een rol. De scholen in de caseselectie voldoen hiermee aan de 

subvoorwaarde ‘scholen maken ook daadwerkelijk gebruik van die ruimte door zich te profileren’.  

  

                                                           
5
 Blijkt uit vraag 8 van het meerkeuze gedeelte. 
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5.4 Voorwaarde 3: Goede informatievoorziening  
 

5.4.1 Voorwaarde 3a: De informatie moet bestaan en beschikbaar zijn voor de vrager; 

Ten aanzien van kwaliteitsinformatie voert de rijksoverheid sinds het tweede deel van de jaren 

negentig duidelijk beleid (Onderwijsraad, 2001). Volgens Koning en Van der Wiel (2010) is deze 

kwaliteitsinformatie steeds meer wijdverspreid. De onderwijsvrager moet zicht hebben op de prijs en 

kwaliteit van het aanbod. De prijsinformatie speelt een ondergeschikte rol gezien de prijzen van het 

regulier bekostigde aanbod door de rijksoverheid zijn vastgelegd. VO scholen zijn verplicht informatie 

over het presteren van de school te verstrekken in de schoolgids en het jaarverslag. Ook publiceert de 

inspectie van het Onderwijs lijsten over onderwijsinstellingen die ondermaats presteren en worden 

rapportages van de onderwijsinspectie over individuele scholen openbaar gemaakt (Algemene 

Rekenkamer, 2008; Herweijer, & Vogels, 2004). Onderstaand figuur brengt dit in kaart:  

Figuur 5.13 – Maatregelen ter bevordering van transparantie.  

Naar: Algemene Rekenkamer, 2008; Onderwijsraad, 2000; Rijksoverheid, z.j. 

 

Naast de overheid leveren ook andere actoren zoals het dagblad Trouw en het weekblad Elsevier een 

bijdrage aan het verspreiden van kwaliteitsinformatie. Zo publiceert Trouw informatie over de 

meetbare kwaliteit van scholen op basis van gegevens van de Onderwijsinspectie. Het bereik van deze 

gegevens is vrij groot omdat diverse regionale kranten gegevens uit Trouw overnemen (Koning en 

Van der Wiel, 2010). Hiernaast verspreiden de instellingen zelf informatie in de vorm van brochures, 

voorlichting op basisscholen, informatie- en kijkavonden en meeloopdagen. Deze informatie is 

doorgaans minder  direct op de kwaliteit gericht en meer op de verschillende diensten, mogelijkheden, 

sfeer en ervaringen van leerlingen.  

 

Sinds 2011 heeft de website ‘Vensters voor verantwoording’ het nog gemakkelijker gemaakt voor 

ouders om snel kwaliteitsinformatie van scholen in te zien:  
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Schoolkompas, een website die deels gekoppeld is aan Vensters voor verantwoording, helpt leerlingen 

en ouders scholen te vergelijken op vijftien kenmerken, namelijk: aanbod, profiel, tevredenheid 

leerlingen, tevredenheid ouders, veiligheid, meepraten, invulling lesuitval, groepsgrootte, leerwinst, 

studiesnelheid, slaagpercentages, examencijfers, oordeel inspectie, zorgplan, ouderbijdrage en 

contact/social media (Schoolkompas.nl, z.j.). In januari 2013 deed al meer dan de helft van alle 

middelbare scholen hieraan mee (PO raad, 2013).  

 

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling heeft in 2004 onderzoek gedaan naar schoolkeuzemotieven 

van Amsterdamse ouders wier kinderen naar het primair of voortgezet onderwijs gaan. In totaal 

werkten 1561 respondenten mee aan het onderzoek (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2004). 

Uit dit onderzoek blijkt dat zesenzeventig procent van de respondenten het gemakkelijk vond 

informatie over het voortgezet onderwijs te krijgen. Twintig procent was hierover neutraal, terwijl 

slechts drie procent hier moeite mee had. Voor autochtone respondenten en respondenten van 

Surinaamse afkomst was het verzamelen van informatie het makkelijkst. Respondenten van Turkse en 

Marokkaanse afkomst hadden hier iets meer moeite mee (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 

2004). Zesennegentig procent van de respondenten heeft informatie ontvangen over scholen in het 

voortgezet onderwijs zonder hier zelf actie voor hoeven te ondernemen. Het gaat hierbij met name 

over informatie die men ontving van de basisschool (65 procent), de scholengids van het Parool (65 

procent) en voorlichtingsmateriaal van scholen (63 procent). Verder ontvingen de respondenten: 

Scholengids van het stadsdeel (47 procent), informatie van het ministerie van Onderwijs (19 procent) 

en een brief van de gemeente (11 procent). Zes procent van de respondenten die informatie ontving 

noemde een andere dan de voorgaand genoemde bronnen (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 

2004). Naast de informatie die respondenten passief ontvingen ging een groot deel van de 

respondenten zelf op zoek naar informatie. Dit deden zij door open dagen te bezoeken (76 procent), bij 

scholen langs te gaan (54  procent), zich te informeren bij familie of vrienden (44  procent), websites 

van scholen te bezoeken (27 procent), de scholengids van het Parool te bekijken (17 procent), met 

scholen te bellen (11 procent), zich te informeren bij collega’s (9 procent), de internetsite van de 

gemeente te bezoeken (8 procent), de scholengids van Elsevier te bekijken (6 procent) en te bellen met 

de gemeente (1 procent) (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2004). 

 

Geconcludeerd dient te worden dat de rijksoverheid een groot aantal bronnen ter beschikking stelt om 

ouders en leerlingen te informeren. Ook andere spelers, zoals de media, de basisschool, de lokale 

overheid en de scholen in het voortgezet onderwijs zelf, dragen bij aan het verspreiden van informatie. 

Uit het onderzoek van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (2004) blijkt dat de informatie in elk 

geval onder Amsterdamse ouders een zeer groot bereik heeft.  

 

5.4.2 Voorwaarde 3b: De informatie moet begrijpelijk zijn zodat elke vrager gekwalificeerd is 

de informatie te gebruiken;  

Volgens Hastings, Weelden en Weinstein (2007) is er bewijs dat ouders met een laag inkomen minder 

waarde hechten aan informatie over het presteren van scholen wanneer zij de schoolkeuze maken. 

“Via Vensters voor Verantwoording wordt alle cijfermatige informatie over en in 

samenwerking met scholen in één systeem verzameld en brengt het in beeld hoe scholen 

presteren op 20 belangrijke indicatoren (…) Waar mogelijk worden resultaten vergeleken met 

het landelijk gemiddelde. Vensters helpt scholen zo inzicht te krijgen in hun eigen resultaten 

en hierover op goede wijze verantwoording af te leggen aan bijvoorbeeld leerlingen en 

ouders. Ook kunnen ze gericht aan de slag met de verbetering van uw onderwijs. 98 procent 

van alle scholen heeft zich inmiddels bij Vensters aangesloten en 79 procent stelt haar 

gegevens beschikbaar via www.schoolvo.nl.”  

- Vensters voor verantwoording, z.j. 
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Naar alle waarschijnlijkheid komt dit voort uit het gegeven dat de kosten van het maken van complexe 

beslissingen groter zijn bij huishoudens met een laag inkomen. Met een experiment in het Charlotte-

Mecklenburg Public School district ontdekten de onderzoekers dat gesimplificeerde informatie tot een 

significant verschil in preferenties leidde (Hastings, Weelden & Weinstein, 2007). Dit experiment 

toont het belang van begrijpbare informatie aan.  

 

In Nederland lijkt de moeilijkheidsgraad van de informatie echter weinig problemen op te leveren. Uit 

het al eerder genoemde onderzoek van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (2004) onder ouders 

in Amsterdam blijkt dat zeventig procent van de ondervraagden de informatie (heel) makkelijk 

begrijpbaar achtte, terwijl slechts drie procent de informatie moeilijk te begrijpen vond. Allochtonen 

waren oververtegenwoordigd in de laatst genoemde groep (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 

2004). Naar verwachting is het percentage dat moeite heeft de informatie te begrijpen in de rest van 

Nederland gemiddeld genomen nog lager, vanwege de oververtegenwoordiging van allochtonen in 

Amsterdam. 

 

5.4.3 Voorwaarde 3c: De informatie moet de vrager in staat stellen instellingen te vergelijken; 

Wanneer de vrager instellingen wil vergelijken, doen zich een aantal moeilijkheden voor. Hier is het 

onderscheid dat Nelson maakt tussen zoek-, ervarings-, en vertrouwensgoederen van belang (in: 

Walsh, 2002). Deze soorten goederen verschillen in de mate waarin het mogelijk is een objectieve 

beoordeling te geven van de kwaliteit van het product en de tijd waarin het product beoordeeld kan 

worden. Zoekgoederen kunnen (bijna) geheel voor de aanschaf beoordeeld worden. Ervaringsgoederen 

kunnen niet van te voren beoordeeld worden, maar alleen in het proces van gebruik, terwijl de 

beoordeling bij vertrouwensgoederen het grootste struikelblok vormt. Goederen in deze laatste 

categorie zijn moeilijk meetbaar omdat er geen effectieve beoordelingscriteria beschikbaar zijn. Bij 

een dienst is het helemaal lastig een oordeel te vellen omdat de relatie met de persoon die de dienst 

levert niet goed te onderscheiden is van de dienst die geleverd wordt (Walsh, 2002). Onderwijs is in 

geen geval een zoekgoed, maar zal in een van de twee laatstgenoemde categorieën geplaatst moeten 

worden. Voor zover men toch tracht de kwaliteit te beoordelen worden de prestaties van de leerlingen 

als uitgangspunt voor de beoordeling van de kwaliteit van de school genomen. Wilson (2009) wijst op 

het probleem dat de prestaties van de leerling in dit systeem zowel input als output in het systeem dat 

kwaliteit meet, wat nadere problemen met zich mee brengt (zie paragraaf 2.1).   

 

Bovendien stuit men op een tweede moeilijkheid: er is veel onenigheid over wat kwaliteit precies 

omvat. Hoewel er consensus is over het belang van bijvoorbeeld het reken- en taalonderwijs, lopen 

preferenties over andere elementen van kwaliteit zeer uiteen (Onderwijsraad, 2012a; Herweijer, & 

Vogels, 2004). Een bijkomend probleem is dat onderwijsinstellingen handig gebruik kunnen maken 

van de boven beschreven meetproblemen: “if parental choice is based on the information contained in 

performance measures, schools have the incentive to improve measured performance. This does not 

necessarily mean an improvement in actual outcomes” (Burgess, Propper & Wilson, 2005, p. 10) 

 

Het vergelijken van de kwaliteit van instellingen kan al met al nooit geheel objectief gebeuren. Dit wil 

niet zeggen dat dit geheel onmogelijk is. Het dagblad Trouw tracht een deel van de hiervoor genoemde 

problemen te ondervangen door de kwaliteitsinformatie van de Onderwijsinspectie die zij als basis 

gebruikt te corrigeren op een aantal variabelen, waaronder het percentage culturele minderheden 

(Koning en Van der Wiel, 2010). Bovendien is kwaliteit niet de enige variabele die een rol speelt in de 

schoolkeuze. Op andere variabelen is vergelijking meestal gemakkelijker. Zoals gezegd kan Vensters 

voor Verantwoording hier een hulpmiddel bij zijn en is Schoolkompas opgericht om leerlingen uit 

groep 8 en hun ouders in staat te stellen scholen te vergelijken op een aantal kenmerken.  
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5.4.4 Voorwaarde 3d: De vrager moet de informatie vertrouwen: deze dient onafhankelijk 

verzameld en kwalitatief onomstreden te zijn;  

Ouders kunnen bij meerdere instanties terecht om gegevens over de scholen in te winnen zoals de 

onderwijsinspectie, bepaalde dagbladen en tijdschriften, de lokale overheid, websites (zoals Vensters 

en schoolkompas), basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs zelf. Ook andere bronnen, 

zoals (ouders van) leerlingen die al naar de school gaan kunnen geraadpleegd worden.  

 

Het spreekt vanzelf dat informatie van school in kwestie door de meeste ouders niet als geheel 

objectief gezien zal worden. Echter, over de meeste van de genoemde bronnen zal weinig twijfel 

bestaan dat zij zo objectief mogelijk gegevens trachten te verzamelen. De aard van de gegevens 

vormen wel een struikelblok: de eerder beschreven problemen die zich voordoen bij de meting van de 

kwaliteit maken dat de gegevens over de kwaliteit niet onomstreden zijn.  

 

5.4.5 Voorwaarde 3e: De vrager moet waarde hechten aan de informatie, geen andere criteria 

hebben die hij meer waardeert dan de informatie en de informatie daadwerkelijk gebruiken bij 

zijn keuze; 

Koning en Van der Wiel (2010) onderzoeken het effect van de in het dagblad Trouw gepubliceerde 

kwaliteitsinformatie door deze informatie te koppelen aan gegevens over het aantal leerlingen dat een 

bepaalde school bezoekt, adresgegevens (hoe ver zijn leerlingen bereid te reizen?) en gegevens over 

inkomen (zijn er verschillen tussen sociaaleconomische groepen?). Uit het onderzoek blijkt een 

significant verband tussen de beoordeling en het aantal leerlingen dat het jaar na de publicatie de 

school bezoekt: een negatieve beoordeling leidt tot een daling in het aantal leerlingen dat zich 

aanmeldt, terwijl een positieve beoordeling het tegenovergestelde teweeg brengt. De effecten zijn het 

sterkst bij het VWO onderwijs. Hier stijgt de instroom met 16 tot 18 leerlingen (op een gemiddeld 

cohort van 76 leerlingen). Nader onderzoek wijst uit dat dit niet veroorzaakt wordt doordat 

huishoudens van deze leerlingen gemiddeld genomen uit hogere inkomensklassen komen: de 

verschillende inkomensklassen reageren per schoolniveau even sterk. Koning en Van der Wiel 

concluderen dat de slimste en meest ambitieuze leerlingen waarschijnlijk de grootste waarde aan de 

kwaliteitsinformatie hechten.  

 

Echter, kwaliteitsinformatie is niet het enige motief waar ouders en leerlingen de schoolkeuze op 

baseren. Pragmatische overwegingen spelen een grote rol en kwalitatieve argumenten zijn met name 

gebaseerd op de reputatie (Herweijer & Vogels, 2004). Bovendien bekijkt het onderzoek van Koning 

en Van der Wiel alleen de effecten van kwaliteitsinformatie terwijl informatie als gezegd in deze 

paragraaf breder wordt opgevat. Meer over schoolkeuzemotieven komt aan de orde bij de bespreking 

van de voorwaarde 4.  

 

 

 

 

 

“Daarnaast zijn de resultaten van scholen de laatste jaren gemeten door indicatoren voor 

kwaliteit en steeds meer openbaar geworden. Dit is op zich een heel goed instrument om 

concurrentie te bevorderen en ik vind het ook goed dat deze resultaten beschikbaar zijn voor 

ouders. Door indicatoren worden scholen ook beter vergelijkbaar met elkaar. Het gevaar is wel 

dat scholen alleen gaan werken aan de indicatoren die gemeten worden en de andere 

verwaarlozen. Bovendien is het heel bureaucratisch en kost het de school veel administratief 

werk.” 

- E. van Cooten, Persoonlijke communicatie op 19 november 2012 
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5.4.6 Voorwaarde 3: de zeven scholen 

 

Koninklijke Scholengemeenschap 

Dit jaar heeft de Koninklijke scholengemeenschap 

promotiemateriaal gestuurd naar ongeveer tachtig 

scholen. Vijftig daarvan leveren al leerlingen aan de 

KSG, waaronder alle openbare basisscholen in 

Apeldoorn en omgeving. De speerpunten worden 

onder de aandacht gebracht door leerlingen op 

basisscholen Engelse les te laten verzorgen en 

sportmiddagen te organiseren. Voor alle niveaus 

worden aparte voorlichtingsavonden gehouden, 

specifiek voor de doelgroep. 

 

De verantwoordingsinformatie is de taak van de kwaliteitsmedewerker die het bestuursbureau sinds 

vorig jaar in dienst heeft. Zij houdt zich onder andere bezig met het publiceren en bijhouden van de 

prestaties van de school via Vensters voor verantwoording. Ook binnen het kernteam is het rendement 

en de cijfers een vast agendapunt. Volgens B. ten Napel doet de school dit niet alleen om de kwaliteit 

te handhaven maar ook met oog op concurrentie. “Uiteindelijk gaat het om de core business, en dat is 

het lesgeven” (11 januari 2013). 

 

RSG Lingecollege 

Het RSG Lingecollege verspreidt brochures en zet advertenties. Voor leerlingen uit groep acht worden 

voorlichtingsavonden, open huis, open lesdagen en verrijkingsmiddagen georganiseerd. 

 

Verantwoording gebeurt via venster voor verantwoording, schoolkompas en kwaliteitsscholen. Alle 

beleidsdocumenten en verantwoordingsdocumenten naar de overheid toe zijn op orde, maar volgens J. 

Rijks-Lutke maar op één laag: op directieniveau. Eerder werd alles in detail uitgeschreven wat heel 

veel ambtelijke documenten opleverde. “Dat doen we nu anders”, vertelt J. Rijks-Lutke. “Alles wat op 

papier staat moet geleefd en beleefd worden door het team en kort en bondig opgeschreven staan zodat 

het inzichtelijk is voor ouders en stakeholders” (28 januari 2013).  

