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Voorwoord
Deze scriptie kent een lange, maar vooral een zeer mooie achtergrond. De interesse in
dit scriptieonderwerp is namelijk al een aantal jaar geleden ontstaan. In 2014 heb ik voor
mijn

PABO-opleiding

de

minor

‘Leiderschap

in

het

Onderwijs’

mogen

volgen.

Gedurende deze minor heb ik stagegelopen bij de schoolleider van een basisschool in
Groesbeek. Door hetgeen ik in deze periode heb gezien en heb mogen leren, is mijn
interesse voor de beleidskant van het onderwijs enorm gegroeid. Na het moment dat ik
mezelf in 2015 officieel ‘meester’ mocht noemen, wilde ik die interesse in de beleidskant
van het onderwijs verder uitdiepen. De (pre-)master Bestuurskunde bood mij de kans om
zowel het onderwijs als het functioneren van de publieke sector met elkaar te kunnen
verbinden. In de vorm van deze scriptie heb ik geprobeerd beide studies samen te
brengen.
De scriptie is geschreven in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (OCW). Het onderwerp ‘sturing’ staat hier hoog op de agenda.
Deze scriptie bood OCW de gelegenheid hun kennisbasis over ‘sturing’ in het primair
onderwijs verder te vergroten. Via deze weg wil ik mijn begeleider binnen OCW, Maarten,
enorm bedanken voor alle goede gesprekken over, en commentaren op mijn schrijven.
Je liet me mijn eigen pad bewandelen, je stond voor me klaar op de momenten dat ik je
nodig had en je gaf me de ruimte om mijn eigen keuzes te maken. Tevens dank aan alle
fijne collega’s van de Directie Kennis voor het warme welkom, het vertrouwen en
natuurlijk de potjes tafelvoetbal. Het was heel fijn om te ervaren hoe ik van meet af aan
werd opgenomen in het team en jullie mij de ruimte boden om mijn eigen beeld te
vormen van het ‘reilen en zeilen’ op een Ministerie.
Verder wil ik graag een groot compliment geven aan Marlies Honingh voor haar
snelle reacties op mijn vragen en mailtjes. Dit heeft het schrijfproces, zelfs vanuit
Botswana, enorm bevorderd en hiermee heb ik de begeleiding van uw kant als heel
prettig ervaren. Verder wil ik Riki, Chrissy en Gerard heel erg bedanken voor het
meedenken en het meelezen, ook dit heeft het schrijfproces een stuk fijner gemaakt.
Tot slot natuurlijk veel dank mijn ouders voor al hun vertrouwen en de mogelijkheden die
ze mij in de afgelopen jaren hebben geboden.
Inmiddels heb ik ‘het Haagse’ achter me gelaten en zit de grote verhuizing erop.
Het

komende

jaar

ga

ik

aan

de

slag

als

schoolleider-onderwijzer

voor

het

onderwijsproject ‘Bokopano Kids’ in Botswana.
Ik wens u heel veel leesplezier toe,
Sebastian Baeten
Serowe, 20 november 2017
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Samenvatting
Aanleiding/Doel

In Nederland is een groot netwerk actief met verschillende actoren die gezamenlijk zorg
dragen voor de totstandkoming van het basisonderwijs. De beleidstheorie veronderstelt
dat de sturing binnen dit netwerk polycentrisch is. Dat wil zeggen dat er meerdere
actoren sturen en invloed uitoefenen op schoolbesturen en scholen en er geen sprake is
van één sturend centrum. Het is echter onbekend in hoeverre basisscholen daadwerkelijk
op een polycentrische wijze worden aangestuurd. Dit onderzoek tracht deze kennisleemte
te dichten.
Methodologie
Om te bepalen in hoeverre basisscholen op een polycentrische manier worden
aangestuurd is de relatie tussen de aansturende actoren en de basisschool nader
onderzocht. Hiervoor zijn vier theoretische modellen gebruikt die inzicht gaven in de aard
van de relatie tussen van elkaar afhankelijke actoren. Dit betroffen de Principal Steward
Theorie, de Principal Agent Theorie, de Multiple Principal Theorie en het Stakeholder
model. Iedere theorie schrijft zijn eigen voorwaarden voor die bepalend zijn voor de
wijze waarop de sturing wordt ervaren door een organisatie en of dit ertoe kan leiden dat
de beelden en ideeën van de aansturende actor vorm krijgen in het beleid.
Aangezien schoolleiders de verantwoordelijkheid hebben om het beleid vorm te
geven op de eigen basisschool zijn in dit onderzoek dertien schoolleiders geïnterviewd.
Zes van hen hebben een dubbelfunctie en zijn schoolleiders-schoolbestuurders. Het doel
van deze interviews was om inzicht te krijgen in de aard van de relaties die de
schoolleiders en de schoolleiders-schoolbestuurders onderhouden met het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de (mede)schoolbestuurders, de Inspectie
van het Onderwijs, de ouders van de leerlingen en de PO-Raad. Door na te gaan hoe
deze relaties werden aangeduid, kon inzicht verkregen worden in de wijze waarop
schoolleiders(-schoolbestuurders) de sturing van deze actoren ervaren en in hoeverre er
sprake was van polycentrische sturing. Bovendien werd ook duidelijk of sturing in de
praktijk wordt vertaald naar concreet beleid op de basisscholen. Het type relatie is
bepaald door de schoolleiders te bevragen in hoeverre er, binnen twee verschillende
situatieschetsen, sprake was van vertrouwen, doelconsensus, de ruimte om te kunnen
handelen volgens de eigen visie van de school en in hoeverre ze openstaan voor de
ideeën en beïnvloeding van de genoemde actoren.
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Bevindingen
Op basis van de antwoorden van de respondenten is er vastgesteld dat het type relatie
dat de dertien schoolleiders onderhouden met de vijf actoren voornamelijk gedefinieerd
kan worden volgens de Principal Steward theorie. Dit houdt in dat er veelal sprake is van
vertrouwen en doelconsensus tussen de schoolleiders(-schoolbestuurders) en de vijf
geselecteerde actoren. Daarbij ervaren de respondenten voldoende ruimte om hun beleid
te baseren op de eigen visie van de school en staan ze open voor de invloeden en sturing
van meerdere actoren. Echter worden de schoolleiders(-schoolbestuurders) niet door alle
vijf de onderzochte actoren in een gelijke mate aangestuurd, zoals de beleidstheorie wel
veronderstelt. Met betrekking tot de vijf geselecteerde actoren lijken de respondenten
voornamelijk bereid te zijn om de invloeden en sturing van het schoolbestuur, de ouders
van de leerlingen en de IvhO vorm te geven in het schoolbeleid. De uitgeoefende sturing
vanuit het Ministerie van OCW wordt per situatie afgewogen, omdat de meeste
respondenten van mening zijn dat deze invloeden niet altijd goed aansluiten op het
leerproces van de eigen leerlingen. De PO-Raad wordt als orgaan wel geaccepteerd, maar
hun ideeën worden door de bevraagde schoolleiders(-schoolbestuurders) niet tot
nauwelijks opgenomen in het schoolbeleid.
Samenvattend kan er gesteld worden dat deze schoolleiders(-schoolbestuurders)
zich laten beïnvloeden door meerdere actoren binnen het primaire onderwijsbestel.
Hierbij is er voornamelijk sprake van vertrouwen, doelconcensus, ruimte voor de
implementatie van de eigen visie van de school en staan de respondenten open voor
sturing. Maar niet alle ondervraagde schoolleiders(-schoolbestuurders) laten zich in een
gelijke mate aansturen door de vijf onderzochte actoren. Hierdoor luidt de conclusie van
dit onderzoek dat basisscholen in Nederland ten dele, maar niet op een volledig
polycentrische wijze worden aangestuurd.
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1.