 

RSG Slingerbos-Levant 

Volgens A. Leeuwenburgh heeft PR in de loop der jaren sterk aan belang gewonnen. “In mijn eerste 

jaar als brugklascoördinator ging ik naar een onderwijsmarkt met alleen verjaardagsvlaggetjes terwijl 

de rest van de scholen daar stonden met prachtige achterwanden en presentaties. Dus alleen al door 

ons zo op te stellen waren we dat kleine, openbare schooltje”, vertelt ze. “Toen we veel meer naar 

buiten gingen treden en veel meer gingen vertellen wat we deden en ook investeerden in PR materiaal, 

werden we wel meer een volwassen partner. Het uitstralen is erg belangrijk: trots zijn op de RSG. Ook 

het uitnodigen van de pers, het versturen van ingezonden stukken en het verbouwen van de website 

heeft effect gehad. Daar hebben we veel tijd in geïnvesteerd. We zijn in vier jaar tijd nu de grootste 

school in Harderwijk geworden terwijl we de kleinste waren” (A. Leeuwenburgh, 8 februari 2013). Op 

de onderwijsmarkten wordt nu goed uitgepakt. De school wordt daar nu gepromoot met minstens tien 

mensen, een goed verhaal en grote displays. Voor groep 8 leerlingen worden kijkdagen met 

proeflessen georganiseerd. Hier komen meestal twaalf tot zestien basisscholen op af, voornamelijk 

openbare en katholieke scholen. Ook zijn er voorlichtingsavonden en aparte brochures voor alle 

profileringen (nog niet voor kunstbreed). R. Weening merkt op dat uitdagende opdrachten voor het 

technasium ook als PR kunnen dienen omdat dit vaak in de krant komt.  

 

In de school wordt gebruik gemaakt van venster van verantwoording en schoolkompas. Volgens A. 

Leeuwenburgh is het ook steeds meer een ‘willen verantwoorden’ naar de stakeholders. Dit is 

natuurlijk ook wel makkelijker op het moment dat het goed gaat, geeft zij toe.  

 

Markenhage College 

Eerder kwam naar voren dat er in Breda centrale voorlichting gegeven wordt. Tijdens de centrale 

“Er wordt absoluut meer aandacht 

dan vroeger besteed aan actieve 

voorlichting en verantwoording.” 

- B. ten Napel, Persoonlijke 

communicatie op 11 

januari 2013 
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voorlichting mogen alle scholen in Breda zich presenteren maar geen reclame maken. Daarnaast 

verzorgen de scholen ook nog eigen PR. Hiervoor heeft het Markenhage een aparte PR commissie. De 

school organiseert activiteiten zoals een ‘daltonlesje’ voor groep 8 leerlingen en een open dag. 

Onlangs is er een nieuw logo ontworpen die de sfeer van de school moet weerspiegelen. Er zijn een 

paar basisscholen die ‘hoofdleverancier’ zijn, maar de voorlichtingsactiviteiten richten zich op alle 

scholen in de omgeving.  

 

Het Markenhage maakt het presenteren van de instelling inzichtelijk via Vensters voor 

verantwoording, schoolkompas en kwaliteitsscholen. 

 

Mondriaan College 

Op het Mondriaancollege wordt volgens de respondenten behoorlijk in PR geïnvesteerd: een eigen 

huisstijl, posters en brochures, reclamebureaus die worden ingehuurd, schoolgidsen, websites, 

bezoeken aan basisscholen, nauwe contacten met de pers, blad voor ouders dat iedere maand wordt 

uitgegeven, webkrantje, open dagen, proeflessen, informatieavonden, docenten van de basisscholen 

worden uitgenodigd (‘middagje Mondriaan’) en de school maakt veel gebruik van twitter en facebook. 

Dit is niet altijd zo geweest. Een aantal jaar geleden was het aantal aanmeldingen vrij laag. Dit maakte 

dat men PR heel professioneel begon aan te pakken. De basisscholen werden eerst bezocht door 

docenten en eerstejaarsleerlingen. Tegenwoordig doet het MT dat. De selectie van basisscholen waar 

contacten mee zijn is heel breed. 

 

T.G.M. Bekker is van mening dat hij veel tijd besteedt aan verantwoordingsdocumenten. Hij vertelt: 

“Sommige documenten, zoals een jaarverslag, zijn natuurlijk verplicht. Maar ik geloof ook echt dat het 

erg helpt om uit te leggen wat je aan het doen bent en waarom je dat aan het doen bent, zeker intern. Ik 

probeer de achterliggende visies altijd duidelijk in memo’s te verwerken” (5 maart 2013). 

 

Het Streek 

Op het Streek is men van mening dat goede contacten met basisscholen erg belangrijk zijn omdat 

basisscholen vaak een belangrijke rol spelen in de schoolkeuze. De school heeft leerlingen van zo'n 

zestig basisscholen. In principe is met al die scholen contact. Via deze basisscholen worden ook 

brochures verspreid. Met een paar wat grotere christelijke basisscholen is het contact wat intensiever: 

daar wordt het Streek ieder jaar uitgenodigd om wat over de school te vertellen. Verder organiseert de 

school open dagen, open lessen en thema middagen voor bijvoorbeeld het technasium of gymnasium. 

Ook aan de website wordt veel aandacht besteed. De vijf VO scholen in Ede en Wageningen hebben 

onderling afgesproken dat er één poster, één gezamenlijke advertentie in de krant en één gezamenlijke 

voorlichting voor basisscholen met betrekking tot het open huis is. Verder wordt er geen geld aan 

gespendeerd. M. Willemsen concludeert: “Dus we beconcurreren elkaar niet via de media en via 

geldverslindende projecten” (15 april 2013). 

 

De school maakt gebruik van Vensters voor verantwoording en schoolkompas. Twee jaar geleden was 

er nog bijna niets maar tegenwoordig is het volgens de respondenten bijna een dagtaak. Er is heel veel 

aandacht voor gekomen. De school heeft onlangs het managementinformatieplatform gekocht. Dat 

heeft de mogelijkheid tot het signaleren van het trends, automatische waarschuwingen, individuele 

rapportages over docenten en het ontdekken van leerlijntrends. Binnen het bestuursbureau is een 

kwaliteitsmedewerker die zich met zulke zaken bezig houdt. Volgens W. Nep is de reden waarom deze 

systemen steeds belangrijker worden niet alleen de technologische ontwikkeling (er is veel meer 

mogelijk) maar ook omdat leerlingen en ouders er meer aandacht aan besteden. Veel van hen maken 

zeer regelmatig gebruik van de website en de telefoonapplicatie. 

 

Jacobus Fruytier 

Voor de PR heeft de school een aparte commissie die er behoorlijk veel tijd in investeert. Vorig jaar 

heeft de school een nieuw logo, nieuwe website en ouderportaal gekregen. Er wordt geadverteerd in 

het reformatorisch dagblad en op websites. Verder heeft de school een promotiefilmpje, open 

middag/avond en kennismakingsmiddag/avond. Met de toeleverende basisscholen is één á twee keer 

per jaar contact en zij krijgen in november informatiepakketjes om uit te delen aan de ouders. Er 
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komen ook wel eens leerlingen van andere basisscholen dan de scholen waar contact mee is. Die 

zoeken zelf de informatie op. Okken meent dat de vanzelfsprekendheid dat kinderen van basisscholen 

in de omgeving met een reformatorische achterban naar Jacobus Fruytier in Uddel gaan langzaam 

afneemt. Op zich is daar niets mis mee, meent Okken. “We geven ook meer duidelijkheid over ons 

onderwijsbeleid. Als ouders het niet eens zijn met de manier waarop alles hier gaat, zijn ze vrij een 

andere school te kiezen” (22 april 2013). 

 

Kwaliteitsinformatie wordt aangeleverd via Vensters voor verantwoording. Vanuit het bestuur gaat 

daar meer aandacht naar uit dan de docenten. Dat past ook meer bij die rol. “Als docent sta je toch met 

twee benen in de modder: je weet dat percentages niet alles zeggen over de dagelijkse praktijk” 

(Okken, 22 april 2013). 

 

5.4.7 Voorwaarde 3: conclusie 

 

Beschikbaarheid 

De rijksoverheid voert sinds het tweede deel van de jaren negentig duidelijk beleid om de transparantie 

over de onderwijskwaliteit te verbeteren. Vensters voor verantwoording en schoolkompas zijn hier 

hulpmiddelen bij. (Ouders van) leerlingen baseren hun kennis ook op andere informatiebronnen, zoals 

het dagblad Trouw en het weekblad Elsevier, de gemeente, de basisscholen en vrienden en kennissen. 

Uiteraard leveren de scholen zelf ook informatie. In tabel 5.3 is overzichtelijk gemaakt welke 

instrumenten de scholen daarvoor gebruiken. 

 

Instrumenten/school Ksg Rsg L Rsg S-L Mar Mon Stre Jac 

Brochures en posters        

Advertenties in kranten en/of 

bladen 
       

Informatieavonden        

Open huis        

Voorlichtingsavonden specifiek 

gericht op bepaalde stroom 
       

Proeflessen        

Docenten van basisscholen 

uitgenodigd 
       

Voorlichting op basisscholen        

Activiteiten op basisscholen        

Deelname aan onderwijsmarkt        

Website        

Social media        

(Digitaal) blad voor ouders        

Vensters voor verantwoording        

Jaarverslag en schoolgids        

Tabel 5.3 – Instrumenten voor voorlichting ingezet door de VO scholen  

 = van toepassing / = niet van toepassing 

 

Alle scholen in de caseselectie geven informatie door middel van gedrukt promotiemateriaal, de 

website, advertenties en het uitnodigingen van leerlingen in de school. Zij hebben tevens gemeen dat 

zij allen inzicht in de kwaliteit geven door middel van Vensters voor verantwoording en de verplichte 

documenten zoals het jaarverslag en de schoolgids.  

 

De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (2004) toont aan dat zesennegentig procent van de 

respondenten de informatie ontving zonder hier zelf actie voor hoeven te ondernemen. 
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Begrijpbaarheid 

Zeventig procent van de Amsterdamse ouders vond de informatie (heel) makkelijkte begrijpen  

tegenover drie procent die de informatie moeilijk te begrijpen vond (Dienst Maatschappelijke 

Ontwikkeling, 2004).  

 

Vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid 

Ondanks vertekeningen en het nadeel dat prestatie-indicatoren strategisch gedrag kunnen uitlokken, is 

het tot op bepaalde hoogte mogelijk de kwaliteit van de instellingen te vergelijken. Op een aantal 

andere variabelen, zoals de aanwezigheid van bepaalde diensten, is vergelijking wel mogelijk. Onder 

andere de website Schoolkompas.nl stelt (ouders van) leerlingen in staat de scholen tegen elkaar af te 

wegen. Hoewel de aard van de gegevens dus nooit geheel objectief zijn, zal over de betrouwbaarheid 

van de meeste informatieverschaffers weinig twijfel zijn.  

 

Waardering 

Uit het onderzoek van Koning en Van der Wiel (2010) blijkt dat er wel degelijk een significant 

verband bestaat tussen de beoordeling en het aantal leerlingen dat het jaar na de publicatie de school 

bezoekt. Toch spelen pragmatische overwegingen doorgaans een grote rol en zijn kwalitatieve 

argumenten met name gebaseerd op de reputatie (Herweijer & Vogels, 2004).  

 

Concluderend 

Al met al is aan de subvoorwaarden c,  d en e (groten)deels voldaan en aan de subvoorwaarden a en b 

voldaan. Dit maakt dat aan deze derde voorwaarde voor het overgrote deel voldaan is. Obstakels zijn 

de moeilijkheden die zich voordoen bij de meetbaarheid van kwaliteit en de mate waarin pragmatische 

overwegingen een rol spelen bij de schoolkeuze. 

5.5 Voorwaarde 4: Het functioneren van exit 

 

5.5.1 Voorwaarde 4a: Het keuzegedrag van de vrager heeft consequenties heeft voor de 

financiering van de instelling 

Sinds 1996 worden VO scholen bekostigd via de lumpsumbekostiging. Naast een vaste voet is het 

aantal leerlingen bepalend voor het bedrag dat de school ontvangt. Ook het bedrag van de prestatiebox, 

ingevoerd sinds 2012, is gebaseerd op het aantal leerlingen. Deze financiële prikkel dient te leiden tot 

concurrentie tussen instellingen om de leerlingen. 

 

 
Figuur 5.14 – Maatregelen ter bevordering financiële prikkels tot concurrentie  

Naar: Algemene Rekenkamer, 2008 

 

5.5.2 Voorwaarde 4b: (Ouders van) leerlingen maken een bewuste keuze tussen verschillende 

aanbieders  
Wil het exit-mechanisme werken, dan is het noodzakelijk dat (ouders van) leerlingen vrij zijn om te 

kiezen tussen verschillende aanbieders.  

 

Uit onderzoek van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (2004) onder ouders in Amsterdam blijkt 
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dat de keuze voor een school voor voortgezet onderwijs in de meeste gevallen wordt gemaakt in 

overleg met het kind. Het advies van de basisschool speelt hierin een belangrijke rol. De tien 

hoofdmotieven bij de keuze voor een VO school zijn: Kind wil graag naar deze school (58 procent); 

Afstand (39 procent); Aantal leerlingen niet te groot (34 procent); Omgang leerkrachten met leerlingen 

(31 procent); Orde en discipline (31 procent); Weinig criminaliteit (29 procent); Veronderstelling dat 

deze school het beste in het kind naar boven haalt (25 procent); Aandacht voor kinderen die speciale 

begeleiding nodig hebben (22 procent); Goede leermiddelen (22 procent); schoolgebouw ziet er mooi 

en schoon uit (20  procent).  De vijf belangrijkste redenen om niet voor een bepaalde school te kiezen 

luiden als volgt: Criminaliteit (67 procent); Bang dat kind zich op die school niet prettig zou voelen 

(50 procent); Weinig orde en discipline (42 procent); Schoolgebouw ziet er onprettig/vies uit (41 

procent); Te grote afstand (39 procent) (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2004). Denominatie 

wordt door weinig Amsterdamse ouders aangedragen als belangrijk motief om voor een bepaalde 

school te kiezen. Hoewel bijna een derde van de respondenten hun kind religieus opvoedt, wordt bij 

het kiezen van de basisschool de religieuze grondslag voor elf procent en bij het voortgezet onderwijs 

slechts drie procent van belang geacht (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, 2004).  

 

Eind 2000 is een schriftelijke vragenlijst uitgezet onder ouders met kinderen in het basis- en 

voortgezet onderwijs. Aan het onderzoek deden 1.101 huishoudens met een kind in het voortgezet 

onderwijs mee (Vogels, 2002). In het onderzoek staan onder andere schoolkeuzemotieven centraal. 

Herweijer en Vogels (2004) hanteren een driedeling de in deze schoolkeuzemotieven: kwaliteit, 

bereikbaarheid en richting/ levensbeschouwing. Wanneer ouders gevraagd wordt welke 

keuzemotieven zij in principe hanteren, spelen kwalitatieve overwegingen de hoofdrol. Pragmatische 

en levensbeschouwelijke overwegingen worden nauwelijks van belang geacht. Echter, wanneer men 

vraagt welke overwegingen doorslag hebben gegeven bij het maken van de keuze, verandert dat beeld. 

De meest genoemde overwegingen blijken dan te zijn (geordend van hoog naar laag): naar de zin van 

het kind; makkelijke bereikbaarheid; goede naam van de school; aandacht leerprestaties; bezocht 

worden door vriend(innet)jes; veel schoolsoorten onder een dak; sluit aan bij geloof of 

levensbeschouwing; en de grootte van de school. Bereikbaarheid, maar ook het levensbeschouwelijke 

keuzemotief, blijken in praktijk dus wel degelijk een grote rol te spelen (Herweijer & Vogels, 2004). 

Ook staat ‘de goede naam’ van de school hoog in de rangorde, vermoedelijk omdat het lastig blijkt een 

rechtstreeks oordeel te vormen over de kwaliteit. Herweijer en Vogels merken op: “De realiteit van de 

schoolkeuze is dus al met al maar ten dele in overeenstemming met het ideaalbeeld van de op kwaliteit 

kiezende ouder” (2004: p. 104). Zoals al eerder werd genoemd ontdekte Koning en Van der Wiel 

(2010) wel een significant verband tussen de kwaliteitsbeoordeling gepubliceerd in het dagblad Trouw 

en het aantal leerlingen dat het jaar na de publicatie de school bezoekt. Maar ook zij erkennen dat het 

praktische argument reisafstand misschien nog wel belangrijker is: leerlingen zijn slechts bereid om 

maximaal 200 meter extra te reizen om naar een school met een goede beoordeling te gaan in plaats 

van een school met een slechte beoordeling. 

 

 
 

Herwijer en Vogels tonen aan dat opvattingen over doelstellingen in het onderwijs niet los staan van 

opvoedingsoriëntaties: “Ouders die autonomie voor hun kind belangrijk vinden, staan vaker een 

leerlinggerichte onderwijsbenadering voor (zelfstandig leren en kindgerichtheid) en hebben weinig op 

“Kwaliteit, een begrip dat door ouders breed wordt ingevuld, wordt in toenemende mate 

van belang gevonden (Onderwijsraad, 2012a). Toch concluderen Herweijer & Vogels: 

“Weliswaar geven ouders aan dat zij bij de schoolkeuze in principe vooral willen afgaan 

op overwegingen van kwalitatieve aard, maar als het aankomt op de uiteindelijke keuze, 

draait het toch weer vaak om pragmatische overwegingen zoals de bereikbaarheid. Voor 

zover kwalitatieve argumenten meespelen, gaat het vooral om de reputatie van de school”  

 

- Herweijer & Vogels, 2004: p.223  
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met een leerstofgerichte aanpak. Voor ouders die conformisme belangrijk vinden, geldt het 

omgekeerde. Zij geven de voorkeur aan discipline, prestaties en de traditionele rol van de 

leerkracht/leerstof. De kleine groep ouders die prestatiegerichtheid in de opvoeding belangrijk vindt, 

hecht daar ook sterk aan in het onderwijs” (2004: p. 176). 

 

Demografische kenmerken spelen een rol in motieven en voorkeuren. Zo starten hoger opgeleide 

ouders het oriëntatieproces eerder en verzamelen zij meer feitelijke informatie. Verschillende 

pedagogische richtingen zijn vrijwel alleen bij hoger opgeleide autochtone ouders bekend. Bij het 

kiezen van een school hanteren hoger opgeleide ‘kindgerichte’ keuzecriteria, zoals autonomie en 

zelfontplooiing, terwijl lager opgeleide ouders ‘prestatiegerichte’ keuzecriteria, orde en discipline 

belangrijker vinden. Voor autochtone respondenten zijn aandacht voor creatieve vakken en het aantal 

leerlingen op school belangrijke motieven. Allochtone respondenten hechten meer waarde aan een 

leerstofgerichte aanpak, leerpragmatische argumenten, orde en discipline. Geloof speelt tevens een rol 

in de motieven en voorkeuren. In tegenstelling tot niet-kerkelijke hechten protestantse ouders meer 

waarde aan conformisme en minder aan zelfontplooiing. Katholieken zitten wat dat betreft in het 

midden. Het belangrijkste argument om voor een school te kiezen zijn religieus of ideologisch van 

aard, terwijl deze argumenten bij niet-kerkelijken en katholieken nauwelijks een rol spelen. Ook 

verschillen protestanten in de waarde die zij hechten aan orde, discipline en het pedagogisch aspect 

van onderwijs. Verschillen in politieke voorkeuren worden ook deels vertaald in verschillen in 

opvattingen over onderwijs. Aanhangers van de niet-confessionele partijen hechten weinig belang aan 

denominatie en veel aan zelfontplooiing. Liberalen benadrukken goede resultaten en discipline. 

Aanhangers van de confessionele partijen vinden conformisme en denominatie belangrijk (Dienst 

Maatschappelijke Ontwikkeling, 2004; Herweijer en Vogels, 2004). 

 

5.5.3 Voorwaarde 4b: de zeven scholen 

De respondenten vertellen wat volgens hen de hoofdmotieven zijn voor (ouders van) leerlingen om 

voor de school in kwestie te kiezen:  

 

Koninklijke Scholengemeenschap 

Volgens de respondenten op de Koninklijke Scholengemeenschap is sfeer het belangrijkste motief. Zij 

beschrijven dit als het buikgevoel van het kind. De kinderen die in de school rondlopen, de kleding die 

zij dragen en de manier waarop ze praten, spelen hierin een belangrijke rol. Daarna volgen de 

schoolprestaties. Met name voor de ouders is veiligheid een belangrijke reden. De leerlingen gaan op 

twaalfjarige leeftijd vanuit de beschermde omgeving van de basisschool die dicht bij huis is naar een 

middelbare school die meestal een stuk verder weg ligt. Bovendien krijgen de leerlingen opeens 

veertien tot vijftien docenten in plaats van een. Veiligheid wordt voornamelijk geïnterpreteerd als 

begeleiding. Dit uit zich op school doordat leerlingen tot en met de derde klas niet de stad in mogen in 

tussenuren maar op school worden opgevangen door een collega-docent. Een vast aanspreekpunt in de 

vorm van een mentor en of het kind snel genoeg gekend wordt heeft hier ook mee te maken. Als 

leerlingen niet op tijd op school zijn en er is geen afmelding geweest dan wordt binnen een kwartier 

naar de ouders gebeld. Ook heeft de school een ’veilig honk’ route. Een aantal huizen langs de 

fietsroute zijn ‘veilige honken’, herkenbaar aan een bord in de tuin. Als er iets met een leerling aan de 

hand is (een lekke band, een vervelend gevoel) kunnen leerlingen bij die huizen aanbellen. Honkvast is 

geen specifiek beleid van de school om de veiligheid te vergroten maar een initiatief van een groep 

ouders. De school heeft het dit wel actief gepromoot wat er toe geleid heeft dat er ook een route is 

ontstaan naar een ander buitengebied. Natuurlijk wordt door ouders en kinderen ook gekeken welke 

uitdagingen geboden worden, denken de respondenten. Toch meent C. Zweers: “Het is een verkeerde 

veronderstelling om te denken dat ouders en leerlingen kiezen voor een school om de manier waarop 

vakdidactisch inhoudelijk les gegeven wordt. Op zich zijn de speciale dingen die je doet wat onderwijs 

betreft niet een van de eerste prioriteiten” (11 januari 2013). Wel erkent zij dat dit voor sommige 

mensen wel een rol speelt: ouders die heel internationaal zijn vinden een tweetalig onderwijs vaak 

belangrijk.  

 

De school heeft door een externe partij onderzoek laten uitvoeren naar de motieven van 

leerlingen/ouders in hun schoolkeuze. 
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RSG Lingecollege 

De hoofdreden waarom leerlingen naar het RSG Lingecollege gaan is waarschijnlijk de ligging. Zoals 

al eerder genoemd zijn er geen andere VO scholen in Tiel. Daaraan gerelateerd is het ‘ons kent ons- 

principe’: veel collega’s zijn bekend in Tiel. Zeldenrust denkt dat de voorlichting vanuit de 

basisscholen ook een grote rol speelt. Bepaalde aspecten waarin de school uitblinkt, zoals het 

vakcollege, zorg en techniek, hebben ook een aantrekkingskracht, evenals de goed doorlopende 

leerlijn met het vervolgonderwijs. Tenslotte zullen veel (ouders van) leerlingen uit automatisme voor 

het RSG Lingecollege kiezen. 

 

Het RSG Lingecollege wil in de toekomst graag onderzoek laten doen naar de motieven van leerlingen 

en hun ouders om hier beter op in te kunnen spelen. 

 

RSG Slingerbos-Levant 

Ook op het RSG Slingerbos-Levant meent men dat sfeer zeer belangrijk is in de schoolkeuze. Het 

keuzemenu, de verschillende ‘smaakjes’ waar leerlingen uit kunnen kiezen wordt aantrekkelijk 

gevonden. Veel leerlingen zijn voor de sportklas of het tweetalig onderwijs bereid langer te reizen. De 

denominatie van de school speelt in de regio waar de school zich bevindt ook een rol. Daarnaast zal 

volgens de respondenten de peergroup van de ouders en kinderen belangrijk zijn. De kwaliteit wordt 

belangrijk gevonden maar Leeuwenburgh betwijfelt in hoeverre dat echt een rol speelt in de keuze. 

“Het basic onderwijs is in deze regio in orde. Iedere school zorgt er voor dat leerlingen in principe hun 

diploma kunnen halen. Ik denk dat resultaat meer een omgekeerde keuze is: als de resultaten slecht 

zijn komen ze niet, maar als ze goed zijn weet ik niet of dat echt een item is” (A. Leeuwenburgh, ( 

februari 2013). 

 

Argumenten als afstand spelen geen rol, aangezien er op ongeveer 200 meter afstand een andere VO 

school is. Ook zijn de gebouwen van de VO scholen vergelijkbaar waardoor het onwaarschijnlijk is 

dat dit een reden is om voor een van de scholen te kiezen.  

 

Zover de respondenten weten is er nog nooit grootschalig onderzoek gedaan naar motieven van 

leerlingen.  

 

Markenhage College 

E. Boerhout denkt dat het karakter van de school doorslaggevend is in de schoolkeuze: “Wij vleien ons 

met de gedachte dat we iets in de aanbieding hebben waar mensen belangstelling voor hebben” (27 

februari 2013). Daarmee doelt hij op de manier waarop het onderwijs ingericht is, de profilering op 

cultuur en de sfeer. Ook praktische argumenten zoals afstand spelen een rol. De meeste leerlingen 

komen uit wijken in de buurt.  

 

De school heeft onderzoek gedaan naar schoolkeuzemotieven. 

 

Mondriaan College 

T.G.M. Bekker meent dat de moderne manier van onderwijs op het Mondriaan College beter aansluit 

op wat er in het basisonderwijs gebeurt dan dat dat bij andere scholen in Oss het geval is. Dit uit zich 

bijvoorbeeld in het eerder beschreven maatwerk. A. Cuijpers heeft hier echter haar twijfels over: “Het 

is denk ik nog niet zo dat ons onderwijsconcept bij ouders als je-van-het gezien wordt. Daar is Oss als 

stad toch te behouden voor” (5 maart 2013). Bring Your Own Device, de laptopklassen, worden door 

zowel ouders als leerlingen belangrijk gevonden. Ouders geven aan dit belangrijk te vinden voor de 

ontwikkeling van hun kinderen in deze tijd. De laagdrempelige sfeer die er is tussen docenten en 

leerlingen wordt ook als argument genoemd, evenals de drive en het enthousiasme van de docenten en 

het gebouw. Het openbare karakter met de bijhorende waarden heeft volgens de respondenten ook 

aantrekkingskracht. Tevens staat de school bekend als een zorgzame school. De rest zijn individuele 

dingen: er zullen leerlingen zijn die zich aangetrokken voelen tot bijvoorbeeld het techniekmavo of 

voor de school kiezen omdat hun vriendjes, broertjes of zusjes dat ook doen/gedaan hebben. 
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Een mogelijke reden waarom leerlingen voor een andere school dan het Mondriaan College kiezen is 

omdat de twee concurrenten veel langer bestaan. Die worteling zorgt ervoor dat kinderen vaak naar de 

school gaan waar hun ouders ook op gezeten hebben.  

 

Het Streek 

Denominatie speelt een belangrijke rol, zo menen de respondenten. Het Streek is de enige christelijke 

VO school in Ede. Het niet meer zoals twintig jaar geleden dat leerlingen van een christelijke 

basisschool automatisch naar het Streek gaan en het is zeker niet meer het hoofdargument, maar toch 

blijft het van belang in de schoolkeuze. Ook het onderwijsaanbod en de kwaliteit zal meewegen. De 

sfeer en de goede begeleiding en zorg zijn ook mogelijke motieven. Er is een groep leerlingen die heel 

bewust voor het technasium kiest en bereid zijn daar langer voor te reizen. Daarnaast speelt gewenning 

mee: er zijn veel kinderen van ouders die ook op het Streek gezeten hebben. 

 

Aan leerlingen die in de eindexamenklassen zitten wordt wel eens gevraagd waarom zij voor het 

Streek gekozen hebben. Vaak kunnen ze dit lastig definiëren. In enquêtes, zoals in de exit-enquête aan 

het eind van de open dag en in het oudertevredenheidonderzoek, wordt hier ook naar gevraagd. Dan 

blijkt dat soms ook argumenten zoals het aantal computers van belang zijn. 

 

Jacobus Fruytier 
Het hoofdmotief van leerlingen om naar Jacobus Fruytier te gaan is de identiteit van de school. In veel 

gevallen is de overgang van een reformatorische basisschool in de omgeving naar het Jacobus Fruytier 

vanzelfsprekend. Daarna volgt de goede zorg en leerlingbegeleiding. “De kwaliteit is ook belangrijk 

maar ouders kijken toch eerder naar de manier waarop de leerling is opgevangen, hoe de begeleiding is 

geweest en de rapportcijfers dan naar de kwaliteitsinformatie van de inspectie” meent Okken (22 april 

2013).  

 

5.5.4 Voorwaarde 4c: De transactiekosten zijn niet te hoog 

Het percentage leerlingen dat overstapt om een andere reden dan verhuizing is in het voortgezet 

onderwijs vier procent. Slechts de helft hiervan betreft een andere reden dan een overstap omdat het 

niveau te hoog ligt (De Moor, 2009). Dit kan verklaard worden door wat Hirschman loyalty noemt. In 

veel gevallen ontstaat er een loyaliteitsband tussen leerlingen, ouders, docenten en school waardoor 

leerlingen niet snel geneigd zijn om van school te wisselen (WRR, 2004). De transactiekosten zijn 

simpelweg te hoog.  

 

5.5.5 Voorwaarde 4: conclusie 

De hoogte van de lumpsumbekostiging en prestatiebox is afhankelijk van het aantal leerlingen. 

Hierdoor hebben de scholen een financiële prikkel om het aanbod af te stellen op de vraag.  

De ‘voorkant’ van het exitmechanisme veronderstelt dat (ouders van) leerlingen kiezen voor een 

school waarvan het aanbod aansluit op hun wensen. De respondenten van de scholen in de caseselectie 

menen dat de volgende motieven van (ouders van) leerlingen hierbij van belang geweest zijn: 

 

Motieven/school Ksg Rsg L Rsg S-L Mar Mon Stre Jac Totaal 

Sfeer        5 

Specifieke diensten        5 

Kwaliteit        3 

Denominatie        3 

Begeleiding/zorg        2 

Afstand        2 

Didactiek        2 

Goede doorlopende leerlijn        1 

Onderwijstype        1 

Veiligheid        1 

Tabel 5.4 – Hoofdmotieven voor (ouders van) leerlingen om voor de school in kwestie te kiezen 

volgens de respondenten 

 = van toepassing / = niet van toepassing 
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De motieven sfeer en specifieke diensten worden door de respondenten het vaakst genoemd, beide 

door vijf van de zeven scholen. Opvallend is dat de genoemde motieven weinig overeenkomsten 

hebben met de motieven die volgens onderzoek van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling (2004) 

doorslaggevend zijn. 

 

Concluderend 

(Ouders van) leerlingen stemmen dus met hun voeten doordat zij in vrijheid een school kiezen 

(voorwaarde b), maar de transactiekosten blijken doorgaans te hoog om ook te stemmen met hun 

voeten wanneer zij ontevreden zijn over de school die zij gekozen hebben (voorwaarde c). Dit sluit aan 

bij Moor’s (2009) observatie dat aan het lage overstappercentage mogelijk de conclusie kan worden 

verbonden dat schoolkeuze geen continu proces is maar vrijwel uitsluitend plaatsvindt aan het begin 

(De Moor, 2009).  

5.6 Voorwaarde 5: Het functioneren van voice 

 

5.6.1. Voorwaarde 5: Belanghebbenden hebben inspraak op het beleid van de instelling 
Voice krijgt in het voortgezet onderwijs op verschillende manieren vorm. De rijksoverheid heeft er 

sterk op ingezet de invloed van belanghebbenden op de instelling te vergroten (Algemene 

Rekenkamer, 2008).  

 

Via de Medezeggenschapsraad, die elke school verplicht is in te stellen, kunnen leerlingen, ouders en 

personeel invloed uitoefenen. De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden. De algemene 

bevoegdheid betreft het recht op overleg met het schoolbestuur, het recht op initiatief om zaken bij het 

bestuur aan te kaarten en het recht op informatie over het schoolbeleid. De bijzondere bevoegdheid 

betreft advies- en instemmingsrecht bij de in de wet genoemde onderwerpen. Daarnaast heeft de MR 

een initiatiefrecht om concretere voorstellen te doen. Ouders in de MR zijn niet onverdeeld positief 

over de invloed die zij hebben: ongeveer de helft meent ‘enige’ invloed te hebben, terwijl ongeveer 

een kwart aangeeft ‘tamelijk veel’ invloed te hebben (Kans, Lubberman, Van der Vegt, 2009). Ouders, 

leerlingen en personeel kunnen tevens invloed uitoefenen via de klachtenregeling. Deze regeling, 

opgenomen in de Kwaliteitswet, geeft hen het recht om te klagen over gedragingen en beslissingen (of 

het nalaten daarvan) van het bevoegd gezag, het personeel of gedragen van andere ouders of 

leerlingen. Het schoolbestuur is verplicht een klachtenregeling treffen die erin voorziet dat klachten 

behandeld worden door een commissie (Bronneman-Helmers & Taes, 1999). Voor ouders zijn 

hiernaast nog enkele mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Veel scholen hebben een ouderraad 

waarin vertegenwoordigers van ouders zitten. Deze raad kan de oudergeleding van de MR gevraagd en 

ongevraagd adviseren en de MR verzoeken een advies door te geven aan het schoolbestuur. Wanneer 

de school een vereniging is, kunnen ouders hier lid van worden, op basis waarvan zij invloed op het 

beleid kunnen uitoefenen. Ouders kunnen tevens deel uitmaken van een bestuurscommissie, openbaar 

rechtspersoon of stichting. Bij 25 procent van de scholen maken ouders deel uit van het schoolbestuur. 

Een minderheid van de scholen heeft een ouderplatform of klankbordgroep (45 procent). Een vijfde 

deel van de ouders heeft wel eens meegewerkt aan een oudertevredenheidsonderzoek (Kans, 

Lubberman, Van der Vegt, 2009; Centraal Cultureel Planbureau, 1999). Hier tegenover staat dat fusies 

in het voortgezet onderwijs de afstand tussen bestuur en management aan de ene kant en ouders aan de 

andere kant heeft doen toenemen.  

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid is de belangrijkste reden voor scholen om ouders te betrekken (62 

procent). Ongeveer een derde van de scholen ziet het stimuleren van de onderwijskwaliteit en 

meedenken bij beleid, thema’s en belangrijke beslissingen als een taak van de ouders (Kans, 

Lubberman, Van der Vegt, 2009). Wanneer scholen zich in sterkere mate aanpassen aan de wensen 

van ouders leidt dit vermoedelijk tot een toename van de bandbreedte van het onderwijsaanbod gezien 

de percepties van ouders over kwaliteitsverschillen. Herweijer en Vogels (2004) menen dat twee visies 

dominant zijn: de visie dat het onderwijs gericht moet zijn op de leerling en een visie die zich bovenal 

concentreert op de kwaliteit van de leerstof. Waar sommige scholen zich met name zullen richten op 

het leerlinggerichte karakter, zullen anderen zich voegen naar de versterking van het leerstofgerichte 

karakter (Herweijer, & Vogels, 2004). 
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Leerlingen kunnen behalve de hiervoor besproken mogelijkheden ook invloed uitoefenen via de 

leerlingenraad. Scholen zijn echter niet verplicht deze in te stellen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, 2011).  De Mulder merkt hier het volgende over op:  

 
 

Daarnaast is er in de Richtlijn Jaarverslag Onderwijs aandacht voor horizontale verantwoording. Ook 

de eerder besproken schoolgids en het schoolplan stimuleren de dialoog tussen ouder en school 

(Herweijer, & Vogels, 2004).  

 

Onderstaand figuur geeft de beleidsmaatregelen van de rijksoverheid grafisch weer: 

 

 
Figuur 5.15 – Maatregelen ter bevordering van de positie van de leerling, ouders en andere 

stakeholders.  

Naar: Algemene Rekenkamer, 2008; Onderwijsraad, 2000; Rijksoverheid, z.j. 