Introductie

1.1. Aanleiding
Eén van de belangrijkste taken van de overheid is het waarborgen van publieke belangen
(De Bruijn & Dicke, 2006). Onderwijs is één van die publieke belangen waar de overheid
in Nederland zorg voor dient te dragen (Onderwijsraad, 2013). In Nederland wordt het
onderwijs in verschillende fases aangeboden. De fase waarin een kind het fundament legt
voor de eigen ontwikkeling is op de basisschool (Lockheed & Verspoor, 1993).
De basisschool is dé plek waar kinderen van 4-12 jaar de kans krijgen zichzelf te
ontwikkelen

en

hiermee

de

basis

te

leggen

voor

een

kwalitatief

goed

leven

(Onderwijsraad, 2011). Een optimale ontwikkeling van leerlingen in deze levensfase is
eveneens van groot belang voor de realisatie van een sterke economie en een prettig
leefklimaat in Nederland (Onderwijsraad, 2011). Voor het verwezenlijken van het
basisonderwijs in Nederland is een groot netwerk aan actoren actief dat samen als doel
heeft om van kwalitatief hoogstaand, doelmatig en toegankelijk onderwijs te realiseren
(OCW,

2017a).

Dit

netwerk

van

actoren

wordt

het

onderwijsbestel

genoemd

(Bronneman-Helmers, 2011). Actoren in het huidige onderwijsbestel zijn onder meer het
Ministerie

van

Onderwijs,

Cultuur

en

Wetenschap

(Ministerie

van

OCW/OCW),

de schoolbesturen, de basisscholen, de ouders van de leerlingen, gemeenten, de PORaad, de Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en educatieve uitgeverijen. De keuze om de
realisatie

van

het

primair

onderwijs

te

verwezenlijken

middels

een

vorm

van

netwerksturing komt voort uit de overtuiging bij de overheid dat samenwerking in de
huidige tijdgeest zorgt voor het meeste draagvlak. Daarnaast is het van mening dat het
de meest effectieve en goedkoopste manier is om publieke belangen te realiseren (Hajer,
Van Tavenhove & Laurent, 2004; Klaster, 2015; Koppejan, Kars & van der Voort, 2007).
Afhankelijk van de doelstelling(en) van de actoren in het netwerk stellen onder
meer Kenis & Provan (2008) en Rhodes (1997) dat een netwerk op verschillende
manieren kan worden ingericht. Op basis van de geschetste doelstelling is het primaire
onderwijsbestel ingericht volgens de polycentrische netwerkvorm (Bekkers, 2009; Frissen
et al., 2015; Hooge, 2013; Hooge, Janssen, Van Look, Moolenaar, Sleegers, 2015;
Honingh & Ehren, 2012; Waslander, Hooge & Theisens, 2017). Ostrom, Tiebout & Warren
(1961) beschrijven een polycentrisch netwerk als een netwerk van meerdere actoren
waarbinnen geen eenduidig sturend en/of ordenend centrum aanwezig is, waardoor
sturende invloeden voortkomen uit een diversiteit aan actoren in plaats van een
monocentrisch midden. Volgens Ostrom et al. (1961) kennen netwerken die worden
vormgegeven

via

het

polycentrisme

vele

voordelen

ten

opzichte

van

andere
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netwerkvormen zoals samenwerking, spreiding van macht, zelfsturing, onderlinge
controle en de mogelijkheid tot het creëren van lerend vermogen binnen organisaties.
Polycentrische sturing kan volgens Ostrom (2010) in de huidige tijd nog steeds zorgen
voor betere uitkomsten en prestaties van zowel individuele organisaties als van het
gehele netwerk, dan dit het geval is in vergelijking met overige netwerkvarianten.
Omdat de beleidstheorie aangeeft dat het primaire onderwijsbestel in Nederland is
ingericht volgens de polycentrische netwerkvariant is het van belang dat sturing
plaatsvindt vanuit een diversiteit aan actoren. De aanname dat een onderwijsorganisatie
in het primaire onderwijsbestel ook vanuit meerdere actoren wordt aangestuurd is in de
praktijk echter niet vanzelfsprekend (Waslander et al. 2017). Dit komt omdat het
primaire onderwijsbestel een zeer complexe sector is, waarbinnen veel verschillende
instanties,

organisaties

en

bestuursorganen

opereren

die

allemaal

hun

eigen

verantwoordelijkheden, perspectieven en opvattingen hebben over de wijze waarop het
onderwijs in de klas vormgegeven dient te worden (Bekkers 2009; Bronneman-Helmers,
2011; Frissen et al., 2015; Hooge, 2013; Hooge et al., 2015; Onderwijsraad, 2015;
Theisens, Hooge & Waslander, 2016; Waslander et al., 2017). De actoren in dit
gefragmenteerde veld beschikken over dusdanig veel invloed en hulpbronnen dat een
basisschool haar onderwijs niet tot nauwelijks kan realiseren zonder hiervan gebruik te
moeten maken (Hooge et al. 2015; Van de Bekerom, 2016). Doordat de bronnen en de
hulpmiddelen schaars zijn, kan dit ertoe leiden dat bepaalde actoren meer invloed naar
zich toetrekken waardoor een evenredige sturing vanuit meerdere actoren onder druk
kan komen te staan (Geuijen, 2014; Hooge et al. 2015). Op basis hiervan is het de vraag
in hoeverre meerdere actoren daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op hetgeen er in
het klaslokaal gebeurt, of dat er in de praktijk toch één leidende actor is die grotendeels
het beleid bepaalt.
Om te bepalen in hoeverre meerdere actoren invloed kunnen uitoefenen op
hetgeen er binnen een organisatie plaatsvindt, stellen Kaats, Opheij, Willems & Van
Wendel (2015), Kaats & Opheij (2011) en Waslander et al. (2017) dat het van belang is
om de relatie tussen de sturende actor(en) en de aangestuurde actor te onderzoeken.
De relatie tussen actoren kan namelijk inzicht geven in de wijze waarop de uitgeoefende
sturing wordt ervaren, en welke sturing al dan niet vorm krijgt in het beleid van de
organisatie (Waslander et al. 2017). Omdat het klaslokaal dé plek is waar de ideeën en
beelden van alle actoren uiteindelijk vorm dienen te krijgen, wordt er in dit onderzoek
onderzocht hoe sturing in het primaire onderwijsbestel wordt ervaren op een basisschool
en in hoeverre de relatie tussen de basisschool en de sturende actoren het toelaat dat de
uitgeoefende sturing daadwerkelijk wordt vertaald in het beleid van de basisschool.
Hierdoor kan er bepaald worden in hoeverre basisscholen in Nederland aangestuurd
worden op basis van de in de beleidstheorie veronderstelde polycentrische sturing.
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1.2.

Probleemstelling

1.2.1.

Doelstelling

Inzicht verkrijgen in de mate waarin basisscholen in Nederland beïnvloed worden door
meerdere actoren rond de school, teneinde na te gaan in hoeverre er in de praktijk
sprake is van polycentrische sturing zoals in de beleidstheorie verondersteld wordt.

1.2.2.

Hoofdvraag

In hoeverre worden basisscholen in Nederland aangestuurd op basis van de in de
beleidstheorie veronderstelde polycentrische sturing?

1.2.3.

Deelvragen

1. Wanneer is er volgens de literatuur sprake van polycentrische sturing?
2. Welke veronderstellingen liggen er ten grondslag aan relaties tussen actoren in een
polycentrisch netwerk?
3.

In welke mate is er sprake van polycentrische sturing in het basisonderwijs?

1.3.