 

Zoals gezegd in het theoretisch kader stelt voice hoge eisen aan de motivatie, tijd en vaardigheden van 

degenen die hier gebruik van willen maken. Uit onderzoek van Kans, Lubberman en Van der Vegt 

(2009) blijkt dat veel scholen het moeilijk of zeer moeilijk vinden om ouders te betrekken bij de MR 

(42 procent). Het belangrijkste knelpunt voor ouderbetrokkenheid is volgens de scholen dat ouders 

hier geen tijd voor vrij kunnen maken (75 procent). Het knelpunt van motivatie wordt veel minder 

vaak genoemd (Kans, Lubberman, Van der Vegt, 2009). 

 

5.6.2 Voorwaarde 5: de zeven scholen 

 

Koninklijke Scholengemeenschap 

Ouders en leerlingen worden betrokken middels de medezeggenschapsraad, gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad, leerlingenraad, ouderraad en het ouder- en leerlingenpanel. De ouderraad op 

de KSG is volgens de respondenten heel actief. Het ouder- en leerlingpanel wordt georganiseerd op 

afdelingsniveau. Hier komen vragen aan de orde als: “wat gaat goed, wat moeten we verbeteren?” 

Elke drie jaar vindt er een groot tevredenheidonderzoek plaats. Die gegevens worden besproken in het 

“Het probleem is dat scholen leerlingen meestal niet uitnodigen hun leervragen te formuleren. 

Het onderwijs (de lespraktijk) gaat nog steeds uit van het aanbod, zoals door het leerboek 

aangegeven. Ik zie daarin geen verschuivingen.” 

 

- J. de Mulder, Inspecteur VO bij de Onderwijsinspectie, Persoonlijke communicatie op 

30 oktober 2012 
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MT. Dan wordt er een actieplan gemaakt die gecommuniceerd wordt naar de ouders. De 

onderzoeksresultaten worden ook besproken met de ouderpanels. C. Zweers meent: “Het is niet het 

geval dat ouders een hele grote invloed hebben op welke richting wij ingaan qua onderwijsaanbod. De 

kaders geven wij aan. Leerlingen kunnen wel wensen aangeven, bijvoorbeeld: ‘vwo 3 heeft een 

uitwisseling, dat willen wij ook!’ Binnen die kaders hebben ze wel inspraak, maar niet zo van: laten 

we dit of dat eens doen” (11 januari 2013). Toch gebeurt het regelmatig dat ideeën van ouders 

uitgevoerd worden. Zo kwam de ouderraad met het idee om digitale lessen op de website te zetten 

zodat invaldocenten hiermee aan de slag kunnen op het moment dat lessen uitvallen. Dit is met de 

ouderraad verder ontwikkeld en dat gaat binnenkort beginnen. C. Zweers concludeert: “Daar staan we 

dus wel voor open, er wordt wat met de ideeën gedaan” (11 januari 2013). 

 

Ook naast de inspraak via de medezeggenschapsraad worden medewerkers doorgaans bij de 

besluitvorming betrokken. De respondenten menen dat de structuur van de school tussen centraal en 

decentraal in is. Het management stelt de kaders maar over de uitvoering wordt veel overlegd en er is 

veel vrijheid.  

 

De school werkt actief samen met de gemeente bij bijvoorbeeld herdenkingen. Ook is er af en toe 

overleg met buurtbewoners over bijvoorbeeld de bussen of parkeeroverlast.  

 

RSG Lingecollege 

 
 

Op dit moment hebben ouders en leerlingen weinig inspraak. Ouders worden bijvoorbeeld ingezet 

voor een kerstviering. J. Rijks-Lutke vindt dit zelf een beetje lijken op een ouderraad zoals op de 

basisschool. Hier wil de locatiedirecteur verbetering in brengen. Zij wil graag dat ouders als klankbord 

gaan functioneren. Ouders moeten beter in staat gesteld worden te reageren en weten waar ze met hun 

ideeën en klachten terecht kunnen. Een leerlingenraad is er op dit moment niet. J. Rijks-Lutke: “Onze 

minder sterke punten zijn dat we niet helder genoeg zijn naar ouders en ze te laat inschakelen. In de 

driehoek van school-leerling-ouder zitten verbeterpunten. Klachten van ouders werden vaak in de 

doofpot gestopt. Wat ik nu doe is klachten juist uitvergroten om er wat van te leren: het is de 

buitenwereld die wat vertelt. Het gevolg is dat ouders en leerlingen door beginnen te krijgen dat er 

tegenwoordig wel iets gezegd mag worden en er daadwerkelijk iets mee gedaan wordt” (28 januari 

2013). 

 

Volgens de respondenten krijgt het personeel steeds meer inspraak omdat de structuur van de school 

van zeer centraal naar minder centraal aan het veranderen is.  

 

De dialoog met andere stakeholders is zeer minimaal, meent J. Rijks-Lutke. “We zijn een intern 

gerichte school, terwijl de mensen denken dat we extern gericht zijn. Als vakcollege werk je samen 

met het bedrijfsleven. Zowel het bedrijfsleven als de ouders zijn zelden in de school om iets te 

vertellen of mee te denken. Klachten worden van het bordje afgeschoven. Ook met de gemeente is er 

zelden dialoog. Leren van elkaar doen we nauwelijks” (28 januari 2013). Buurtbetrokkenheid is er 

niet. Over de gemeente vervolgt zij later in het gesprek: “Als ik met de Wethouder in gesprek ga en ik 

vertel mijn ideeën dan zegt hij daarover “prachtig, prachtig”. Maar ik vind dat je daarmee nog geen 

dialoog hebt. Er zit wel verbetering in. We hebben hier nu een onderwijscommissie. De gemeente 

denkt nu wel mee” (J. Rijks-Lutke, (8 januari 2013). De gemeente probeert nu overleg te creëren met 

het VO, het MBO en bedrijven waarbij gedachten uitgewisseld worden. H. Zeldenrust ziet een groot 

“Wat ik zie is dat het een beetje een ambtelijke organisatie is en dat de externe stakeholders 

nooit betrokken zijn. Er is weinig horizontale verantwoording. Ouders komen pas in beeld als 

er iets aan de hand is. Er is niet een sfeer van: wij leren van elkaar". 

 

- J. Rijks-Lutke, persoonlijke communicatie op 28 januari 2013 
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obstakel: “Het rivierengebied is vrij afgesloten door de rivieren. Van oudsher is het in 

sociaaleconomisch opzicht een achterstandsgebied dat nog steeds achterstandskenmerken vertoont. Er 

zijn hier weinig grote bedrijven. In een stedelijke regio is het veel makkelijker die contacten te leggen” 

(28 januari 2013). 

 

RSG Slingerbos-Levant 

Ouder hebben inspraak via de MR, klankbordavonden met geledingen van ouders en 

kwaliteitsrapportages. Dit heeft volgens de respondenten in de loop der jaren meer prioriteit gekregen. 

In maart of april vindt een interne kwaliteitsrapportage plaats. Alle ouders worden dan via de mail 

gevraagd een enquête in te vullen. Die uitkomsten worden openbaar gemaakt. Verder is het beleid van 

de school erop gericht om zoveel mogelijk met ouders te communiceren als dit nodig is en open te 

staan voor opmerkingen. Dit is niet altijd gemakkelijk volgens C. de Gans-Koning. “De MR heeft 

natuurlijk formele invloed maar je ziet dat ouderparticipatie heel ingewikkeld is, met name in een MR. 

Zij vertegenwoordigen een groep ouders maar het is heel moeilijk om dat goed vorm te geven. Wat 

beter werkt zijn klankbordavonden die specifiek georganiseerd worden door afdelingen waar meer 

over het onderwijs zelf gesproken wordt. Voor de MR is het vaak wat meer een ‘ver van mijn bed 

show’” (8 februari 2013). De sterkte van de leerlingenraad is volgens hem middelmatig. “Ze hebben 

wel invloed op de gang van zaken die sterke invloed hebben op leerlingen. Dat zit op het niveau van 

soepautomaten, telefoons en bijvoorbeeld het erop wijzen dat docenten binnen twee weken toetsen 

nagekeken moeten hebben” (De Koning-Gans, 8 februari 2013). 

 

Het personeel heeft veel invloed binnen RSG Slingerbos-Levant. R. Weening en C. de Koning-Gans 

menen dat de structuur van de school decentraal is. A. Leeuwenburgh meent dat de structuur tussen 

centraal en decentraal in zit. Volgens haar kan het nog een stuk beter: “Bij een aantal zaken wordt nog 

wel door een aantal mensen gevoeld dat het iets is dat door het management bedacht is. Medewerkers 

worden gestimuleerd betrokken te raken, maar sommigen moeten dat nog wel willen. Ik vind dat we 

ze nog meer moeten stimuleren. Wel vind ik dat hier heel veel mogelijk is. We hebben mensen die met 

ideeën komen en daar wordt altijd naar geluisterd en altijd in meegedacht.” (A. Leeuwenburgh, 8 

februari 2013). Bij het opstarten van de profilering is er ruimte gegeven aan personeelsleden om met 

initiatieven te komen. Er is bewust voor gekozen een sterke raad van toezicht in te richten. De mensen 

die daarin zitten hebben specifieke kennis en hun invloed is groot, meent een van de respondenten. Er 

zit bijvoorbeeld een accountant en een oud inspecteur van onderwijs in. C. de Koning Gans: “Daarmee 

creëer je ook dat je jezelf moet verantwoorden. Dat moet je willen omdat je er beter van wordt en je 

moet het dus ook zelf goed organiseren” (8 februari 2013).  

 

Externe bedrijven hebben een behoorlijke invloed op de projecten van het technasium. Er wordt actief  

samen gewerkt met andere scholen, bijvoorbeeld omtrent leerlingenzorg en passend onderwijs. Dat is 

ook verplicht. Verder is er een samenwerking voor onderwijshuisvesting. Een voorbeeld hiervan is de 

situatie in Zeewolde. Daar heeft RSG Slingerbos-Levant een vmbo-tl, maar geen licentie voor kader 

en basis beroepsgericht. Nu is dat opgezet in Zeewolde door een samenwerking tussen RSG 

Slingerbos-Levant en een andere middelbare school, onder hun vlag en licentie. Voor het technasium 

is met een aantal scholen in de omgeving een netwerk opgezet. Die andere scholen in het netwerk zijn 

geen directe concurrenten, daarvoor is de geografische afstand net te groot. Ook de buurt is belangrijk. 

Een school in de buurt geeft nu eenmaal overlast. A. Leeuwenburg vertelt: “We proberen een goede 

gesprekspartner te zijn. Vijf jaar geleden kregen we wat intensiever contact met de buurt: niet alleen 

maar de brandjes blussen” (8 februari 2013). Nu is er structureel contact.  

 

Markenhage College 

In de MR worden zaken op een transparante manier neergelegd zodat de MR duidelijk haar mening 

kan geven. “Dit is ook heel belangrijk want je hebt draagvlak nodig” meent E. Huisman (27 februari 

2013). Naast de MR worden ouders betrokken via de ouderraad. Deze komt ongeveer acht keer per 

jaar samen met een deel van de schoolleiding. Voor de rest zoeken we elkaar op als er een keer wat aan 

de hand is. Los van de ouderraad worden ouders ook betrokken via bijvoorbeeld workshetering 

(leerlingen lopen mee met ouders om kennis te maken met praktijk) en worden de lijntjes zo kort 

mogelijk gehouden als het gaat om het welbevinden van de leerling. Via ‘kwaliteitsscholen’ kunnen 
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ouders hun mening geven. Daar worden ze ook voor benaderd. Verder worden ouders via de website 

zo goed mogelijk op de hoogte gehouden. Ze hebben ook een inlogcode voor Magister waar ze het 

presteren van hun kinderen kunnen volgen. Ten slotte kunnen ouders altijd terecht bij de mentorraad.  

Ook de leerlingenraad is heel actief. Er is bijvoorbeeld een discussie geweest over de catering. 

Hiervoor zijn verschillende initiatieven gekomen uit de leerlingenraad. 

 

Volgens E. Boerhout worden de medewerkers erg veel betrokken en is de structuur decentraal. Hij 

denkt dat medewerkers dat ook op deze manier ervaren. Volgens E. Huisman zit de structuur tussen 

centraal en decentraal in. “Binnen bepaalde kaders is ruimte voor medewerkers. Maar die kaders 

worden wel centraal vastgesteld. Het is niet zo dat medewerkers bepalen wat hier gebeurt” (E. 

Huisman, 27 februari 2013).  

 

In een bovenschoolse werkgroep wordt hard gewerkt om uitval tegen te gaan in het mbo door 

leerlingen tijdens de middelbare school in contact te brengen met de praktijk. Er is geen buurtcomité 

of iets dergelijk maar maatschappelijke stages zijn steeds meer op buurtniveau. Omdat Breda dit jaar 

onderwijsstad is, is het contact met de wethouder van onderwijs extra intensief. 

 

Mondriaan College 

Op het Markenhage vinden uiteraard de verplichte vergaderingen met de MR plaats maar daarnaast 

geeft T.G.M. Bekker aan in de crisistijd soms wel wekelijks extra gesprekken met de MR te voeren. Er 

is een hele actieve ouderraad en een keer per jaar wordt er een klankbordavond voor alle ouders 

georganiseerd. Twee jaar geleden is er een nieuwe leerlingenraad ingericht waar iedere klas een 

klassenvertegenwoordiger heeft. Daarvoor was de leerlingenraad een soort feestcommissie. Dit is 

helemaal anders aangepakt omdat Bekker van mening is dat de leerlingenraad een klankbordgroep 

moet zijn. De leerlingenraad is getrapt georganiseerd: iedere klas heeft een vertegenwoordiger op 

kernteam-, afdelings en op schoolniveau. Zo is er op alle niveaus inspraak en er is structureel overleg. 

Deze leerlingen worden geschoold door het LAKS en de vakbonden om hun rol goed te kunnen 

vervullen. 

 

De invloed van het personeel is matig. Twee van de respondenten menen dat de structuur tussen 

centraal en decentraal in zit terwijl de derde meent dat de school zeer centraal is. Met de aansturing 

van het personeel is het volgens A. Cuijpers en T.G.M. Bekker lange tijd niet goed gegaan: “Het was 

eigenlijk een ‘God zege de greep en we doen maar wat’-aanpak. Nu hebben we een meer centrale 

aansturing. De directie is kleiner geworden maar we hebben wel een middenmanagementlaag 

gecreëerd die er voor die tijd eigenlijk niet was, eigenlijk tegen alle trends is. Dit zodat we weer terug 

kunnen gaan naar een organisatie waar in de hoofdlijn het beleid wordt aangegeven maar waar op een 

decentraal niveau onderwijsbeleid wordt gemaakt” (T.G.M. Bekker, 5 maart 2013). 

 

Potentiële leerlingen hebben de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het beleid. De directie bezoekt 

basisscholen om te praten over  de beelden van deze leerlingen en hetgeen zij nog missen op het 

Mondriaan college. De rector van het Mondriaan College heeft regelmatig schoolleideroverleg met de 

andere scholen in Oss, maar de samenwerking binnen Orion, een groep van veertien andere scholen in 

Noord-Oost Brabant, is veel intensiever. De Oriongroep bestaat uit bestuurlijk zelfstandige scholen, 

die samenwerken op terreinen als personeelszaken, inkoop, ICT, kwaliteitsbeleid. Hoewel het nog niet 

helemaal gelukt is, probeert de school met andere scholen, mbo en hbo, industrie, bedrijfsleven uit de 

regio om de tafel te komen. Dit gebeurt al wel maar nog maar heel beperkt. Een keer in de drie jaar is 

er stakeholdersoverleg. Een buurtcomité of iets dergelijks is er niet en vinden de respondenten ook niet 

nodig: de school zit vrij geïsoleerd bij het voetbalstadion. 

 

Het Streek 

Naast de MR is er een contactraad voor ouders, Een keer in de drie maanden is er overleg tussen deze 

raad en de rector over bepaalde thema’s die spelen. De raad functioneert als een soort klankbord. Het 

gaat om acht ouders die zichzelf aangemeld hebben. “Je kunt je afvragen of die acht ouders de hele 

populatie vertegenwoordigen” merkt W. Nep (14 maart 2013) terecht op. Een keer per twee jaar wordt 

een tevredenheidonderzoek gehouden onder ouders en leerlingen. De respons is tussen de 35 en 40 
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procent. Over de uitkomsten wordt altijd duidelijk 

met de ouders gecommuniceerd. Vorig jaar is er 

een kwaliteitsavond georganiseerd: alle ouders 

waren uitgenodigd om mee te denken over het 

beleid. De opkomst was vrij teleurstellend. 

Volgend jaar begint de school met het traject 

ouderbetrokkenheid. Als aftrap komt er een 

studiedag voor ouders en personeel om met elkaar 

van gedachten te wisselen om de relatie tussen 

school en ouders nog beter te maken. M. Willemsen meent dat de ouderbetrokkenheid over het 

algemeen goed is. “Een klacht zie ik als iets positiefs: het is een teken dat de ouder betrokken is” (15 

april 2013) vindt zij. Ook hecht zij er belang aan dat een ouder binnen 24 uur een reactie ontvangt na 

het indienen van een klacht. Als ouder en school heb je namelijk allebei het belang van het kind voor 

ogen en je hebt elkaar nodig als het even niet goed gaat met het kind, is haar mening. 

 

Hoe zichtbaar de leerlingenraad is verschilt per jaar. Dit hangt ook samen met individuen en de docent 

die het begeleidt. Drie keer per jaar is er een bijeenkomst van de klassenvertegenwoordigers in 

leerlingklankbordgroepen. Zij bepalen zelf de agenda. Elke twee jaar vindt er een 

leerlingtevredenheidonderzoek plaats. De respons hiervan is erg hoog omdat leerlingen de enquête in 

de les invullen. Verder zit de rector geregeld met leerlingen om tafel als er eens een keer iets is. Rector 

M. Willemsen vertelt: “Ik sta vaak aan de trap als de lessen beginnen. Dan kunnen leerlingen me 

gemakkelijk aanspreken” (15 april 2013). Het Streek heeft een leerlingenvereniging die feesten en 

dergelijke organiseert. Zij worden gekozen door de leerlingen. Dat is natuurlijk geen formeel 

overlegorgaan maar doordat er een leerlingenvereniging is, is er wel veel contact tussen schoolbestuur 

en leerlingen, meent M. Willemsen.  

 

Resultaten uit enquêtes onder ouders en leerlingen, maar ook onder bijvoorbeeld bezoeker van de open 

avonden worden gebruikt bij het bepalen van het beleid. Nep: “Daar kunnen lacunes geconstateerd 

worden, bijvoorbeeld dat ouders een bepaald vakaanbod missen. Dan kunnen wij bespreken of dat iets 

is wat we mogelijk kunnen aanbieden” (14 maart 2013).  

 

Het personeel heeft redelijk veel inspraak: de structuur van de school zit volgens de respondenten 

tussen centraal en decentraal in. De besluiten worden centraal genomen en de uitvoering en de manier 

waarop ze worden uitgevoerd is decentraal. Het bestuur zet de kaders neer. 

 

De samenwerking met andere scholen is vooral binnen de zorg heel sterk. Dat wordt regionaal vorm 

gegeven. Daarnaast is er een kwartaaloverleg voor afstemming. Omdat de mavo op het Streek vrij 

klein is, is de samenwerking met het ROC niet zo intensief. Met de Christelijke Hogeschool Ede is de 

samenwerking heel nauw en vastgelegd in een samenwerkingsconvenant. Zo kunnen leerlingen 

bijvoorbeeld de taaltoets al doen op het Streek zodat ze daarvoor vrijstelling hebben als de pabo willen 

doen. Ook kunnen leerlingen een aantal modules nu al vast volgen. Met een aantal universiteiten 

wordt intensief samengewerkt, ook als het gaat om het opleiden van de docenten. Het contact met 

basisscholen is goed. Onlangs is er een dag geweest met alle groep acht docenten uit Ede. Hier 

kwamen ongeveer veertig á vijftig mensen. Met bedrijven krijgt de samenwerking vooral vorm rond 

het technasium. Hoogstwaarschijnlijk wordt dit intensiever als het Vecon-programma gerealiseerd is. 

Met de buurt is wel regelmatig overleg, maar meer op het niveau van facilitaire medewerkers. De 

school wil graag andere partijen betrekken zoals kerkleiders en jeugdraden. Met de gemeente wordt 

ook samengewerkt onder de vlag ‘Kenniscampus’: gemeente Ede wil zich samen met Wageningen als 

kennisregio profileren.  

 

Jacobus Fruytier 

Ouders hebben inspraak via de oudergeleding van de MR. Op de hoofdvestiging is een 

klankbordgroep waar ouders meedenken over onderwijsontwikkeling, praktische zaken en vormgeving 

van de identiteit, maar op de vestiging in Uddel is een dergelijk orgaan niet aanwezig, Onlangs heeft 

de school een aantal speerpunten geformuleerd om de ouders dichter bij de school te brengen. Zo wil 

“Ouders zijn belangrijk, het zijn je 

klanten.” 

 

- M. Willemsen, persoonlijke 

communicatie op 15 april 

2013 
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de school onder andere werken aan de communicatie naar de ouders toe. Vakdocenten en coaches 

hebben sinds kort de mogelijkheid ouders rechtstreeks per mail te benaderen. Naast de MR hebben 

leerlingen op de hoofdvestiging inspraak via de klankbordgroep. Op de Uddelse vestiging gebeurt dit 

alleen met klassenvertegenwoordigers. Het contact met de leerlingen is volgens de respondenten door 

de kleinschaligheid op deze vestiging ook vanzelfsprekender en laagdrempeliger.  

 

Het personeel heeft het laatste decennia steeds meer inspraak en verantwoordelijkheden gekregen. 

Binnen bepaalde kaders is er volgens de respondenten veel ruimte voor het personeel.  

 

In Uddel is gezamenlijk jeugdbeleid ontwikkeld met diverse betrokken partners. Dit varieert van 

kerken tot en met sportclubs, politie en horeca. Het platform wordt voorgezeten door de gemeente 

Apeldoorn die er geld voor uittrekt om het jeugdbeleid integraal van de grond te krijgen. Er wordt een 

keer in de zes tot acht weken vergaderd en er is inmiddels een convenant opgesteld waarin de taken 

van alle partijen beschreven staan. Daar staan ook afspraken in over bijvoorbeeld sluitingstijden van 

de horeca. Het platform presenteert zich ook aan de ouders en geeft voorlichting. Een voorbeeld van 

wat het platform gebracht heeft is een voetbalkooi vlak achter de school. De €50.000,- die hier voor 

nodig is, is betaald door de gemeente en de dorpsvereniging, gesteund door ouders, bedrijven en de 

school. De school gebruikt de kooi overdag en ’s avonds maken (hang)jongeren hier gebruik van. Dit 

heeft ervoor gezorgd dat het vandalisme van hangjongeren flink is teruggedrongen. 

 

Twee keer per jaar is er contact met een afvaardiging van kerkenraden en het schoolbestuur. Dan 

worden actuele punten besproken. Voor stages en incidentele projecten wordt met bedrijven 

gesproken. Met één ROC is intensief contact. Vijf keer per jaar vinden er gesprekken plaats. Omdat 

deze ook reformatorisch is gaat zestig á zeventig procent van de leerlingen van het Jacobus Frytier 

hierheen. In de toekomst zullen leerlingen op het Jacobus Fruytier al MBO vakken kunnen volgen 

waardoor het totaaltraject één jaar korter is. Met HBO of universitaire instellingen heeft deze vestiging 

geen contact omdat deze vestiging geen bovenbouw havo en vwo heeft. 

 

5.6.3 Voorwaarde 5: conclusie 

De rijksoverheid heeft diverse maatregelen genomen om de invloed van belanghebbenden op de 

instelling te vergroten. Zo kwam in 1993 de verplichting van het leerlingenstatuut, in 1998 de 

invoering van het klachtrecht, werd in 2007 de Wet Medezeggenschap herzien en is het bestuur van de 

school sinds 2008 verplicht in het jaarverslag te vermelden hoe vorm gegeven wordt aan horizontale 

verantwoording (Algemene Rekenkamer, 2008). Een belangrijk obstakel voor ouderbetrokkenheid is 

de tijd die het ouders kost.  

 

Tabel 5.4 brengt in kaart op welke manieren ouders en leerlingen inspraak hebben op het beleid van de 

instelling:  

 

Inspraakorganen/scholen Ksg Rsg L Rsg S-L Mar Mon Stre Jac 

Medezeggenschapsraad        

Ouderraad        

Leerlingenraad        

Ouderpanel/klankbordgroep        

Leerlingenpanel/klankbordgroep        

Tevredenheid/kwaliteitsonderzoek        

Tabel 5.5- Inspraak ouders en leerlingen 

 = van toepassing / = niet van toepassing 

 

Alle scholen hebben een medezeggenschapsraad (deze is dan ook verplicht) en het overgrote deel van 

de scholen heeft daarnaast nog een ouderraad, leerlingenraad en tevredenheid- of kwaliteit onderzoek. 

Bij de Koninklijke Scholengemeenschap en het Streek hebben ouders en leerlingen de meeste 

manieren om inspraak te hebben. Dit wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat ouders en leerlingen hier 

ook de meeste inspraak hebben: hoeveel invloed de organen hebben kan per school verschillen.  
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Bij twee scholen is de inspraak van het personeel erg groot: bij zowel RSG Slingerbos-Levant als 

Jacobus Fruytier beschouwen alle respondenten de structuur van de school als decentraal. Welke 

andere belanghebbenden invloed uit oefenen is samengevat in tabel 5.6:  

 

Stakeholders/scholen Ksg Rsg L Rsg S-L Mar Mon Stre Jac Totaal 

Andere VO scholen        5 

Afnemende scholen  **      4 

Bedrijfsleven  **      4 

Buurtbewoners        3 

Gemeente*   **      3 

Toeleverende scholen        2 

Kerken        2 

Sportclubs        1 

Horeca        1 

Dorpsvereniging        1 

Tabel 5.6 – Invloed overige belanghebbenden 

 = van toepassing / = niet van toepassing 

* = in een niet-hiërarchische relatie 

** = invloed is vrij minimaal, samenwerking staat nog in de kinderschoenen 

 

Andere VO scholen worden door de respondenten het meest genoemd als samenwerkingspartner. Het 

Streek en Jacobus Fruytier staan bovenaan als het gaat om het aantal partners. 

 

Concluderend 

Voor ouders en leerlingen zijn veel mogelijkheden om invloed uit te oefenen. Op geen enkele school 

in de caseselectie wordt de invloed van het personeel door alle respondenten als laag beschouwd. 

Naast leerlingen, ouders, personeel en de stakeholders die autoriteit over de scholen uitoefenen, 

hebben gemiddeld 3,5 andere stakeholders enige invloed op de scholen in de caseselectie. 

Geconcludeerd kan worden dat het voice-mechanisme functioneert.  

 

5.7 Samenvatting en conclusie 

Alles bij elkaar genomen is aan de meeste voorwaarden voor vraagsturing voldaan. Tabel 5.7 schetst 

hiervan een overzicht. 

 

 

  



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan drie subvoorwaarden, die betrekking hebben op de vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van de 

informatie en de mate waarin informatie gebruikt wordt bij de keuze, is tot op zekere hoogte voldaan. 

De enige subvoorwaarde waaraan niet voldaan is, is de subvoorwaarde dat de transactiekosten niet te 

hoog mogen zijn. 

 

De staat van vraagsturing varieert enigszins per school. Op het RSG Lingecollege wordt het minst aan 

de voorwaarden voldaan. Allereerst ontbeert deze school een duidelijke strategie. De scores van de 

respondenten lopen zeer uiteen en het verschil tussen de scores op de strategieën is minimaal. Dit is 

niet verrassend gezien J. Rijks-Lutke eigen bevinding: “Als je naar een docent gaat en vraag ‘waar 

staat deze school voor?’, zullen ze je verbaasd aankijken. Vervolgens zullen ze iets zeggen waar ze 

voor staan maar als je dit aan honderd collega’s vraagt krijg je honderd verschillende antwoorden. We 

hebben niet een hele heldere profilering” (28 januari 2013). Het RSG Lingecollege biedt zeer weinig 

diensten aan waarmee zij zich onderscheidt. Daarnaast heeft de school heel weinig 

voorlichtingsactiviteiten en een gedeelde laatste plek als het gaat om het aantal inspraakorganen. Voor 

zover er al contact is met andere stakeholders is, staat dit in de kinderschoenen. Mogelijk is dit het 

gevolg van de unieke concurrentiepositie: de school is de enige VO school in de omgeving. Dit is wel 

aan het veranderen dankzij een nieuw treinstation waardoor leerlingen veel gemakkelijker naar 

scholen in nabij liggende gemeenten kunnen. Het is denkbaar dat dit gevolgen gaat hebben voor de 

mate van vraagsturing.  

 Voorwaarden Subvoorwaarden Voldaan? 

1. Voldoende 

beschikbare 

keuzemogelijkheden 

Meerdere scholen binnen bereisbare afstand  

Scholen zijn beschikbaar. 
 

2. Variatie in het aanbod 

 

Scholen krijgen beleidsruimte krijgen van de 

rijksoverheid om zich te differentiëren; 
 

Scholen maken ook daadwerkelijk gebruik van 

deze beleidsruimte door zich te profileren. 
 

3. Goede 

informatievoorziening 

De informatie moet bestaan en beschikbaar 

zijn voor de vrager 
 

De informatie moet begrijpbaar zijn zodat elke 

vrager gekwalificeerd is de informatie te 

gebruiken;  

 

De informatie moet de vrager in staat stellen 

instellingen te vergelijken; 
+/- 

De vrager moet de informatie vertrouwen: 

deze dient onafhankelijk verzameld en 

kwalitatief onomstreden te zijn;  

+/- 

De vrager moet waarde hechten aan de 

informatie, geen andere criteria hebben die hij 

meer waardeert dan de informatie en de 

informatie daadwerkelijk gebruiken bij zijn 

keuze. 

+/- 

4. Het functioneren van 

exit 

 

Het keuzegedrag van de vrager heeft 

consequenties voor ‘de financiering van’ de 

instelling;  

 

(Ouders van) leerlingen maken een bewuste 

keuze tussen verschillende aanbieders; 
 

De transactiekosten zijn niet te hoog.  

5. Het functioneren van 

voice  

Vragers en andere belanghebbenden hebben 

inspraak op het beleid van de school. 
 

 Tabel 5.7 – Voldaan aan de voorwaarden? 

= voldaan / = niet voldaan /+/-=min of meer voldaan 
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Recht hiertegenover staat het Streek. Deze school onderscheidt zich met veel diensten (Technasium, 

Gymnasium, Cambridge Engels, cultuur- en media opleiding en Vecon in de opstartfase). Van de 

zeven scholen heeft het Streek op één na de meeste voorlichtingsinstrumenten en een gedeelde eerste 

plaatst als het gaat om het aantal stakeholders dat invloed heeft. Alle inspraakorganen voor vragers die 

in dit onderzoek aan bod komen zijn op het Streek aanwezig. Ook heeft de school de gedeelde eerste 

plek betreffende het aantal stakeholders. Volledigheidshalve dient echter nogmaals opgemerkt te 

worden dat het aantal organen waarmee de vrager invloed kan hebben en het aantal stakeholders dat 

betrokken wordt niet per definitie iets zegt over de mate van invloed. Hetzelfde geldt voor het aantal 

voorlichtingsactiviteiten. De andere scholen positioneren zich tussen deze twee. 
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6. Conclusie en discussie 

6.1 Samenvatting en conclusie 

In dit onderzoek staat de vraag centraal ‘In welke mate is er sprake van vraagsturing in het voortgezet 

onderwijs in de provincies Gelderland en Noord-Brabant?’ Hoewel de rijksoverheid diverse 

instrumenten ingezet heeft om vraagsturing in het voortgezet onderwijs te stimuleren, is het slagen van 

het beleid sterk afhankelijk van andere actoren. Het antwoord op de hoofdvraag is daarom afhankelijk 

van het gedrag van de rijksoverheid, de vrager en de aanbieder. De rijksoverheid dient de scholen een 

zekere beleidsruimte te geven zodat differentiatie van het onderwijsaanbod mogelijk is, objectieve 

informatie te verschaffen, de financiering deels te laten afhangen van het aantal leerlingen en 

randvoorwaarden te scheppen voor inspraak. De vrager dient een bewuste keuze te maken tussen 

aanbieders en hierbij waarde te hechten aan informatie. Daarnaast is het van belang dat de vrager de 

instelling verlaat op het moment dat het aanbod niet meer aan zijn wensen voldoet. Voor de 

aanbodzijde impliceert vraagsturing dat er voldoende beschikbare aanbieders zijn, dat zij 

inspraakmogelijkheden organiseren, informatie aanleveren en zich profileren om zich te onderscheiden 

van hun concurrenten. 

 

Rijksoverheid 

De rijksoverheid heeft de volgende instrumenten ingezet: 
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Figuur 6.1 – Maatregelen ter bevordering van vraagsturing in het onderwijs.  

Naar: Algemene Rekenkamer, 2008; Onderwijsraad, 2000; Rijksoverheid, n.d. 

 

Door financiering via de lumpsum, decentralisatie van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 

en de prestatiebox vergroot de rijksoverheid de beleidsruimte van scholen. De rijksoverheid levert zijn 

aandeel aan objectieve informatie door de verplichting van de schoolgids en het jaarverslag en 

publicatie van kwaliteitskaarten en een lijst met ‘zeer zwakke scholen’. Prikkels in de bekostiging zijn 

ingevoerd dankzij de lumpsum bekostiging en de prestatiebox, waarbij het aantal leerlingen van 

invloed is op de hoogte van het bedrag. De verplichting van het leerlingenstatuut, invoering van het 

klachtrecht, herziening Wet Medezeggenschap en de verplichting melding horizontale 

verantwoording, dragen bij aan een sterkere positie van belanghebbenden.  

 

Vrager 

De vrager dient een bewuste keuze te maken tussen aanbieders. De twee belangrijke motieven voor 

(ouders van) leerlingen om de school in kwestie te kiezen zijn volgens de meeste respondenten op de 

scholen de sfeer en specifieke diensten. Belangrijk is dat de vrager in zijn keuze waarde hecht aan 

informatie. Wanneer het gaat om kwaliteitsinformatie is dit in beperkte mate het geval. Er bestaat 

weliswaar een significant verband tussen de beoordeling en het aantal leerlingen dat het jaar na de 
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publicatie de school bezoekt (Koning en Van der Wiel (2010), maar pragmatische redenen blijken een 

grotere rol te spelen (Herweijer en Vogels, 2004). Slechts twee procent van de scholieren verlaat de 

instelling uit onvrede. Het is onwaarschijnlijk dat dit percentage de mate van tevredenheid 

weerspiegelt.  

 

Aanbieder 

Het aantal beschikbare aanbieders lijkt geen probleem te zijn:binnen de gemiddelde reisafstand heeft 

de vrager keuze uit vijf tot acht scholen in het vmbo en zes tot zeven in het havo en vwo (de Moor, 

2009) en slechts twee procent van de leerlingen kon niet terecht op de school van eerste keuze in 

verband met wachtlijsten en toelatingsbeperkingen (Herweijer en Vogels, 2004). Hetzelfde geldt voor 

de inspraakmogelijkheden. Naast de verplichte medezeggenschapsraad heeft het overgrote deel van de 

scholen in de caseselectie een ouderraad, leerlingenraad en tevredenheid- of kwaliteitsonderzoek. 

Gemiddeld hebben 3,5 andere stakeholders enige invloed op de scholen in de caseselectie. 

 

De scholen in de caseselectie leveren allen informatie door middel van gedrukt promotiemateriaal, 

websites, advertenties en het uitnodigingen van leerlingen in de school. De kwaliteit maken zij 

transparant door middel van Vensters voor verantwoording en de verplichte documenten zoals het 

jaarverslag en de schoolgids.  