Relevantie van dit onderzoek

Volgens artikel 23 van de Grondwet is het onderwijs een: “Voorwerp van de
aanhoudende zorg der regering” (art. 23 lid 1 Grondwet, 2006). “Het belang van het
primair onderwijs is onomstreden. Niemand zal het belang van goed onderwijs voor
jonge kinderen ontkennen” (Frissen, van der Steen, Peeters, Frankowski, De Jong, ChinA-Fat, Scherpenisse & Schram, 2015, p.13). Het belang van dit onderzoek ligt dan ook in
de mogelijke waarde die het kan toevoegen aan de beschikbare kennis over het werken
in netwerken in een publieke sector, specifiek de primaire onderwijssector.
De verantwoordelijkheid voor het realiseren van het basisonderwijs ligt namelijk
niet uitsluitend in de handen van de overheid. De overheid is een onderdeel van een
netwerk van verschillende actoren die allemaal medeverantwoordelijk zijn voor de
totstandkoming hiervan (Frissen et al. 2015; Hooge et al., 2015). Omdat de overheid de
regie in het netwerk niet strak in handen heeft, is er de mogelijkheid voor meerdere
actoren om vruchtbare en constructieve relaties te onderhouden met een basisschool.
Hierdoor ontstaat er voor iedere actor de ruimte om de eigen beelden en ideeën te laten
doorvloeien tot in het klaslokaal (Frissen et al. 2015). Hoewel Waslander et al. (2017)
aangeven dat er steeds meer beschikbare literatuur komt over netwerksturing in de
diverse onderwijsstelsels, is er geen wetenschappelijke literatuur gevonden die specifiek
10

inzicht geeft in de relatie tussen de basisschool en de verschillende actoren in het bestel.
Hierdoor is het onbekend of de relatie tussen de basisschool en de sturende actoren het
toe laat dat de beelden en ideeën vanuit meerdere actoren op een duurzame wijze
worden vertaald in het beleid van de basisschool. Dit onderzoek tracht dit kennishiaat te
dichten.
Over de actualiteit van dit onderwerp geven Waslander et al. (2017) aan dat de
wijze waarop het onderwijsbestel aangestuurd wordt: “Eén van de grote vragen van deze
tijd” betreft (p.5). Het is een vraag waar volgens Waslander et al. (2017) “Nog geen
bevredigend antwoord op is gevonden” (p.5). Binnen het Ministerie van OCW wordt dit
standpunt gedeeld. Door de complexiteit van het primaire onderwijsbestel is sturing een
aanhoudend

beleidsthema.

Zeker

met

het

oog

op

de

recent

aangetreden

bewindspersonen en het tot uitvoer brengen van het nieuwe regeerakkoord, wordt
nieuwe kennis over ‘sturing’ door OCW sterk aangemoedigd.
Samenvattend kan dit onderzoek binnen de Bestuurskunde een bijdrage leveren
aan de kennis over netwerken in een publieke sector en de wijze waarop sturing
hierbinnen plaatsvindt. Met het oog op het tot uitvoering brengen van het nieuwe
regeerakkoord is deze scriptie juist nu relevant omdat dit onderzoek een bijdrage kan
leveren

aan

de

uitbereiding

van

de

kennisbasis

‘sturing’

voor

de

nieuwe

bewindspersonen.

1.4.

Leeswijzer

Dit onderzoek bestaat uit vijf verschillende delen. Het onderzoek begint met het
theoretisch kader waarin wordt beschreven wanneer er volgens de literatuur sprake is
van

polycentrische

sturing,

waarmee

de

eerste

deelvraag

beantwoordt

wordt.

Binnen ditzelfde theoretische kader worden vervolgens de veronderstellingen die ten
grondslag liggen aan de relaties tussen de actoren in een polycentrisch netwerk
behandeld. Deze modellen dienen als hulpmiddel om te kunnen bepalen in hoeverre de
relatie tussen de aansturende actor en basisschool het toelaat dat de uitgeoefende
sturing invloed kan hebben op het beleidsproces van de school. Dit onderdeel
beantwoordt de tweede deelvraag van dit onderzoek.
Het tweede deel van dit onderzoek beschrijft de gehanteerde methodologie in dit
onderzoek. In dit hoofdstuk wordt onder meer de keuze voor de onderzoekseenheid, het
type onderzoek, de onderzoeksstrategie en de dataverzamelingsmethode beschreven.
Het derde deel van dit onderzoek presenteert de resultaten en de bijbehorende
analyse van de gevonden data. Door middel van deze resultaten en de analyse wordt
bepaald in welke mate er sprake van polycentrische sturing in het basisonderwijs,
waarmee de derde deelvraag beantwoord wordt.
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In het vierde deel van dit onderzoek worden de conclusies van dit onderzoek
weergegeven waarmee uiteindelijk antwoord wordt gegeven op de onderzoeksvraag.
Tot slot wordt in het vijfde deel van dit onderzoek de discussie van dit onderzoek
weergegeven. In het discussie hoofdstuk worden allereerst enkele gevolgtrekkingen van
de theorie behandeld. Vervolgens vindt er een reflectie plaats op de methodologische
keuzes, worden er enkele suggesties gedaan voor vervolgonderzoek en ter afsluiting
worden er een aantal aanbevelingen gedaan in de richting van het Ministerie van OCW.
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2.

Theoretisch kader

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag is het allereerst nodig om inzichtelijk te
maken wanneer er volgens de literatuur er sprake van polycentrische sturing. In de
onderstaande paragraaf wordt dit uiteengezet. Vervolgens worden de veronderstellingen
die ten grondslag liggen aan relaties tussen actoren in een polycentrisch netwerk
toegelicht.

2.1.

Een Polycentrisch netwerk

Zoals aangehaald in de aanleiding (zie 1.1.) zijn er verschillende soorten netwerken
(Kenis & Provan, 2008; Rhodes, 1997). In 1961 beschreven Ostrom, Tiebout & Warren
als één van de eerste een polycentrische netwerk. Een polycentrisch netwerk houdt in
dat een actoren wordt aangestuurd door meerdere verschillende actoren waardoor er
geen eenduidig sturend en/of ordenend centrum aanwezig is (Ostrom et al., 1961).
Polycentrisch staat dus voor meerdere (poly) sturende centra (centrisch). Omdat de
sturing

vanuit

meerdere

actoren

de

belangrijkste

voorwaarde

vormt

voor

een

polycentrisch netwerk, is de doelstelling in dit onderzoek dan ook om na te gaan in
hoeverre een basisschool in Nederland wordt beïnvloed door meerdere actoren rondom
de school.
Voor

het

verwezenlijken

van

polycentrische

sturing

zijn

er

echter

meer

voorwaarden waaraan de actoren in een netwerk moeten voldoen om deze vorm van
sturing te bewerkstellingen. Als eerste stelt de literatuur dat deze vorm van sturing wordt
verwezenlijkt in een omgeving waarin iedere actor een onafhankelijke en autonome
positie inneemt en actoren samenwerken op basis van een horizontale interactie (Aligica
& Tarko, 2012; Alter & Hage, 1993; Lammers & Arentsen, 2016; Ostrom et al., 1961).
Ondanks dat er mogelijk hiërarchische verschillen zijn tussen de verschillende actoren in
het netwerk, gaat het erom dat interactie tussen de actoren voornamelijk gebaseerd is
op gelijkwaardigheid (Bovens, ’t Hart & van Twist, 2012; Friedmann, 1999). In het
primaire onderwijsbestel is de IvhO als toezichthouder bijvoorbeeld een sterke verticale
actor met uitgebreidere bevoegdheden dan een individuele basisschool. Voor het creëren
van de beoogde gelijkwaardige en horizontale interactie gaat het er binnen een
polycentrisch

netwerk

om

hoe

de

IvhO

invulling

geeft

aan

deze

ongelijkheid.

Waar mogelijk dient de IvhO op een zo horizontaal mogelijke wijze te acteren.
“Toezicht geeft dan geen uitdrukking aan stelselmatig wantrouwen, evenmin aan blind
vertrouwen,

maar

staat

voor

een

rationele

vertrouwensrelatie:

gerechtvaardigd

vertrouwen als het kan, gezond wantrouwen als het moet” (WRR, 2013, p. 126).
Vervolgens is het van belang dat de samenwerking tussen de actoren gebaseerd is op de
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ambitie om de eigen, maar voornamelijk om de collectieve doelen te behalen (Bekkers,
2009; Hofman, Vandenberghe & Dijkstra, 2008; Kaats et al., 2015; McGinnis,
2009/2011). Omdat er binnen dit type netwerk niet één partij is die de doelstellingen
bepaald, is het van belang dat de doelstellingen, kaders en regels waarbinnen gehandeld
mag worden op een zo gemeenschappelijk mogelijke wijze worden opgesteld (McGinnis,
2009/2011). Volgens Aligica & Tarko (2012), Hoek (2007), Noordegraaf & De Wit (2011),
en McGinnis (2009/2011) kan een horizontaal interactieproces namelijk alleen succesvol
verlopen

wanneer

regels

en

kaders

gezamenlijk

zijn

opgesteld,

deze

worden

geaccepteerd door de actoren en zij zich hieraan conformeren. In de praktijk kan dit
echter problematisch zijn. Dit komt omdat de productie en het aanbod van diensten en
goederen

binnen

2009/2011;

een

Ostrom

et

polycentrisch
al.,

1961).

netwerk
Binnen

doorgaans
het

gescheiden

primaire

is

(McGinnis,

onderwijsbestel

ligt

de

verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van het onderwijs bijvoorbeeld bij de
scholen en haar schoolbesturen. Actoren zoals CITO, educatieve uitgeverijen en de PORaad bieden expertise en middelen aan waarmee onderwijsinstellingen in staat worden
gesteld het onderwijs te realiseren. Door deze verdeling van de bronnen en hulpmiddelen
is er binnen een polycentrisch netwerk veelal een sterke mate van wederzijdse
afhankelijkheid tussen de actoren (Bovens et al., 2012; Geuijen, 2014; Hajer et al.,
2004; Noordegraaf & de Wit, 2011; Pierre & Peters, 2005; Van Tatenhove, 1993).
Om het onderwijs te kunnen financieren zijn scholen en schoolbesturen voor het grootste
deel afhankelijk van het geld van de overheid. Ook zijn ze bijvoorbeeld afhankelijk van
het oordeel van de IvhO om überhaupt onderwijs aan te mogen bieden. Actoren hebben
elkaar dus nodig hebben voor de realisatie van zowel de eigen als de collectieve doelen
(Cornforth, 2003; Hajer et al., 2004; Keast, Mandell, Brown & Woolcock, 2004; Klijn,
Koppejan & Termeer, 1995). Een mogelijk gevaar van deze afhankelijkheid is dat,
ondanks de beoogde horizontale interactie, dit ertoe kan leiden dat bepaalde actoren te
overheersende sturende of beïnvloedende acties ondernemen waardoor de meervoudige
sturing onder druk kan komen te staan (Bekkers, 2009; Hooge, 2013; Lammers &
Arentsen, 2016). Daarmee wordt duidelijk dat het zeer de vraag is of we in de praktijk
daadwerkelijk over een gelijkwaardig netwerk kunnen spreken.
Voor het realiseren van de optimale balans tussen het uitoefenen van sturing en
gestuurd worden, is het binnen een polycentrisch netwerk tot slot van belang dat de
actoren hun eigen identiteit strategisch en krachtig positioneren. Een sterke eigen
identiteit kan voorkomen dat de sturing van andere actoren in het netwerk te dominant
wordt waardoor de eigen opvattingen en autonomie van de desbetreffende actoren
verloren kan gaan (Barber, 2007; De Bruijn et al, 2006; Hooge et al, 2015; Klifman,
2014; Klijn, 2005; Klijn, Koppejan & Termeer, 1993; Lodge & Wegrich, 2012; McAdams,
2006; Olander & Landin, 2005; Steenhuisen et al, 2009).
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2.2.

Mogelijke relaties tussen de actoren

Om te bepalen in hoeverre basisscholen op een polycentrische manier worden
aangestuurd is het van belang de relatie tussen de aansturende actoren en de
basisschool te onderzoeken. De relatie tussen deze actoren kan namelijk van invloed zijn
op de wijze waarop de sturing wordt ervaren en in hoeverre dit ertoe kan leiden dat de
beelden en ideeën van de aansturende actor vervolgens vorm krijgen in het beleid van
de basisschool. In de onderstaande paragrafen worden vier theoretische modellen
uitgewerkt die inzicht geven in de aard van de relatie tussen van elkaar afhankelijke
actoren.

2.2.1.

The Principal Steward Theorie

De meest optimale relatie tussen actoren in een netwerk wordt beschreven in de Principal
Steward Theorie (PS theorie) van Davis, Schoorman & Donaldson (1997). Deze theorie
gaat uit van een agent (opdrachtnemer) en principaal (opdrachtgever) die beide streven
naar een vorm van interactie die gericht is op de realisatie van de gemeenschappelijke
doelen en een sterke mate van belangencongruentie (Davis et al, 1997; Van Slyke,
2006). In het primaire onderwijsbestel zijn deze formele verbindingen bijvoorbeeld te
vinden in de lijn van het Ministerie van OCW in de richting van de schoolbesturen,
waarbij

de

overheid

de

formele

opdrachtgever

is

richting

het

schoolbestuur.

Het schoolbestuur is hierbij de opdrachtnemer met de wettelijk taak het onderwijs op de
aangesloten scholen te realiseren. Eenzelfde formele relatie is zichtbaar tussen het
schoolbestuur en een individuele basisschool. Ook de PO-Raad en de schoolbesturen
vertonen deze relatie, waarbij de PO-Raad een contractuele relatie is aangegaan met
haar leden om op te komen voor hun belangen.
Om te handelen in het belang van de gemeenschappelijke doelen worden
afzonderlijke actoren binnen deze theorie geprikkeld middels intrinsieke motivatie en
hebben deze geen behoefte aan extrinsieke prikkels zoals een hoog salaris of macht en
status (Caldwell & Karri, 2005). Dit betekent dat het volgens deze theorie aannemelijk is
dat actoren zullen handelen ten behoeve van het hogere doel en niet enkel handelen
voor het succes van de eigen organisatie (Van Slyke, 2006).
De wijze waarop de actoren binnen het netwerk met elkaar samenwerken is in
deze theorie gebaseerd op vertrouwen, respect, intrinsieke motivatie, collectivisme en
een

zo

klein

mogelijke

machtsafstand

(Davis

et

al,

1997;

Van

Slyke,

2006).

Machtsverschillen en kennisasymmetrie zijn mogelijk, maar door het gemeenschappelijke
doel hoeven er geen schadelijke effecten op te treden (Stol, Tielenburg & Rijpma, 2006).
Idealiter willen al deze actoren in optima forma de publieke belangen realiseren waarbij
ze elkaar dusdanig positief ondersteunen waardoor dit mogelijk wordt (Geuijen, 2014;
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Kaats et al, 2015; Keast et al, 2004). Kijkend naar de voorwaarden voor polycentrische
sturing in Paragraaf 2.1 zijn juist deze criteria van groot belang voor het creëren van
duurzame relaties tussen de actoren binnen een polycentrisch netwerk. Zodoende is het
de verwachting dat als de te onderzoeken relaties in het primaire onderwijsbestel
overeenkomen met de criteria die toebehoren aan de Principal Steward Theorie, het de
verwachting is dat basisscholen in Nederland op een polycentrische manier worden
aangestuurd.

2.2.2.

The Principal Agent Theorie

De belangrijkste kritiek op de werking van de Principal Steward Theorie is dat, ondanks
het gemeenschappelijke doel, er bijna altijd sprake is van verschillende belangen, visies,
probleemdefinities en subdoelen tussen de actoren in het netwerk (Canoy, 2011;
Geuijen, 2014; Kaats et al, 2015; Keast et al. 2004; Kenis & Provan, 2008; Stol et al.,
2006; Waterman & Meier, 1998). Deze discrepanties kunnen leiden tot gedragingen van
actoren die voornamelijk zijn gericht op het maximaliseren van het eigen gewin in plaats
van de wil om de gemeenschappelijke doelen te bereiken (Davis et al, 1997; Perry &
Wise, 1990). Dit type gedragingen wordt verklaard in de Principal Agent Theorie, hetgeen
de tegenhanger betreft van de Principal Steward Theorie.
De Principal Agent Theorie (PA theorie) gaat ervan uit dat afzonderlijke actoren
voornamelijk het eigen nut willen maximaliseren, hetgeen ze moeten bewerkstellen in
een gespannen omgeving met een wederzijdse afhankelijkheidsrelatie (Davis et al,
1997). De relatie tussen de principaal en de agent is in deze theorie voornamelijk
gebaseerd op wantrouwen, individualisme en zelfzucht (Waterman & Meier, 1998).
Dit komt omdat zowel de agent als de principaal volgens deze theorie op zoek zijn naar
het behalen van het hoogst mogelijke nut, wat gepaard gaat met zo min mogelijk
uitgaven en inspanningen (Van Slyke, 2007). Een toepasselijk voorbeeld van deze
situatie binnen het primaire onderwijsbestel is de huidige situatie binnen het Passend
Onderwijs. Voor de realisatie van het Passend Onderwijs stelt het Ministerie van OCW
specifieke

budgeten

beschikbaar.