 

Aan de wijze waarop de scholen zich onderscheiden is in dit onderzoek veel aandacht besteed. In 

onderstaande tabel is te zien in welke strategie de school kenmerkt, welke mechanismen tot profilering 

geleid hebben en in welke profilering dit zich uit. 

 

School Strategie Mechanismen Profilering 

Koninklijke 

Scholengemeenschap 

 

Verdediger Concurrentiestrijd om de 

leerling 

Actieve docent/sectie 

Internationalisering 

Sport 

Stromenonderwijs 

RSG Lingecollege - Concurrentiestrijd om de 

leerling 

Talentenstroom 

RSG Slingerbos-Levant 

 

Goudzoeker Concurrentiestrijd om de 

leerling 

Actieve docent/sectie 

 

Sportklas 

Technasium 

Tweetalige 

onderwijs/wereldklassen 

Kunstbreed 

Markenhage College 

 

Goudzoeker Afspraken met andere 

scholen 

Concurrentiestrijd om de 

leerling 

Cultuurprofiel  

Dalton 

Mondriaan College 

 

- Concurrentiestrijd om de 

leerling 

Maatwerk/ werken naar 

onderwijsbehoeften 

BYOD-project  

Het Streek 

 

Goudzoeker Concurrentiestrijd om de 

leerling 

Actieve docent/sectie 

Technasium 

Gymnasium  

Cambridge Engels 

Cultuur- en media 

opleiding  

Vecon (in de toekomst) 

Jacobus Fruytier 

 

Verdediger Voortvloeiend uit identiteit Reformatorische identiteit 

Zorg. 

Tabel 6.2 – Strategie, mechanismen en profilering 

 

Al met al is aan het overgrote deel van de voorwaarden voldaan. De vergelijkbaarheid en 

betrouwbaarheid van de informatie en de mate waarin informatie gebruikt wordt bij de keuze zijn niet 

optimaal. Toch lijkt aan deze subvoorwaarden in zoverre voldaan dat dit de werking van vraagsturing 

niet al te zeer ondermijnt.  
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Het grootste obstakel voor vraagsturing lijkt de hoogte van de transactiekosten te zijn: het is 

onwaarschijnlijk dat het percentage leerlingen dat een school verlaat uit onvrede een weerspiegeling is 

van de mate van ontevredenheid. Deze transactiekosten hebben te maken met de loyaliteitsband die in 

veel gevallen ontstaat tussen leerlingen, ouders, docenten en school (WRR, 2004). Dit maakt dat 

geconcludeerd moet worden dat het exit-mechanisme niet volledig functioneert. Toch hoeft dit niet 

problematisch te zijn. Eerder, in hoofdstuk 3, is opgemerkt dat er tussen exit en voice een bepaalde 

spanning kan zitten. Zij kunnen elkaar versterken; organisaties zijn mogelijk meer responsief op het 

moment dat ze weten dat het nalaten hiervan bestraft kan worden met het verlaten van de instelling, of 

tegenwerken; vragers kunnen zich de moeite van voice besparen en voor exit kiezen (Wilson, 2008). 

Wanneer de transactiekosten hoog zijn, kan dit er dus toe leiden dat er meer gebruik wordt gemaakt 

van voice: de kosten die met voice gepaard gaan (tijd, moeite, kennis) vallen dan laag uit in 

vergelijking met de kosten van exit. Bovendien meent Hirschman (1970) dat verschillende 

combinaties van exit en voice passend zijn in verschillende settings omdat niet alle settings zich even 

goed lenen voor beide mechanismen. Geconcludeerd dient te worden dat responsiviteit in het 

voortgezet onderwijs gecreëerd moet worden door middel van het exit-mechanisme aan het begin van 

de schoolperiode, namelijk door het selectiegedrag van de vrager, en het voice-mechanisme tijdens de 

schoolperiode.  

 

6.2 Implicaties voor de wetenschap en het veld 

Met dit onderzoek is een bijdrage geleverd aan de wetenschap doordat voorwaarden voor vraagsturing 

uit diverse werken geclusterd zijn tot een overzicht van een vijftal voorwaarden waarmee de staat van 

vraagsturing vastgesteld kan worden. Ten behoeve van een van deze voorwaarden is een vernieuwend 

wetenschappelijk raamwerk ontwikkeld om de kern van het gedrag van VO scholen in de omgang met 

hun omgeving vast te stellen. Zowel het overzicht van voorwaarden als het strategieraamwerk kunnen 

van nut zijn bij vergelijkbaar onderzoek in het onderwijs of onderzoek naar strategieën of vraagsturing 

in andere sectoren. Omdat de hoofdfocus in dit onderzoek op de aanbodzijde ligt, vormt dit onderzoek 

een aanvulling op eerdere onderzoeken naar vraagsturing gezien de aandacht in meeste van deze 

onderzoeken uitgaat naar de vraagzijde.   

 

Voor VO scholen en rijksoverheid leert dit onderzoek dat aan bijna alle voorwaarden voor vraagsturing 

is voldaan en het met de vraagsturing dus goed gesteld is. Wat betreft de voorwaarden waaraan niet 

geheel voldaan is, kan geen van de actoren veranderen dat de vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid 

van de informatie niet geheel optimaal is. Als gezegd heeft dit te maken met het feit dat onderwijs 

geen zoekgoed is, waarbij het mogelijk is vooraf en objectief de kwaliteit te beoordelen. De spanning 

tussen exit en voice impliceert voor het veld dat de subvoorwaarde waaraan niet voldaan is (lage 

transactie kosten), niet de voorwaarde is waarin scholen moeten investeren om vraagsturing te 

versterken. Het is immers onwaarschijnlijk dat beleid gericht op het ondermijnen van loyaliteit als 

wenselijk gezien wordt. Scholen kunnen zich, wanneer de leerling eenmaal gekozen heeft, beter 

richten op het versterken van voice als zij hun aanbod beter willen laten aansluiten op de vraag. 

 

Hieraan vooraf gaat echter de normatieve vraag of meer vraagsturing wenselijk is. Zoals eerder aan de 

orde kwam, is vraagsturing volgens sommigen (o.a. Maarse, 2011) in zowel ethisch als economisch 

opzicht superieur. Het ethische aspect heeft te maken met de bijdrage die vraagsturing levert aan 

autonomie, zelfbeschikking en emancipatie. In economisch opzicht wordt vraagsturing gezien als 

instrument voor het optimaliseren van het onderwijsbestel en de reductie van de kosten. Vraagsturing 

zou daarnaast leiden tot meer maatwerk, verbetering van kwaliteit, bevordering van maatschappelijke 

dienstverlening, doelmatiger werk van professionals, innovatie en het voorkomen van ondoelmatige 

uitval van leerlingen. (Maarse, 2011; Algemene Rekenkamer, 2008; Van Est en De Haan, 2010; 

Ossewaarde & van Genugten, 2010a). Aan de andere kant kan vraagsturing mogelijk leiden tot 

segregatie, ongelijkheid, een veranderende rol van ouders en meer lotingen. Bovendien wordt de 

effectiviteit van vraagsturing ondermijnd doordat mensen zich niet zo rationeel gedragen als 

verondersteld wordt (Herweijer, & Vogels, 2004; Burgess, Propper & Wilson, 2005; Prast en Thomas, 

2010; Greve, 2009; Ossewaarde en Van Genugten, 2010b; Wilson, 2009; Onderwijsraad, 2012a; 

Centraal Cultureel Planbureau, 1999) 
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In het minimaliseren van sommige van deze potentiële negatieve effecten ligt mogelijk een rol voor de 

rijksoverheid. In het tegengaan van ongelijkheid, veroorzaakt doordat zwakkeren in de samenleving 

minder in staat zijn gebruik te maken van hun keuzevrijheid (Ossewaarde & van Genugten, 2010b), 

kan de overheid de taak op zich nemen om het speelveld te effenen door het bieden van ondersteuning 

in het keuzeproces.  

Of het bestrijden van segregatie wenselijk en succesvol is, is een politieke discussie waar de meningen 

over verdeeld zijn. Belangrijk is dat de kans op verhoogde segregatie meegewogen wordt in besluiten 

over het al dan niet stimuleren van meer vraagsturing.  

 

Daarnaast dient de overheid bij het ontwerpen van het beleid voor ogen te houden dat menselijke 

beslissingspatronen dikwijls afwijken van rationele keuzepatronen (Prast & Thomas, 2010) waardoor 

beleid gericht op vraagsturing minder effectief kan uitpakken dan verwacht. Het bewijs hiervan is 

bijvoorbeeld zichtbaar in Herweijer en Vogels’ (2004) constatering dat de realiteit van de schoolkeuze 

maar ten dele in overeenstemming is met het ideaalbeeld van de op kwaliteit kiezende ouder. 

 

Opvallend is dat er een behoorlijke spanning bestaat tussen hoe de rijksoverheid de beleidsruimte voor 

scholen ziet en hoe dit op de scholen ervaren wordt. Volgens Van Dongen (2011) heeft dit mogelijk te 

maken met het verschil tussen de formele ruimte en gepercipieerde ruimte: schoolleiders zijn 

onvoldoende op de hoogte van de ruimte en vrijheid die zij in werkelijkheid hebben. Deze bevinding 

geeft aanleiding tot betere communicatie tussen rijksoverheid en onderwijsinstellingen. 

6.3 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

In dit onderzoek wordt het bestaan van vraagsturing aan onderzoek onderworpen, niet het effect van 

vraagsturing. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de invloed van bepaalde variabelen die 

aan vraagsturing verbonden zijn, op tevredenheid en prestaties. Het effect van concurrentie op 

leerprestaties is al eerder onderzocht door Dijkgraaf, Van der Geest en De Jong (2008).  

 

Een ander interessant vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het effect van voice. Leidt meer 

inspraak bijvoorbeeld tot een andere strategie, verandering in kwaliteit, verandering in profilering 

en/of meer willekeur? Interessant hierbij is Herwijer en Vogels (2004) stelling dat wanneer scholen 

zich in sterkere mate aanpassen aan de wensen van ouders, dit leidt tot een toename van de 

bandbreedte van het onderwijsaanbod. 

6.4 Reflectie 

Met de rijke hoeveelheid literatuur die op de gebieden van vraagsturing en onderwijs beschikbaar is, 

en de zeventien interviews op scholen en vier met experts was alle data voorhanden om een grondige 

analyse te maken. Toch is het onderzoek niet vrij van beperkingen. Deze hebben betrekking op de 

theorie, de methodiek en de tijdsgebondenheid.  

 

Met betrekking tot de theorie ligt er een beperking in de keuze die gemaakt is voor het 

strategieraamwerk. Dit raamwerk heeft naar de mening van de onderzoeker wel degelijk toegevoegde 

waarde. Pawson & Tilly (1997) stellen dat de uitkomst van een programma bepaald wordt door de 

mechanismen en de context. De interventie heeft op zichzelf geen causale effecten, maar de context en 

mechanismen worden gezien als factoren die de causale relatie stimuleren. Inzicht verkrijgen in de 

context waarin de interventie plaats heeft gevonden, is daarom van groot belang: deze is bepalend of 

de interventie wel of niet het gewenste effect bereikt. Het raamwerk heeft zijn dienst bewezen om de 

essentie van de responsiviteit van de scholen bloot te leggen: de wijze waarop zij omgaan met de vraag 

en overige invloeden uit de omgeving. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de context waarin de 

profilering vorm krijgt.  

Toch is deze toegevoegde waarde weinig in verhouding tot de tijd en ruimte die besteed is aan het 

uiteenzetten van het raamwerk. Achteraf gezien had een andere theorie, in aanvulling op de 

voorwaarden, misschien meer kunnen opleveren. Hier kan gedacht worden aan een bedrijfskundige 

theorie over responsiviteit naar de consumentenvraag of het uitdiepen van gebruikte theorieën over 

exit en voice. Helaas was het wijzigingen van de theorie in een later stadium niet meer mogelijk omdat 



101 

 

een deel van de interviews al afgenomen was met een vragenlijst die voor een groot gedeelte op het 

strategieraamwerk gebaseerd is.  

 

Indien gekozen was voor het uitdiepen van gebruikte theorieën over exit en voice had dit een tweede 

beperking, die betrekking heeft op de methodiek, kunnen verhelpen. Als gezegd is er om 

tijdstechnische redenen voor gekozen om bij de bespreking van voorwaarde 5, het functioneren van 

voice, alleen te bespreken op welke manieren vragers invloed uit kunnen oefenen en welke andere 

stakeholders inspraak hebben. Een meting van de mate waarin deze stakeholders invloed hebben op 

het beleid van de school ontbreekt. Vervolgonderzoek zou dit recht kunnen zetten. Met betrekking tot 

de interne validiteit schuilt het gevaar van sociale wenselijkheid. Dit probleem is deels te ondervangen 

door naar concrete voorbeelden te vragen. Daarnaast is er het gevaar van de antwoordtendentie dat 

veel respondenten zelden durven te kiezen voor extreme antwoorden (Van Thiel, 2007). Gezien het 

‘mildste’ antwoord in het meerkeuzegedeelte in de meeste gevallen correspondeert met de strategie 

van de reactor, kan dit een vertekend beeld op leveren. Het genuanceerde puntensysteem helpt om de 

gevolgen van deze beperking in te dammen.  

 

Doordat weinig scholen bereid waren aan het onderzoek mee te werken, kent ook de externe validiteit 

van dit onderzoek een aantal beperkingen. De caseselectie is uiteindelijk kleiner dan oorspronkelijk 

gepland, wat de resultaten minder representatief maakt voor alle scholen in Gelderland en Noord-

Brabant. De lage responsie maakt tevens dat het nodig was de selectiecriteria in de loop van het proces 

op te rekken, wat nadelig is voor de vergelijkbaarheid. Ten derde is het risico van zijn een 

responsiebias aanwezig: het is goed mogelijk dat de paar scholen die wel mee wilden werken dit 

gedaan hebben omdat dit een onderwerp is waar zij veel mee bezig zijn. Als dit het geval is, is de 

selectie een stuk minder representatief.  

 

Ten slotte is er de noodzaak kritisch te zijn op de tijdgebondenheid van het onderzoek. Dit geldt met 

name voor voorwaarde 2a; de beleidsvrijheid van scholen. Respondenten op het overgrote deel van de 

scholen in de caseselectie gaven aan zich beperkt te voelen in de ruimte door de verlaging van het 

budget. Nu zijn bezuinigingen in het onderwijs al langere tijd aan de gang, maar de kans dat de 

financiële crisis dit mede veroorzaakt heeft, is aanwezig. Mogelijk zal de situatie rondom het budget 

dan ook wijzigen wanneer de economische groei aantrekt. 
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Bijlage I – Caseselectie 

 

 School Selectie 

criteria 

Overige 

informatie 

Respondenten Opmerking 

1. Koninklijke 

Scholen-

gemeenschap, 

Apeldoorn 

Denominatie: 

Openbaar 

Type:  

Regulier 

Geografische 

omgeving: 

Gelderland, 5≤ 

 

Leerling-

aantal:  

1250  

Oordeel 

Elsevier: 
+/- 

B. Ten Napel, 

Afdelingsleider 

tweetalig vwo en de 

bovenbouw van het 

reguliere vwo., 

werkzaam op de KSG 

sinds 2006.  

C. Zweers, 

Afdelingsleider havo 3,4 

en 5, werkzaam op de 

KSG sinds 1998. 

 

2. RSG 

Lingecollege, 

Tiel 

(Locatie: 

Teisterbant-

laan) 

Denominatie: 

Openbaar 

Type: regulier 

Geografische 

omgeving: 

Gelderland, 2 

≥ 

 

Leerling-

aantal:  

898 

Oordeel 

Elsevier: - 

J. Rijks-Lutke, 

Locatiedirecteur, 

werkzaam op het RSG 

Lingecollege sinds 

2012. 

H. Zeldenrust, Adjunct-

directeur, werkzaam op 

het RSG Lingecollege 

sinds 1971. 

 

De oorspronkelijke 

bedoeling was de 

andere locatie van 

deze school te 

interviewen die wel 

aan alle 

selectiecriteria 

voldeed (Vwo, 1637 

leerlingen). Dit ging 

helaas niet door maar 

de andere locatie was 

wel bereid mee te 

werken. In verband 

met de lage respons 

en de unieke 

concurrentiepositie, 

is ervoor gekozen 

deze locatie van de 

school in het 

onderzoek te 

betrekken ondanks 

dat deze niet voldoet 

aan alle 

selectiecriteria 

3. RSG 

Slingerbos-

Levant, 

Harderwijk 

(Locatie: 

Slingerbos) 

Denominatie: 

Openbaar 

Type: regulier 

Geografische 

omgeving: 

Gelderland, 3-

5 

 

Leerling-

aantal:  

1.456 

Oordeel 

Elsevier: +  

 

A. Leeuwenburgh, 

Locatiedirecteur, 

werkzaam op RSG 

Slingerbos-Levant sinds 

2006. 

R. Weening, Technator, 

werkzaam op RSG 

Slingerbos-Levant sinds 

2007. 

C. De Koning- Gans, 

Secretaris college van 

bestuur, werkzaam op 

RSG Slingerbos-Levant 

sinds 2000.  

 

4. Markenhage 

college, Breda 
Denominatie: 

Rooms-
Leerling-

aantal:  

E. Boerhout, Rector, 

werkzaam op het 

 



107 

 

Katholiek 

Type: Dalton 

Geografische 

omgeving: 

Noord-Noord-

Brabant, 5≤ 

1232 

Oordeel 

Elsevier:- 

Markenhage College 

sinds 2004.  

E. Huisman, 

Afdelingsleider, 

werkzaam op het 

Markenhage College 

sinds 2002. 

5. Mondriaan 

college, 

Oss 

Denominatie: 

Openbaar 

Type: regulier 

Geografische 

omgeving: 

Noord-Noord-

Brabant, 3-5 

Leerling-

aantal:  

1429 

Oordeel 

Elsevier: - 

T.G.M. Bekker, Rector 

Bestuurder, werkzaam 

op het Mondriaan 

College sinds 2009.  

L. Le Grand, ICT-

ambassadeur en docent, 

werkzaam op het 

Mondriaan college sinds 

2006. 