Individuele

scholen

en

schoolbesturen

geven

structureel aan dat het budget niet toereikend is om het onderwijs te realiseren op de
wijze waarop OCW dit voor ogen heeft (Dekker, 2015). Voormalig staatssecretaris
Dekker bleef echter volhouden dat er genoeg financiële middelen beschikbaar waren en
wilde geen extra budget uittrekken (Dekker, 2015).
In navolging van dit voorbeeld gaat de theorie er vanuit dat actoren elkaar niet
vertrouwen omdat er verschillen bestaan tussen de belangen en doelstelling van actoren.
Daarnaast stelt deze theorie dat er tussen de principaal en de agent ook sprake is van
informatie-asymmetrie. Dit houdt in dat de agent veelal over meer informatie beschikt
dan de principaal, hetgeen de agent voornamelijk wil inzetten voor het realiseren van het
16

eigen gewin (Davis et al, 1997; Waterman & Meier, 1998). Binnen het onderwijsbestel
wordt deze informatie-asymmetrie bevorderd door het autonome en decentrale karakter
van veel actoren. Actoren staan hierdoor op een formele afstand van elkaar. Dit heeft tot
gevolg dat het bijvoorbeeld voor het schoolbestuur of de IvhO lastig kan zijn om de gang
van zaken op een basisschool effectief en volledig te kunnen te monitoren (Maslowski,
Deunk, van Kuijk & Bijlsma, 2015; Turkenburg, 2008). De PA theorie stelt dat het gebrek
aan

monitoring

problematisch

wordt

als

de

doelstellingen

en/of

belangen

van

bijvoorbeeld het schoolbestuur (principaal) niet overeenkomen met de schoolleider van
de basisschool (de agent) (Eisenhardt, 1989). Door het gebrek aan controle krijgt, in het
verlengde van dit voorbeeld, de schoolleider te veel ruimte om het eigen beleid dusdanig
aan te passen dat het bijvoorbeeld slechts het minimale uitvoert wat volgens de
wetgeving noodzakelijk wordt geacht en de rest van het beleid naar eigen inzichten
vormt geeft (Waslander et al., 2017). Hierdoor komt het beleid vanuit de zienswijze van
het schoolbestuur enkel op hoofdlijnen tot uitvoering en is de invloed te bestempelen als
minimaal. Hoe langer de agent buiten het zicht van een controlerend orgaan kan
handelen, hoe groter de kennisachterstand wordt en hoe groter de kans is dat er een
onoverbrugbare achterstand ontstaat bij de principaal (Van Thiel in Van de Walle &
Groeneveld,

2016).

informatieverschillen

De

PA

theorie

schadelijk

gaat

kunnen

ervanuit
zijn

voor

dat
de

de

kennis-,
realisatie

doel-

en

van

de

gemeenschappelijke doelen omdat de agent de kennisasymmetrie uitsluitend wil inzetten
voor het verwezenlijken van de eigen doelstellingen in plaats van de collectieve doelen
(Eisenhardt, 1989).
Concluderend gaat de Principal Agent Theorie ervanuit dat de relatie tussen de
principaal en de agent is gebaseerd op wantrouwen, doelconflicten, extrinsieke motivatie,
individualisme en een zo groot mogelijke machtsafstand. Zoals aangegeven in Paragraaf
2.1. gaat de literatuur er echter vanuit dat sturing en beïnvloeding in een polycentrisch
netwerk pas wordt vertaald in het beleid wanneer actoren op een horizontale en
gelijkwaardige manier samenwerken waarbij regels zoveel mogelijk gezamenlijk worden
opgesteld. Deze criteria komen in deze theorie niet tot uitdrukking. Zodoende is het de
verwachting dat wanneer de te onderzoeken relaties in het primaire onderwijsbestel
overeenkomen met de criteria die toebehoren aan de Principal Agent Theorie, het niet
aannemelijk is dat basisscholen in Nederland op een polycentrische manier worden
aangestuurd.
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2.2.3.

The Multiple Principal Theorie

Hooge et al. (2015) en de OECD (2016) stellen dat het netwerk van actoren in het
primaire onderwijsbestel veelal conflicterende verwachtingen en eisen stellen aan een
onderwijsorganisatie. Hiermee wordt getracht het handelen van de onderwijsorganisatie,
binnen de wettelijke vrijheden, dusdanig te beïnvloeden zodat de organisatie de keuzes
maakt die aansluiten bij de ideeën van de afzonderlijk principalen. De keuzes die de
onderwijsorganisatie vervolgens maakt binnen deze sturingsdynamiek kunnen ook
worden verklaard door middel van de Multiple Principal Theory (MPT). Deze theorie houdt
in dat er binnen een bepaald beleidsterrein meerdere actoren zijn die ieder andere
opvattingen en voorkeuren hebben over het desbetreffende onderwerp (Dixit, 2002;
Miller, 2005). De theorie gaat ervan uit dat de agent één principaal kiest die het meest
tegemoet komt aan de eigen belangen en voorkeuren. Hierdoor kan de agent op de
minst kostbare en meest efficiënte wijze de eigen doelen en belangen realiseren (Dixit,
2002; Miller, 2005). Binnen het primaire onderwijsbestel kan het bijvoorbeeld zijn dat
het schoolbestuur (principaal) en de schoolleider van een basisschool (de agent) op één
lijn liggen waardoor het aannemelijk is dat de schoolleider de beelden en ideeën van het
schoolbestuur worden vertaald naar concreet beleid op de eigen school. Echter gaat dit
volledig in tegen de wijze waarop polycentrische sturing dient te verlopen, voornamelijk
omdat de beelden en ideeën van de overige actoren in het bestel worden genegeerd.
Zoals aangehaald in Paragraaf 2.1. vindt polycentrische sturing namelijk plaats wanneer
meerdere actoren hun beelden en ideeën kunnen overbrengen in plaats van één enkele
actor. Zodoende is het de verwachting dat wanneer de te onderzoeken relaties in het
primaire onderwijsbestel overeenkomen met de criteria die toebehoren aan de Multiple
Principal Theorie het niet de verwachting is dat basisscholen in Nederland op een
polycentrische manier worden aangestuurd.

2.2.4.

Stakeholder Model

Mendelow (1991) en Olander & Landin (2005) trekken de beweegredenen van een agent
zoals die zijn geschetst binnen de Multiple Principal Theorie in twijfel. Deze auteurs geven
middels het Stakeholder Model (zie bijlage 1) aan dat de agent zijn keuzes vooral maakt
door de posities, de belangen, en de risico’s van zijn handelen ten opzichte van de
betrokken principalen nauwkeurig af te wegen (Olander & Landin, 2005). Dit kan
bijvoorbeeld inhouden dat ondanks dat een bepaalde keuze op het moment zelf niet de
gunstigste of voordeligste hoeft te zijn, dit op de langere termijn wel het geval is omdat
hiermee de relatie met de principalen zo optimaal mogelijk blijft (Mendelow, 1991).
Dit model komt met de voorwaarden voor polycentrische sturing uit Paragraaf 2.1.
overeen omdat deze theorie eveneens veronderstelt dat de eigen identiteit van de
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organisatie kan worden versterkt en worden aangevuld wanneer er gebruik wordt
gemaakt van een diversiteit aan invloeden en zienswijze van de verschillende actoren.
Het gevaar bij dit model kan echter zijn dat de organisatie zich wel iets aantrekt van de
ideeën van de verschillende actoren, maar deze hulp enkel wil inzetten voor het eigen
gewin in plaats van de realisatie van de gemeenschappelijke doelen (Olander & Ladin,
2005). Dan is er dus wel sprake van meervoudige beïnvloeding maar gaat dit in tegen
enkele overige voorwaarden van polycentrische sturing.
Wanneer wordt vastgesteld dat de relaties in het primaire onderwijsbestel
overeenkomen met de criteria die toebehoren aan het Stakeholder Model, dan is het wel
de verwachting dat meerdere actoren invloed kunnen hebben op de beleidskeuze op een
basisschool. Het is echter afhankelijk van de wijze waarop de basisschool omgaat met de
uitgeoefende sturing en welke beleidskeuzes hieruit voortkomen om te kunnen bepalen
of dit ook overeenkomt met de overige voorwaarden voor polycentrische sturing.
Op basis van dit laatste kan worden bepaald in hoeverre er daadwerkelijk sprake is van
polycentrische sturing.
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2.3.

Schematisch overzicht van de theoretische
voorspellingen

Op basis van de vier bovenstaande theoretische modellen is het onderstaande schema
geconstrueerd. Dit schema toont de vier verschillende type relaties. Indien per type
relatie de bijbehorende criteria worden aangetroffen, valt te lezen of het de verwachting
is dat basisscholen op een polycentrische wijze worden aangestuurd.

Polycentrische sturing

Principal Steward Theory
Principal Agent Theory
Multiple Principal Theory
Stakeholder Model
Figuur 1: Schematisch overzicht van de theoretische
voorspellingen

20

2.4.

Operationalisatie van de factoren

In de bovenstaande paragrafen is beschreven welke relaties er tussen de actoren in een
polycentrisch netwerk kunnen voorkomen en in hoeverre deze relaties ertoe kunnen
leiden dat sturing vanuit meerdere actoren vorm krijgt in het beleid op een basisschool.
Zoals aangehaald in de aanleiding (zie 1.1.) is het onbekend wat voor soort relaties
basisscholen onderhouden met de verschillende actoren in het bestel. Om vast te kunnen
stellen van welke type relatie er sprake is, is er een viertal factoren geselecteerd die dit
het meest direct kunnen aangeven. Deze factoren zijn: ‘Vertrouwen’, ‘Doelconsensus’,
‘Eigen Visie’ en ‘Open Houding’. In de volgende paragrafen wordt toegelicht waarom juist
deze factoren kunnen bepalen van welk type relatie er sprake. In deze argumentatie is
getracht

zoveel

mogelijk

een

verbinding

te

leggen

met

de

voorwaarden

voor

polycentrische sturing (zie 2.1.) en de vier beschreven theoretische modellen (zie 2.2.1
t/m 2.2.4).

2.4.1.

Factor: Vertrouwen

Er kan sprake zijn van polycentrische sturing wanneer actoren op een gelijkwaardige
manier samenwerken, er op een gezamenlijke wijze kaders en doelstellingen worden
opgesteld

en

deze

collectief

worden

geaccepteerd

en

verwezenlijkt

(zie

2.1).

De Principal Steward- en de Principal Agent Theorie geven aan dat er twee factoren zijn
die kunnen duiden of de relaties tussen de actoren in een netwerk deze voorwaarden
kunnen bewerkstellen. De factoren betreffen ‘Vertrouwen’ en ‘Doelconsensus’ (Davis et
al., 1997; Van Slyke, 2007). De waarde van de factoren ‘Vertrouwen’ en ‘Doelconsensus’
als betekenisvolle factoren wordt eveneens ondersteund door Larson (1992), Jarche
(2012), Kaats & Opheij (2011), Kenis & Provan (2008), Parker (2003), Powell (1990),
Schruijer & Vansina (2007) en Uzzi (1997). In deze eerste paragraaf zal de factor
‘vertrouwen’ worden toegelicht en in de volgende paragraaf de factor ‘Doelconsensus’.
In dit onderzoek wordt onder de factor ‘Vertrouwen’ verstaan dat zowel de agent
als de principaal er vertrouwen in heeft dat ieder het beste voorheeft met de organisatie
en hier ook daadwerkelijk naar handelt (Davis et al., 1997). Onderling vertrouwen zorgt
volgens Jarche (2012) voor transparantie, openheid en de mogelijkheid tot het genereren
van een horizontale uitwisseling van ideeën waardoor het netwerk op een gelijkwaardige
wijze kan functioneren. Wanneer de relaties binnen een netwerk zijn gebaseerd op
vertrouwen, geven Kenis & Provan (2008) aan dat actoren elkaar in staat kunnen stellen
om de beoogde autonome en onafhankelijke positie in het netwerk aan te wenden en de
interactie op een horizontale wijze te laten plaatsvinden.
De theoretische voorspelling bij deze factor is dat wanneer er sprake is van
vertrouwen tussen vrijwel alle actoren, dit erop wijst dat de relatie tussen de actoren kan
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worden aangeduid volgens de Principal Steward Theorie. Wordt er vastgesteld dat er
vooral sprake is van wantrouwen, dan wijst dit erop dat dat de relatie tussen de actoren
kan worden aangeduid middels de Principal Agent Theorie. Is er slechts vertouwen in één
enkele principaal, dan wijst dit erop dat de relatie tussen de actoren kan worden
aangeduid volgens de Multiple Agent Theorie. Bij het Stakeholder Model is vertrouwen
geen hoofdzaak omdat een positieve relatie de hoogste prioriteit heeft. Vertrouwen is
hierbij wel gewenst, maar wordt niet noodzakelijk geacht. Het is zodoende afhankelijk
van de bevindingen bij de overige factoren of de uitkomst van deze factor al dan niet
bijdraagt aan het beeld of de relaties in het netwerk kunnen worden aangeduid volgens
het Stakeholder Model.

2.4.2.

Factor: Doelconsensus

Zoals aangehaald in de vorige paragraaf betreft de tweede factor die inzicht kan geven in
het type relatie de factor ‘Doelconsensus’. In dit onderzoek wordt met de factor
‘Doelconsensus’ bedoeld dat zowel de agent als de principaal volgens dezelfde
doelstellingen handelen en de actoren dit handelen boven het behalen van de eigen
belangen stellen (Davis et al., 1997; McGinnis, 2009/2011).
Door overeenkomstige doelen te stellen kunnen actoren zich langs eenzelfde weg,
richting en koers bewegen om zo de gemeenschappelijke doelen te verwezenlijken
(Denhardt & Denhardt, 2000; Hofman et al., 2008; Geuijen, 2014). Door een
gezamenlijke focus en prioritering van doelen kan volgens Teisman (1992) een duurzame
samenwerkingsrelatie worden gerealiseerd. Kaats et al. (2015) stellen dat een dergelijke
relatie kan leiden tot minder conflicten tussen de actoren en voor een effectiever en
productiever beleidsproces. Zeker in het primaire onderwijsbestel waarbinnen een grote
diversiteit aan actoren en belangen aanwezig is, stellen Hofman et al. (2008) dat
“Afstemming van de verschillende activiteiten door de verschillende actoren op
verschillende niveaus één van de belangrijkste én noodzakelijke opdrachten is om te
komen tot duurzaam onderwijsbeleid” (p.22). Doelconflicten tussen partijen zijn vrijwel
altijd de oorzaak voor het mislukken van beleid (Kaats & Opheij, 2011; Timperley & Parr,
2005).
Bij doelconsensus gaat het er uiteindelijk om dat actoren op strategisch,
inhoudelijk

en

operationeel

niveau

overeenstemming

bereiken

zodat

de

onderwijsinstelling in staat is om op een effectieve wijze het onderwijs te realiseren
(Caris, 2014). Wanneer doelen niet helder zijn geformuleerd kunnen er strategische
gedragingen ontstaan die vrijwel altijd afbreuk doen aan de uitkomsten (Caris, 2014;
Dixit, 2002; Godfroij, 1981). Deze strategische gedragingen zijn bijvoorbeeld mogelijk
binnen de Multiple Principal Theorie doordat de agent slechts met één principaal tot
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overeenstemming komt in plaats van alle actoren gelijkwaardig te behandelen en het
gemeenschappelijke doel als uitgangspunt te nemen.
Met betrekking tot de vier theoretische modellen is de theoretische voorspelling
dat wanneer er wordt vastgesteld dat er sprake is van doelconsensus in de richting van
vrijwel alle actoren, dit een ondersteuning betreft voor het beeld dat de relatie tussen de
actoren kan worden aangeduid middels de Principal Steward Theorie. Wordt er
vastgesteld dat er voornamelijk sprake is van conflicten op doelniveau en prioritering van
de eigen doelen in plaats van de collective doelen, dan wijst dit erop dat de relatie tussen
de actoren kan worden aangeduid volgens de Principal Agent Theorie. Wordt er
vastgesteld dat de doelconsensus met slechts één enkele principaal wordt bereikt,
dan zal dit een ondersteuning zijn voor het beeld dat de relaties in het netwerk kunnen
worden aangeduid middels de Multiple Agent Theorie. Bij het Stakeholder Model is
doelconsensus geen hoofdzaak omdat positieve relatie met de principalen de hoogste
prioriteit heeft en concessies omtrent de doelenstellingen hierdoor soms noodzakelijk
zijn. Het is zodoende afhankelijk van de bevindingen bij de overige factoren of de
uitkomst van deze factor al dan niet bijdraagt aan het beeld dat de relaties in het
netwerk kunnen worden aangeduid volgens het Stakeholder Model.