A. Cuijpers, Docent 

Duits en voormalig 

kernteamleider, 

werkzaam op het 

Mondriaan college sinds 

2003. 

 

6. Het Streek, 

Ede 

(Locatie: 

Bovenbuurt-

weg) 

Denominatie: 

Protestants 

Christelijk 

Type: regulier 

Geografische 

omgeving: 

Gelderland, 

Noord-West-

Veluwe, 3-5 

Leerling-

aantal:  

1451 

Oordeel 

Elsevier: + 

M. Willemsen, Rector, 

werkzaam op het Streek 

sinds 2010. 

A. Molenaar, 

Teamleider brugklas, 

werkzaam op het Streek 

sinds 2004. 

W. Nep, Teamleider 3, 4 

en 5 havo, werkzaam op 

het Streek sinds 2009. 

 

7. Jacobus 

Fruytier, 

Uddel 

(Locatie: 

Uddel) 

Denominatie: 

Reformatorisc

h 

Type: regulier 

Geografische 

omgeving: 

Gelderland, 2≥ 

Leerling-

aantal:  

552 

Oordeel 

Elsevier: + 

A.J. Verwijs, 

Locatiedirecteur, 

werkzaam op Jacobus 

Fruytier sinds 1996.  

R. Okken, Teamleider 

vmbo gl/tl, werkzaam 

op Jacobus Fruytier 

sinds 1997.  

 

 

Geen 

reformatorische of 

gereformeerde 

school die aan de 

selectiecriteria 

voldeed was bereid 

mee te werken. 

Daarom is deze 

school in de 

steekproef 

opgenomen, ondanks 

dat deze qua 

leerlingenaantal niet 

aan de voorwaarden 

voldoet. 

Tabel 4.1 - Caseselectie 
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Bijlage II -  Interviewguide scholen 

 

Praktisch 

Vraag Antwoord 

Heeft de respondent er bezwaar tegen als het gesprek opgenomen wordt?  

Wenst de respondent een gespreksverslag te ontvangen?   

 

Deel 1: Open vragen 

 Vraag Doorvragen 

 

Antwoord 

1. Kennismaking 

Korte beschrijving functie 

 

Korte beschrijving school 

 

 

Biedt de school diensten aan 

waarin het zich onderscheidt 

van andere scholen? 

 

Hoelang werkzaam? 

 

Karakter van de school 

 

 

Welke?  

Hoelang? 

Hoe is dit tot stand gekomen? 

Hoe reageert men hierop? 

Ontwikkeling door de tijd heen? 

 

2. Impact 

overheidsinstrumenten 

De overheid heeft 

verschillende instrumenten 

ingezet om te stimuleren dat 

scholende ruimte hebben 

zich meer te profileren. Hoe 

ervaart de school deze 

ruimte? 

 

Hoe is de situatie van de 

school hierdoor gewijzigd?  

 

 

Welke maatregels meeste effect? 

Beperkingen? 

 

 

 

 

 

 

Vergelijkingen oud- nieuw 

Welke stappen zijn gezet? 

Invloed financiële speelruimte? 

Geleid tot herschikking prioriteiten? 

Concrete voorbeelden? 

 

3. Concurrentiepositie Welke scholen zijn als concurrenten 

te beschouwen? 

In hoeverre overlapt het aanbod? 

Hoe gaan de scholen met elkaar om? 

 

4. Vraagkant 

Welke motieven denkt u dat 

bij ouders en leerlingen een 

rol spelen bij de keuze voor 

uw school? 

 

Hoe speelt de instelling daar 

op in?  

 

Waar baseert u dit antwoord op? 

Wordt daar onderzoek naar gedaan of 

wordt dit algemeen aangenomen? 

 

5. Hoe is de doelgroep 

studenten te beschrijven waar 

de school zich op richt? 

Breed, smal? 

Onderneemt de school actie om 

nieuwe doelgroepen aan te spreken? 

Ontwikkeling door de tijd heen 

 

6. Transparantie 

Hoeveel tijd en aandacht 

 

Op welke manieren? 
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wordt besteed aan het 

transparant maken van het 

aanbod, bijvoorbeeld in de 

verplichte schoolgids, het 

schoolplan en het jaarverslag, 

maar ook in brochures en 

ander reclame materiaal? 

 

Heeft dit in de loop der tijd aan 

belang gewonnen?  

 

Ontwikkeling door de tijd heen 

a.  Invloed belanghebbenden 

In welke mate 

medezeggenschap en 

horizontale dialoog? 

 

Hoe gaat dit in zijn werk? 

Frequentie? 

Ontwikkeling door de tijd heen 

 

 

Deel 2: Meerkeuzevragen 

Nr. Vraag Keuzemogelijkheden Toelichting 

1. De nadruk van de school ligt 

op:  

 

a. Vernieuwend onderwijs: de school 

biedt meerdere diensten die in veel 

andere scholen niet te vinden zijn.  

 b.  De nadruk ligt sterk op kwaliteit. 

De school doen een beperkt aantal 

dingen, maar in deze dingen is zij 

uitzonderlijk goed. 

c.  De nadruk wisselt, afhankelijk van 

de kansen en bedreigingen op dat 

moment. Dit kan het verbeteren van 

bestaande diensten zijn, maar ook het 

ontwikkelen van nieuwe diensten.  

 

2. Hoeveel tijd wordt er besteed 

aan het monitoren van 

mogelijke veranderingen in 

regelgeving/context factoren 

en mogelijke veranderingen 

in de vraag? 

a. Veel. De school hecht hier grote 

waarde aan. 

b.  Zo nu en dan. Het is geen 

gewoonte maar er wordt aandacht 

aan besteedt.  

c.  Sporadisch. De school besteedt 

hier weinig tijd aan. 

 

3. Een belangrijke reden dat 

leerlingen voor deze school 

kiezen is:  

 

a.  De school richt zich op een 

relatief kleine doelgroep waardoor zij 

onderwijs realiseert dat goed 

aansluit.  

b.  Het vermogen om ons te 

onderscheiden in de diensten die we 

aanbieden.   

c. Beide van bovenstaande, dan wel 

geen van beide. 

 

4. Het management van de 

school richt zich met name 

op:  

 

a. Het zoeken naar nieuwe kansen en 

mogelijkheden.  

b. De zaken die op dat moment de 

meeste aandacht verdienen gezien de 

kansen en problemen die op dat 

moment spelen. 

c. De beheersing van de kosten en het 

bewaken van de kwaliteit. 

 

5. De school lost problemen op 

door:  

 

a. Het zo spoedig mogelijk oplossen 

van  problemen die op dat moment 

om aandacht vragen. 

b. Problemen worden allereerst 
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grondig geanalyseerd alvorens  men 

mogelijke oplossingen overweegt.  

c. Sommige problemen worden ad 

hoc opgelost terwijl anderen eerst 

grondig doorgelicht worden.   

6. De organisatie is het beste te 

beschrijven als:  

 

a. Decentraal. Medewerkers worden 

gestimuleerd betrokken te raken in de 

besluitvorming.  

b.  Zeer centraal. Vrijwel alle 

verantwoordelijkheid ligt bij het 

management.  

c. Hier tussen in 

 

7.  In welke mate maakt de 

school gebruik van 

managementsystemen om de 

organisatie te beheersen? 

a. Veel. De school hecht hier grote 

waarde aan. 

b.  Zo nu en dan. Het is geen 

gewoonte maar er wordt aandacht 

aan besteed.  

c.  Sporadisch. De school besteedt 

hier nauwelijks tijd aan. 

 

8. In hoeverre is de organisatie 

in staat haar eigen koers te 

volgen? 

a. Binnen de wettelijk gestelde 

kaders lukt het de school, al dan niet 

in samenspraak met 

belanghebbenden, haar eigen beleid 

te bepalen en deze te volgen.  

b. De school loopt er telkens tegen 

aan dat het volgen van een koers 

sterk bemoeilijkt wordt doordat 

andere partijen de school tot 

veranderingen dwingen. 

 

9. Hoe staat de school 

tegenover verandering? 

a. Wanneer de verwachting is dat 

(ingrijpende) verandering leidt tot 

verbetering, grijpt de school deze met 

beide handen aan en voert zij deze in 

hoog temp door.   

b. De school is zeer voorzichtig met 

veranderingen. 

c. Hier tussen in. Verandering kan 

goed zijn, maar vaak hangt 

verbetering samen met kleine 

aanpassingen van het bestaande in 

plaats van het radicaal omgooien van 

het roer.  

 

10. In hoeverre is de school 

bereid risico’s te nemen in 

ondere andere de verdeling 

van bronnen en de keuze 

voor diensten en markten. 

a. De school neemt niet graag risico’s 

b. De school grijpt graag nieuwe 

kansen aan. Dit gaat nu eenmaal 

gepaard met risico’s. 

c. Enerzijds tracht de school grote 

risico’s te vermijden, anderzijds 

vragen urgente kansen en 

bedreigingen soms om drastische 

maatregelen die risico’s met zich mee 

brengen.  

 

 

  



111 

 

Bijlage III – Interviewguide experts 

 

1. Hoelang bent u werkzaam bij de <instantie> en hoelang bekleedt u deze functie?  

2. De overheid heeft verschillende instrumenten ingezet om te stimuleren dat scholen zich meer 

vraaggestuurd opstellen
6
. 

a) Heeft u het idee dat deze instrumenten effect hebben gehad?   

b) Bemerkt u een verschuiving in de wijze waarop scholen omgaan met de vraag? Kunt u dit 

beschrijven? 

3. Indien ja: uit zich dit met name in het streven van scholen om betere onderwijskwaliteit te 

leveren of heeft u tevens het idee dat scholen zich meer zijn gaan profileren om een bepaalde 

doelgroep aan te trekken? Of beide?  

 

<Eventueel aangevuld met functiespecifieke vragen> 

  

                                                           
6 Zoals het versterken van de positie van de vrager d.m.v. concurrentieprikkels in de bekostiging, 

versterken van de medezeggenschap en het creëren van een horizontale dialoog met andere 

belanghebbenden; Ruimte creëren voor de onderwijsinstellingen door middel van financiële 

bestedingsruimte, ruimte in het personeelsbeleid en vereenvoudiging van de regelgeving; Het 

transparanter maken van het aanbod door middel van rapportages van de onderwijsinspectie en 

wetgeving omtrent de schoolgids, het schoolplan en het jaarverslag. 
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Bijlage IV – Verzoek interview 

 

Geachte <naam>, 

 

In verband met mijn studie, Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen, ben ik bezig met 

een scriptie over vraagsturing in het voortgezet onderwijs.  

 

De overheid heeft in de laatste decennia diverse instrumenten ingezet om vraagsturing in het 

voortgezet onderwijs te bewerkstelligen, zoals het versterken van de positie van de vrager d.m.v. 

concurrentieprikkels in de bekostiging, versterken van de medezeggenschap, het creëren van ruimte 

voor de onderwijsinstellingen door middel van financiële bestedingsruimte, ruimte in het 

personeelsbeleid en vereenvoudiging van de regelgeving en tenslotte het transparanter maken van het 

aanbod door middel van rapportages van de onderwijsinspectie en wetgeving omtrent de schoolgids, 

het schoolplan en het jaarverslag. Met mijn scriptie tracht ik de vraag te beantwoorden in hoeverre 

deze overheidsmaatregelen hebben bijgedragen aan een sterkere profilering van scholen. Dit wil ik 

onderzoeken door bij een tiental scholen, geselecteerd aan de hand van een tiental variabelen, 

interviews af te nemen. Deze interviews bestaat uit twee delen: een deel open vragen waar een aantal 

algemene trends besproken worden en het proces in beeld wordt gebracht, en een meerkeuze gedeelte. 

Dit laatste gedeelte is erop gericht de koers/strategie van de school in beeld te brengen. 

 

Per school probeer ik twee à drie interviews af te nemen. Deze zullen ongeveer drie kwartier in beslag 

nemen, indien noodzakelijk minder. Het management van de school is de meest voor de hand liggende 

keuze. Hiernaast gaat de aandacht uit naar personen die leiding geven over, of grote invloed hebben 

op, een onderdeel van de school waarin profilering duidelijk zichtbaar is. Ook personen die al langere 

tijd met de organisatie meedraaien (of in het verleden hebben gedraaid) en zicht hebben op de 

ontwikkelingen door de tijd heen zijn bijzonder interessant voor het onderzoek. 

 

Wellicht kan mijn analyse van nut zijn voor uw organisatie. Mijn bedoeling is een compleet beeld te 

schetsen van het profiel van de school. Dit kan dienen als interne feedback: is dit inderdaad de koers 

die u met uw school wilt varen? Is die koers consistent? Maar ook: zijn de uitkomsten van de 

interviews in overeenstemming met elkaar of blijkt dat er over essentiële zaken een verschillend beeld 

bestaat in de organisatie?  

 

Ik hoop van harte op uw medewerking. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Linda van ’t  Hoog 

 

<contactgegevens> 
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Bijlage V -  Respondenten 

 

Scholen 

B. ten Napel 

Koninklijke Scholengemeenschap 

Afdelingsleider tweetalig vwo en bovenbouw vwo 

11 januari 2013, 11.00-12.00 

Te Apeldoorn 

 

C. Zweers-van Toer 

Koninklijke Scholengemeenschap 

Afdelingsleider havo (3,4,5) 

11 januari 2013, 12.00-12.45 

Te Apeldoorn 

 

J. Rijks-Lutke 

Locatiedirecteur  

28 januari 2013, 10.15-11.15 

Te Tiel 

 

H. Zeldenrust 

RSG Lingecollege 

Adjunct-directeur  

28 januari 2013, 11.15-12.00 

Te Tiel 

 

R. Weening 

RSG Slingerbos-Levant 

Technator 

8 februari 2013, 9.30- 10.20 

Te Harderwijk 

 

C. de Koning- Gans 

RSG Slingerbos-Levant 

Secretaris college van bestuur 

8 februari 2013, 10.30- 11.20 

Te Harderwijk 

 

A. Leeuwenburgh 

RSG Slingerbos-Levant 

Locatiedirecteur 

8 februari 2013, 11.30- 12.15 

Te Harderwijk 

 

E. Boerhout 

Markenhage 

Rector 

27 februari 2013, 11.00-11.45 

Te Breda 

 

E. Huisman 

Markenhage 

Afdelingsleider  

27 februari 2013, 12.00-13.00 

Te Breda 

L. le Grand 

Mondriaancollege 

ICT-ambassadeur, docent 

5 maart 2013, 9.15-10.00 

Te Oss 

 

T. Bekker 

Mondriaancollege 

Rector Bestuurder 

5 maart 2013, 10.00-10.45 

Te Oss 

 

 A. Cuijpers 

Mondriaancollege 

Docent Duits, voormalig kernteamleider 

5 maart 2013, 13.00-13.40 

Te Oss 

 

A. Molenaar 

Het Streek 

Teamleider brugklas 

7 maart 2013, 9.15- 10.00 

Te Ede 

 

W. Nep 

Het Streek 

Teamleider 3, 4 en 5 havo 

14 maart 2013, 10.00- 10.45 

Te Ede 

 

M. Willemsen 

Het Streek 

Rector 

15 april 2013, 15.00-15.30 

Te Ede 

 

A. Verwijs 

Jacobus Fruytier  

Locatiedirecteur 

22 april 2013, 9.15- 10.00 

Te Uddel 

 

R. Okken 

Jacobus Fruytier 

Teamleider vmbo gl/tl 

22 april 2013, 11.15- 12.00 

Te Uddel 
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Experts 

M. Van Dongen 

Leshuisdirecteur Beatrix College te Tilburg, 

Onderzoeker 

Telefonisch op 10 oktober 2012 

 

J. de Mulder 

Inspecteur VO bij de Onderwijsinspectie 

Per e-mail op 30 oktober 2012 

E. van Cooten 

Projectleider Platform Beta Techniek 

Per e-mail op 19 november 2012 

 

M. Hoefeijzers 

Voorzitter Building Breda 

Per email op 25 maart 2012 
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Bijlage VI – Voorwaarden voor vraagsturing in de literatuur 

 

Algemene Rekenkamer (2008) 

De Algemene Rekenkamer (2008) maakt drie voorwaarden die nodig zijn om 

Vraaggerichter presteren door de onderwijsinstellingen mogelijk te maken zeer expliciet:  

- Het vergroten van invloed van belanghebbenden op het beleid van de instelling; 

- het creëren van ruimte om het onderwijsaanbod af te kunnen stemmen op de vraag bij de 

onderwijsinstellingen. 

- het optimaliseren van de informatievoorziening over het presteren van de instellingen. 

(Algemene Rekenkamer, 2008: p.36) 

Dit zijn volgens de Algemene Rekenkamer de voorwaarden waar het ministerie van OCW 

daadwerkelijk op inzet. Minder expliciet worden nog een aantal voorwaarden genoemd.  

- De vrager in staat wordt gesteld gebruik te maken van de exit-optie. Dit veronderstelt volgens 

de Algemene Rekenkamer dat:  

o de vrager ook daadwerkelijk iets te kiezen heeft; 

o dat er goede keuze-informatie beschikbaar is;   

o dat zijn gedrag consequenties heeft voor ‘de financiering van’ de instelling.  

- De vrager kan zich laten gelden via de voice-optie. 

(Algemene Rekenkamer, 2008: p.11) 

Tussen deze twee opsommingen zit behoorlijke overlap. Samengevat stelt de Algemene Rekenkamer 

(2008) de volgende voorwaarden aan vraagsturing: 

- De vrager in staat wordt gesteld gebruik te maken van de exit-optie, het keuzegedrag van de 

vrager heeft consequenties heeft voor ‘de financiering van’ de instelling; 

- De vrager heeft ook daadwerkelijk iets te kiezen; 

- Er goede keuze-informatie beschikbaar;  

- De vrager kan zich laten gelden via de voice-optie, belanghebbenden hebben invloed op het 

beleid van de instelling; 

- Instellingen hebben ruimte om het onderwijsaanbod af te kunnen stemmen op de vraag. 