2.4.3.

Factor: Eigen Visie

In een polycentrisch netwerk gaat het er eveneens om dat actoren binnen het netwerk
een onafhankelijke en autonome positie kunnen innemen, en kunnen beschikken over
een krachtig eigen geluid (zie 2.1). Door de grote verscheidenheid aan actoren en eigen
belangen in het primaire onderwijsbestel is het voor een basisschool van groot belang om
een eigen en krachtige identiteit te formuleren en deze te positioneren binnen het
netwerk (Hooge et al, 2015; Klifman, 2014; Van der Loo, Geelhoed & Samhoud, 2007).
Zonder een krachtige eigen identiteit verwordt sturing anders “Al snel het najagen van de
optelsom van individuele klantwensen” (Geuijen, 2014, p.88), in plaatst van het
uitdragen van het beoogde eigen geluid. De kans is vervolgens aanwezig dat de sturende
krachten in het netwerk heviger worden dan de eigen kernwaarden van de organisatie
(Freeman, Wicks & Parmar, 2004), waarmee de mogelijkheid ontstaat dat de realisatie
van de primaire doelstelling van de onderwijsorganisatie onder druk komt te staan
(Geuijen, 2014; Van der Loo, 2007). Als dit plaatsvindt kan dit ertoe leiden dat de
doelmatigheid van het gehele netwerk afneemt omdat de basisschool, dé plek waar het
onderwijs plaatsvindt, niet meer in staat is om autonoom en onafhankelijk te opereren.
Een

begrijpelijk,

samenhangend

en

aansprekend

eigen

verhaal

kan

de

onderwijsorganisatie in staat stellen om een sterke positie in het netwerk in te nemen
waardoor er een balans gevonden kan worden tussen sturen en gestuurd geworden
(Kotter & Cohen, 2002; Van der Loo, 2007).
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Omdat dit onderzoek zich specifiek richt op polycentrische sturing in het primaire
onderwijsbestel is het van belang om te achterhalen of een basisschool in het huidige
netwerk in staat is om hun eigen geluid te formuleren én deze te kunnen positioneren
binnen het netwerk. Wanneer hier geen sprake van is, is het kijkend naar de
voorwaarden voor polycentrische sturing (zie 2.1) niet aannemelijk dat de actoren zich
op een gelijkwaardige en horizontale wijze tot elkaar verhouden zoals dit wel wordt
beoogt in een polycentrisch netwerk.
Omdat binnen het onderwijsveld het eigen geluid veelal wordt aangeduid als een
eigen visie, wordt er in het vervolg van dit onderzoek gesproken over de eigen visie in
plaats het eigen geluid. Met een eigen visie wordt in de literatuur verstaan dat alle
personeelsleden binnen de onderwijsorganisatie bekend zijn met de eigen kernkwaliteiten
en kernwaarden van de organisatie en zich hieraan conformeren (Van der Loo et al.,
2007). In dit onderzoek wordt er met de factor ‘Eigen Visie’ echter bedoeld dat de
schoolleider van een basisschool de ruimte voelt om de kernwaarden en kernkwaliteiten
op te stellen én ze zich binnen het netwerk vrij voelt deze waarden tijdens het
beleidsproces als houvast te gebruiken in de richting van alle actoren.
Het wijst erop dat de relatie tussen de actoren kan worden aangeduid volgens de
Principal Steward Theorie wanneer wordt vastgesteld dat een basisschool vanuit de eigen
visie, een gelijkwaardige en horizontale interactie aangaat met vrijwel alle actoren in het
netwerk om aan de hand hiervan te komen tot collectief gedragen beleid. Wordt er echter
vastgesteld dat de onderwijsorganisatie standvastig blijft vasthouden aan de eigen visie
en andere perspectieven steevast wantrouwt, dan wijst dit erop dat de relatie tussen de
actoren kan worden aangeduid volgens de Principal Agent Theorie. Is een basisschool
alleen bereid de eigen visie te laten beïnvloeden door één enkele actor, in plaats alle
actoren gelijkwaardig te behandelen, dan ondersteunt dit het beeld dat de relatie tussen
de actoren kan worden aangeduid volgens de Multiple Principal Theorie. Wanneer de
basisschool alle verschillende posities en belangen nauwkeurig afweegt om er zo voor te
zorgen dat het eigen beleid vorm krijgt volgens de eigen visie van de basisschool,
dan ondersteund dit het beeld dat relatie tussen de actoren kan worden aangeduid
volgens het Stakeholder Model.

2.4.4.

Factor: Open Houding

Een belangrijk criterium voor het kunnen realiseren van polycentrische sturing is de
bereidheid van actoren om samen te werken (Lammers & Arentsen, 2016). Voor het
realiseren van een constructieve samenwerking is het essentieel dat actoren een open
houding aannemen (Kaats & Opheij, 2011). In dit onderzoek wordt onder de factor ‘Open
Houding’ verstaan dat een actor het maken van beleid met meerdere actoren als een
toevoeging ziet en bereid is om waar nodig invloeden, meningen en sturing te
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ontvangen. Hierbij is de desbetreffende actor bereid om waar nodig bestaand beleid aan
te passen, te veranderen of geheel nieuw beleid te ontwikkelen (Waslander et al., 2017).
De keuze om binnen het primaire onderwijsbestel te kijken naar de houding van
de actoren heeft te maken met het gegeven dat een open houding in het onderwijs niet
vanzelfsprekend is (Bruining, Loeffen, Uydendaal & de Koning, 2012; Frissen et al.,
2015; Onderwijsraad, 2016a; Saggasser & Wolters, 2010). Deze auteurs stellen namelijk
dat veel onderwijsinstellingen zich beklagen over de bemoeienissen van actoren buiten
de eigen organisatie. Ze zien sturing en beïnvloeding veelal als een aanval op de eigen
professionele ruimte en doen liever de spreekwoordelijke luiken dicht (Onderwijsraad,
2016a). Mensen met deze denkbeelden hebben volgens Morgan (1992) veelal de angst
om de controle te verliezen over de eigen handelingsvrijheid. In zulke situaties is het
mogelijk

dat

er

overlevingsstrategieën

worden

ingezet

zoals

autonomie-

en

domeinhandhaving om de eigen invloed en middelen veilig te stellen (Godfroij, 1981).
Oliver (1991) geeft aan dat deze strategieën gemakkelijk kunnen resulteren in
belemmerende gedragingen zoals het vermijden, ontwijken, negeren en betwisten van
sturing waardoor het niet aannemelijk is dat schoolbeleid wordt gebassseerd op de
ideeën en beelden van meerdere actoren. Mede hierdoor is het onderzoeken van deze
factor binnen het primaire onderwijsbestel van groot belang om te kunnen vaststellen in
hoeverre meerdere actoren invloed kunnen uitoefenen op de beleidskeuzes die op een
basisschool genomen worden.
Wanneer in de praktijk wordt vastgesteld, dat: 1) de basisschool de meervoudige
sturing als een toevoeging ervaart voor de totstandkoming van beleid, 2) de basisschool
open staat voor beïnvloeding en sturing van vrijwel alle actoren en 3) waar nodig de
uitgeoefende

sturing

actief

wil

verwerken

in

beleid

(Waslander

et

al.

2017),

dan ondersteunt dit het beeld dat de relatie tussen de actoren kan worden aangeduid
volgens de Principal Steward Theorie. Wordt er vastgesteld dat de onderwijsorganisatie
niet open staat voor sturing en beïnvloeding en die het huidige beleid niet wilt
aanpassen, dan wijst dit erop dat de relatie tussen de actoren kan worden aangeduid
volgens de Principal Agent Theorie. Is een onderwijsorganisatie alleen bereid om open te
staan voor één enkele actor dan wijst dit erop dat relatie tussen de actoren kan worden
aangeduid middels de Multiple Principal Theorie. Staat de onderwijsorganisatie open voor
de beïnvloeding van meerdere actoren en weegt het hierbij zorgvuldig alle verschillende
posities, belangen, en risico’s af om hiermee al de mogelijke beleidskeuzes zo volledig
mogelijk in kaart te kunnen brengen, dan ondersteunt dit het beeld dat de relaties in het
netwerk kunnen worden aangeduid volgens het Stakeholder Model.
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2.5.