 

Van Est & De Haan (2010) 

Van Est & De Haan (2010) noemen de volgende voorwaarden: 

- Versterken van de positie van de vrager; 

- creëren van ruimte voor instellingen;  

- transparantie van de kwaliteit van het aanbod. 

Volledigheidshalve dient opgemerkt te worden dat de auteurs deze voorwaarden deels baseren op het 

zojuist genoemde rapport van de Algemene Rekenkamer. 

 

Lamberts (2005)  

Lamberts (2005) onderzoekt vraagsturing in de zorgsector. Als eerste voorwaarde noemt hij dat 

cliënten in staat gesteld moeten worden de regie te voeren. Hieraan verbindt hij een aantal 

subvoorwaarden die in de onderwijssector minder van toepassing zijn. De regierol stelt volgens 

Lamberts een aantal eisen aan omgevingsfactoren: 

- Geen belemmeringen voor de cliënt op grond van andere ‘concurrerende’ wet- en regelgeving;  

- Beschikbaarheid van informatie voor de cliënt; 

- De mogelijkheid voor de cliënt zich te laten ondersteunen bij het formuleren van de 

doelstelling en bij de invulling van de voorziening.  

(Lamberts, 2005: p. 50)  

Lamberts tweede voorwaarde is dat cliënten de consumentenrol kunnen vervullen. De twee 

subvoorwaarden die hier uit voortvloeien zijn volgens hem: 

- Bevoegdheid tot het kiezen van een wederpartij; 

- Exit-mogelijkheid voor de cliënt.  

(Lamberts, 2005: p. 51)  

Ook dit stelt volgens de auteur eisen aan de omgeving. In navolging van Bartlett en Le Grand (1993) 

noemt Lamberts subvoorwaarden aan om daadwerkelijk de beoogde keuzevrijheid en responsiviteit te 

bereiken: 
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- De aanwezigheid van een competitieve markt;  

- Beschikbaarheid van marktinformatie;  

- Verhoudingsgewijs niet te hoge transactiekosten;  

- Prikkels tot marktdeelname.  

(Lamberts, 2005: p. 52)  

Dit vult hij aan met drie subvoorwaarden die specifiek op de zorg van toepassing zijn. Deze worden 

derhalve tijdens dit onderzoek buiten beschouwing gelaten.  

 

Greve (2009)  

Greve (2009) schrijft niet specifiek over vraagsturing maar noemt zes voorwaarden om vrije keuze 

zonder negatieve effecten op gelijkheid te verzekeren. Omdat vrije keuze een belangrijk onderdeel is 

van vraagsturing, kunnen deze voorwaarden ook in dit onderzoek worden toegepast. Vrij vertaalt 

noemt Greve:  

- Concurrentie;  

- Informatie; 

- Lage transactiekosten; 

- Precieze marktprikkelstructuur; 

- Geen prikkels voor aanbieders om ‘af te romen’ 

- Vertrouwen in aanbieders. 

 

WRR (2004) 

In een aantal werken wordt geen expliciete opsomming van de voorwaarden gegeven, maar zijn er 

toch een aantal voorwaarden in de tekst verweven. Zo ook bij de WRR:  

-  Responsiviteit: “Kernbegrippen van deze strategie zijn kwaliteit en responsiviteit. In de 

verschillende sectoren gaan organisaties de structuur zodanig ‘kantelen’, dat er 

resultaatverantwoordelijke eenheden ontstaan die zo goed mogelijk aansluiten bij de 

kenmerken en vragen van een bepaalde groep cliënten.” (WRR, 2004: p. 138);  

- Exit en voice: “De sturingsmogelijkheden via exit- en voice-mechanismen bieden cliënten in 

theorie meer kansen dan ooit om de kwaliteit van de maatschappelijke dienstverlening te 

sturen” (WRR, 2004: p. 159); 

- Voldoende keuzemogelijkheden: “Van belang is dan het vergroten van de 

keuzemogelijkheden, zodat er daadwerkelijk iets te kiezen valt” (WRR, 2004: p. 229); 

- Informatie: “Een van de centrale voorwaarden om de rol van cliënten als effectieve 

tegenspeler te laten functioneren, is ontsluiting van informatie” (WRR, 2004: p. 240); 

 

Lako en Rosenau (2008) 

Lako en Rosenau stellen: “The notion is that with appropriate data on quality, the consumer can ‘vote’ 

with his or her feet and choose only those health care providers that offer the best care’’ (2008: p. 21). 

Dit impliceert dus twee voorwaarden: 

- Kwaliteitsinformatie; 

- De mogelijkheid om ‘met de voeten te stemmen’. 

 

Maarse (2011)  

Ook Maarse (2011) somt in zijn onderzoek geen voorwaarden op. Wel betoogt hij dat vraagsturing 

toegang tot informatie vereist: “De beoogde versterking van de keuzevrijheid vereist niet alleen een 

versterking van de keuzeruimte, maar ook dat zorgconsumenten toegang hebben tot objectieve en 

vergelijkbare informatie over de prestaties van verzekeraars en zorgaanbieders. Verruiming van 

keuzemogelijkheden zonder toegang tot relevante informatie is immers een lege huls. 

Zorgconsumenten moeten een weloverwogen keuze (informed choice) kunnen maken” (2011: p.107).  

 

Herweijer en Vogels (2004) 

Hetzelfde geldt Herweijer en Vogels (2004). Zij noemen niet expliciet een aantal voorwaarden maar 

zij noemen op meerdere plekken (p. 140; 185; 186; 223) het belang van informatie om een bewuste en 

goed geïnformeerde schoolkeuze te maken.  
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Burgess, Propper en Wilson (2005) 

Burgess, Propper en Wilson doen onderzoek naar de effecten van keuzevrijheid in het onderwijs. Zij 

stellen: “For choice to work, the supply side must be responsive to (changes in) demand” (2005: p. 8). 

Responsiviteit van de aanbieder zien deze auteurs dus als voorwaarde.  

 

Maarse en Ter Meulen (2006)  

Maarse en Ter Meulen (2006) concluderen dat vraagsturing in de zorg een aantal beperkingen kent. 

Volgens hen heeft de consument te weinig informatie om een geïnformeerde keuze te maken en 

daarnaast zijn de transactiekosten te hoog. Impliciet stellen de auteurs hiermee dat toereikende 

informatie en niet te hoge transactiekosten belangrijke voorwaarden voor vraagsturing zijn.  
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Bijlage VII – Analyse strategieraamwerk 

 

Koninklijke Scholengemeenschap 

 

Ten Napel 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 2 a. 3 a. 0 a. 0 a. 1 a. 0 a. 3 a. 2 a. 2 a. 3 

b. 1 b. 0 b. 3 b. 0 b. 1 b. 3 b. 0 b. 1 b. 0 b. 0 

c. 0 c. 0 c. 0 c. 3 c. 1 c. 0 c. 0   c. 1 c. 0 

 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 2  

Goudzoeker 4 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 2  

Reactor 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 1  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 1 6 0 0  36 

Goudzoeker 0 0 0 6 0 0 6 0 4 0 1 0 0 0  30 

Reactor 0 3 0 3 0 0 0 3 2 0 1 3 0 0  26 

 

 

Zweers 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 0 a. 0 a. 0 a. 1 a. 0 a. 2 a. 0 a. 0 a. 0 a. 3 

b. 0 b. 3 b. 2 b. 2 b. 0 b. 0 b. 3 b. 3 b. 0 b. 0 

c. 3 c. 0 c. 1 c. 0 c. 3 c. 4 c. 0   c. 3 c. 0 

 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 0 3 0 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 6  

Goudzoeker 0 0 3 0 6 0 0 4 1 2 2 0 0 0 6  

Reactor 0 0 6 0 3 0 0 2 2 0 4 0 0 0 3  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 0 4 0 6 0 0 0 0 0 3 6 0 0  36 

Goudzoeker 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0  30 

Reactor 2 0 4 0 3 0 0 9 0 0 3 3 0 0  26 

 

 

RSG Lingecollege 

 

Rijks-Lutke 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 1 a. 2 a. 0 a. 1 a. 0 a. 0 a. 0 a. 2 a. 0 a. 0 

b. 2 b. 1 b. 0 b. 0 b. 1 b. 3 b. 0 b. 1 b. 2 b. 3 

c. 0 c. 0 c. 3 c. 2 c. 2 c. 0 c. 3     c. 1 c. 0 
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 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 4 0 4 1 0 0 0 3 0 0 4 0 1 4  

Goudzoeker 2 0 0 0 2 0 0 0 3 2 0 0 0 1 4  

Reactor 1 2 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 0 2 2  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 6 0 0 0 3 6 0 0 4 1 0 0 0  41 

Goudzoeker 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 1 0 6 0  30 

Reactor 0 3 0 0 0 3 0 3 0 2 1 0 3 0  29 

 

Zeldenrust 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 3 a. 3 a. 0 a. 3 a. 3 a. 0 a. 0 a. 2 a. 3 a. 0 

b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 3 b. 1 b. 0 b. 0 

c. 0 c. 0 c. 3 c. 0 c. 0 c. 3 c. 0   c. 0 c. 3 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0  

Goudzoeker 6 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0  

Reactor 3 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 0 3 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 3  27 

Goudzoeker 0 0 3 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 3  33 

Reactor 0 0 3 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 6  33 

 

 

RSG Slingerbos-Levant 

 

De Koning-Gans 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 1 a. 3 a. 0 a. 2 a. 0 a. 3 a. 0 a. 3 a. 3 a. 0 

b. 2 b. 0 b. 3 b. 1 b. 0 b. 0 b. 3 b. 0 b. 0 b. 2 

c. 0 c. 0 c. 0 c. 0 c. 3 c. 0 c. 0   c. 0 c. 1 

 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 4 0 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6  

Goudzoeker 2 0 0 0 0 0 0 6 0 4 1 0 0 0 6  

Reactor 1 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 3  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 0 0 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0 1  33 

Goudzoeker 6 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0 4 1  45 

Reactor 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 2  24 
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Weening 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 2 a. 0 a. 0 a. 2 a. 0 a. 3 a. 0 a. 3 a. 0 a. 0 

b. 1 b. 3 b. 3 b. 0 b. 0 b. 0 b. 3 b. 0 b. 0 b. 1 

c. 0 c. 0 c. 0 c. 1 c. 3 c. 0 c. 0   c. 3 c. 2 

 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 6  

Goudzoeker 4 0 0 0 6 0 0 6 0 4 0 0 0 0 6  

Reactor 2 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 0 0 0 6 0 9 0 0 0 3 0 0 2  33 

Goudzoeker 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0 2 2  48 

Reactor 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 4  26 

 

 

Leeuwenburgh 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 3 a. 3 a. 0 a. 3 a. 0 a. 0 a. 0 a. 3 a. 3 a. 0 

b. 0 b. 0 b. 3 b. 0 b. 0 b. 0 b. 3 b. 0 b. 0 b. 0 

c. 0 c. 0 c. 0 c. 0 c. 3 c. 3 c. 0   c. 0 c. 3 

 

 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6  

Goudzoeker 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0 0 0 6  

Reactor 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 0 3 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0 3  33 

Goudzoeker 0 0 3 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 3  45 

Reactor 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6  24 

 

 

Markenhage 

 

Boerhout 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 0 a. 0 a. 0 a. 0 a. 0 a. 3 a. 3 a. 3 a. 0 a. 0 

b. 1 b. 3 b. 3 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 3 b. 0 

c. 2 c. 0 c. 0 c. 3 c. 3 c. 0 c. 0   c. 0 c. 3 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6  
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Goudzoeker 0 0 2 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6  

Reactor 0 1 4 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 0 0 0 0 0 9 0 0 6 0 0 0 3  37 

Goudzoeker 6 0 0 6 0 0 9 0 0 0 0 0 0 3  44 

Reactor 3 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6  29 

 

Huisman 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 3 a. 1 a. 0 a. 2 a. 0 a. 0 a. 0 a. 3 a. 3 a. 0 

b. 0 b. 1 b. 3 b. 1 b. 0 b. 0 b. 3 b. 0 b. 0 b. 0 

c. 0 c. 1 c. 0 c. 0 c. 3 c. 3 c. 0   c. 0 c. 3 

 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6  

Goudzoeker 6 0 0 0 2 1 0 6 0 4 1 0 0 0 6  

Reactor 3 0 0 0 1 2 0 3 0 0 2 0 0 0 3  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 0 3 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0 3  31 

Goudzoeker 0 0 3 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 3  47 

Reactor 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6  29 

 

Mondriaancollege 

 

Le Grand 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 0 a. 2 a. 0 a. 0 a. 0 a. 0 a. 3 a. 2 a. 0 a. 0 

b. 0 b. 1 b. 3 b. 2 b. 0 b. 0 b. 0 b. 1 b. 0 b. 3 

c. 3 c. 0 c. 0 c. 1 c. 3 c. 3 c. 0   c. 3 c. 0 

 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 6  

Goudzoeker 0 0 3 0 2 0 0 6 0 0 2 0 0 0 6  

Reactor 0 0 6 0 1 0 0 3 0 0 4 0 0 0 3  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0  30 

Goudzoeker 0 0 3 6 0 0 6 0 0 0 3 0 6 0  43 

Reactor 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 3 0  32 

 

 

Bekker 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
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a. 0 a. 3 a. 0 a. 2 a. 0 a. 0 a. 0 a. 3 a. 3 a. 0 

b. 3 b. 0 b. 0 b. 0 b. 3 b. 0 b. 3 b. 0 b. 0 b. 0 

c. 0 c. 0 c. 3 c. 1 c. 0 c. 3 c. 0   c. 0 c. 3 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 6 0 6 0 0 0 0 3 0 0 2 0 3 0  

Goudzoeker 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 3 0  

Reactor 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 0 3 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0 3  41 

Goudzoeker 0 0 3 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 3  31 

Reactor 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6  30 

 

 

Cuijpers 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 2 a. 0 a. 0 a. 0 a. 0 a. 0 a. 3 a. 2 a. 3 a. 3 

b. 1 b. 3 b. 3 b. 0 b. 0 b. 3 b. 0 b. 1 b. 0 b. 0 

c. 0 c. 0 c. 0 c. 3 c. 3 c. 0 c. 0   c. 0 c. 0 

 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 2  

Goudzoeker 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0  

Reactor 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 1  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0  35 

Goudzoeker 0 0 0 6 0 0 6 0 6 0 0 0 0 0  40 

Reactor 0 3 0 3 0 0 0 3 3 0 0 3 0 0  27 

 

Het Streek 

 

Molenaar 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 0 a. 3 a. 0 a. 1 a. 0 a. 0 a. 3 a. 3 a. 0 a. 0 

b. 1 b. 0 b. 0 b. 1 b. 3 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 3 

c. 2 c. 0 c. 3 c. 1 c. 0 c. 3 c. 0   c. 3 c. 0 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 2 2 6 0 0 0 0 3 0 1 2 0 3 0  

Goudzoeker 0 0 2 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 3 0  

Reactor 0 1 4 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 6 0  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   
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Verdediger 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 0  34 

Goudzoeker 0 0 3 6 0 0 9 0 0 0 3 0 6 0  38 

Reactor 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0  31 

 

Nep 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 0 a. 3 a. 0 a. 1 a. 0 a. 0 a. 3 a. 2 a. 0 a. 0 

b. 0 b. 0 b. 3 b. 2 b. 0 b. 0 b. 0 b. 1 b. 0 b. 0 

c. 3 c. 0 c. 0 c. 0 c. 3 c. 3 c. 0   c. 3 c. 3 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6  

Goudzoeker 0 0 3 0 0 0 0 6 0 2 2 0 0 0 6  

Reactor 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 4 0 0 0 3  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 0 3 0 0 0 6 0 0 0 3 0 0 3  32 

Goudzoeker 0 0 3 6 0 0 6 0 0 0 3 0 0 3  40 

Reactor 0 0 3 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 6  34 

 

Willemsen 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 1 a. 3 a. 0 a. 3 a. 0 a. 0 a. 3 a. 3 a. 0 a. 0 

b. 2 b. 0 b. 1 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 b. 0 

c. 0 c. 0 c. 2 c. 0 c. 3 c. 3 c. 0   c. 3 c. 3 

 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 4 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6  

Goudzoeker 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6 0 0 0 0 6  

Reactor 1 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 3  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 0 3 0 0 0 9 0 0 0 3 0 0 3  36 

Goudzoeker 0 0 3 6 0 0 9 0 0 0 3 0 0 3  42 

Reactor 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 6  26 

 

Jacobus Fruytier 

 

Okken 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 1 a. 3 a. 2 a. 0 a. 0 a. 3 a. 0 a. 3 a. 3 a. 0 

b. 2 b. 0 b. 1 b. 0 b. 0 b. 0 b. 3 b. 0 b. 0 b. 0 

c. 0 c. 0 c. 0 c. 3 c. 3 c. 0 c. 0   c. 0 c. 3 
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 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 4 0 6 0 0 4 0 0 0 0 6 0 0 6  

Goudzoeker 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 6  

Reactor 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 0 0 0 6 0 9 0 0 0 0 0 0 3  44 

Goudzoeker 6 0 0 0 0 0 9 0 6 0 0 0 0 3  34 

Reactor 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 6  24 

 

Verwijs 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

a. 1 a. 3 a. 2 a. 1 a. 0 a. 3 a. 2 a. 3 a. 0 a. 0 

b. 2 b. 0 b. 1 b. 1 b. 3 b. 0 b. 1 b. 0 b. 0 b.  2 

c. 0 c. 0 c. 0 c. 1 c. 0 c. 0 c. 0   c. 3 c. 1 

 

 1   2   3.   4.   5.    

 a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c. a. b. c.  

Verdediger 0 4 0 6 0 0 4 0 0 0 1 2 0 3 0  

Goudzoeker 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 3 0  

Reactor 1 2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 6 0  

                 

 6.   7.   8.  9.   10.    Totaal 

 a. b. c. a. b. c. a. b. a. b. c. a. b. c.   

Verdediger 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0 3 0 0 1  35 

Goudzoeker 6 0 0 4 0 0 9 0 0 0 3 0 4 1  37 

Reactor 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2  27 

 

 