Schematisch overzicht van de theoretische
voorspellingen in combinatie met de factoren

Op basis van de bovenstaande vier paragrafen is de onderstaande tabel opgesteld
waarbij de theoretische voorspellingen zijn gecombineerd met de vier factoren.
Een vinkje geeft aan dat deze factor wordt vastgesteld in de praktijk en een kruisje dat
dit niet het geval is. Na het veldonderzoek zal dit overzicht worden gespiegeld met de
gevonden resultaten. Vervolgens kan worden bepaald volgens welk theoretisch model de
onderzochte relaties kunnen worden beschreven en in hoeverre basisscholen in
Nederland op een polycentrische manier worden aangestuurd.
Worden alle factoren vastgesteld, in de richting van vrijwel alle actoren, dan
kunnen de relaties in het netwerk worden aangeduid volgens de Principal Steward
Theorie. Hiermee ontstaat het beeld dat basisscholen in Nederland aangestuurd worden
op basis van de in de beleidstheorie veronderstelde polycentrische sturing.
Wordt geen enkele factor vastgesteld, dan kunnen de relaties in het netwerk
worden aangeduid middels de Principal Agent Theorie. Hiermee ontstaat het beeld dat
basisscholen in Nederland niet op een polycentrische wijze worden aangestuurd.
Worden alle factoren vastgesteld, maar is dit slechts gericht op één enkele actor
dan kunnen de relaties in het netwerk worden aangeduid volgens de Multiple Principal
Theorie. Hiermee ontstaat het beeld dat basisscholen in Nederland niet worden
aangestuurd op basis van de in de beleidstheorie veronderstelde polycentrische sturing.
Worden alleen de factoren ‘Eigen Visie’ en ‘Open Houding’ vastgesteld, dan neigt
het ernaar dat de relaties in het netwerk kunnen worden aangeduid middels het
Stakeholder Model. Of de beïnvloeding en sturing ook op een polycentrische manier
verloopt, zal echter pas duidelijk worden door middel van de verdere analyse van de
resultaten. Zoals aangegeven is het namelijk afhankelijk van de wijze waarop de
basisschool omgaat met de uitgeoefende sturing en welke beleidskeuzes hieruit
voortkomen.
Principal
Steward

Principal
Agent

Multiple
Principal

Stakeholder
Model

Vertrouwen

✓

✗

✓

-1-

✗

Doelconsensus

✓

✗

✓

-1-

✗

Eigen Visie

✓

✗

✓

✓

Open houding

✓

✗

✓ -1-

✓

Uitkomst
Tabel 1: Schematisch overzicht van de theoretische voorspellingen in combinatie
met de factoren
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2.6.

Conceptueel Model

Doelconsensus

Eigen Visie

Vertrouwen

Open Houding

Type Relatie

Polycentrische
sturing
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3.

Methode

3.1. De onderzoekseenheid
Tot op heden is er voornamelijk gesproken over de relatie die een basisschool erop
nahoudt met de verschillende actoren in het onderwijsbestel. Zoals al enkele keren is
aangegeven, is de schoolleider de persoon die aan het hoofd staat van een individuele
basisschool (Verbiest, 2007). Deze persoon geeft leiding aan zijn docenten en is
eindverantwoordelijk voor het operationele proces op een basisschool (Inspectie van het
Onderwijs, 2014).
De keuze voor de schoolleider als onderzoekseenheid, had als reden dat alle
uitgeoefende sturing in het primaire onderwijsbestel uiteindelijk bedoeld is om een
bijdrage te leveren aan het leerproces van de kinderen in het klaslokaal. Voor de
verwezenlijking van deze doelstelling is het aannemelijk dat docenten hiervoor de meest
bepalende actor zijn. Waslander et al. (2017) geven echter aan dat docenten een
marginale rol spelen binnen het sturingsnetwerk rondom de school. “Er is vooral sprake
van een eenrichtingsverkeer vanuit de actoren in het sturingsnetwerk naar leraren toe en
niet andersom” (Waslander et al., 2017, p.8). Institutioneel gezien is de schoolleider, na
het leraarschap, de meest bepalende factor voor de realisatie van veranderingen in de
klas (Böhlmark, Grönqvist & Vlachos, 2014; Geijsel, 2015; OECD, 2016). Dit komt omdat
schoolleiders de eindverantwoordelijkheid bezitten over de uiteindelijke beleidskeuzes die
gemaakt worden over de richting en inrichting van het onderwijs op een individuele
basisschool (Onderwijsraad, 2016b; Spillane & Kim, 2012). Een schoolleider heeft
daarmee de sleutelpositie om te bepalen welke sturing vorm krijgt in het beleid van de
eigen basisschool en wat vervolgens wordt opgedragen aan de docenten (Waslander et
al, 2012). Om inzicht te verkrijgen in hetgeen er met deze beleidsruimte gebeurt, was
het nodig een beeld te vormen van de type relaties die de schoolleider onderhoudt met
de verschillende actoren in het bestel. Door te bepalen van welke type relatie er sprake
was, kon er vastgesteld worden in hoeverre een schoolleider op een polycentrische
manier wordt aangestuurd en in hoeverre de schoolleiders bereidt zijn om uitgeoefende
sturing daadwerkelijk vorm te geven in het eigen schoolbeleid.
Samenvattend is er dus onderzocht van welke type relatie er sprake was tussen
de

schoolleider

van

een

individuele

basisschool

en

de

overige

actoren

in

het

onderwijsbestel. Hiermee kon bepaald worden hoe de sturing vanuit verschillende
actoren wordt ervaren door de schoolleider en in hoeverre dit ertoe kan leiden dat de
uitgeoefende sturing vorm krijgt in het beleid van een basisschool.
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3.2.

De keuze van de actoren

Door de keuze van de schoolleider als onderzoekseenheid, diende inzichtelijk te worden
gemaakt hoe de relatie vanuit het perspectief van de schoolleider met de overige actoren
in het primaire onderwijsbestel konden worden gedefinieerd.
Binnen

het

huidige

primaire

onderwijsbestel

zijn

er

echter

circa

veertig

verschillende actoren actief, die op basis van hun eigen visie sturende invloeden willen
uitoefenen (Frissen et al, 2015; Hofman et al, 2008; Hooge, 2013; Hooge et al, 2015;
OECD, 2016; Onderwijsraad, 2015). Met deze uitgeoefende sturing trachten deze actoren
- binnen de wettelijke vrijheden - het handelen van de schoolleider dusdanig te
beïnvloeden zodat de schoolleider de keuzes maakt die aansluiten bij de ideeën van de
deze actoren (Inspectie van het Onderwijs, 2014).
In navolging van Freeman & McVea (2001) zijn er voor de verdere focus in dit
onderzoek vijf hoofdactoren gekozen die vanuit hun wettelijke en/of bestuurlijke positie
in het bestel de meeste beïnvloedende of sturende kracht zouden moeten hebben op de
beleidskeuzes van de schoolleider. Door eenzelfde focus op het onderwijsbestel zijn de
vijf actoren geselecteerd op basis van de volgende literatuur: Bronneman-Helmers
(2011), Frissen et al. (2015), Hooge (1998), Hooge (2013), Hooge et al. (2015),
Inspectie van het Onderwijs (2017a), OECD (2016), OCW (2017a), Onderwijsraad (2015)
en Waslander et al. (2017). De vijf hoofdactoren betreffen (1) het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (Ministerie van OCW/OCW), de (2) Inspectie van het
Onderwijs (IvhO), (3) de schoolbesturen, (4) de ouders van de leerlingen op een
basisschool en tot slot (5) de PO-Raad. In bijlage 2 wordt de keuze voor deze actoren en
hun formele functie verder toegelicht.
Samenvattend is er onderzocht van welke type relatie er sprake was tussen de
schoolleider van een individuele basisschool en het Ministerie van OCW, de IvhO, het
schoolbestuur, de ouders van de leerlingen en de PO-Raad. Hiermee kon bepaald worden
welke invloed deze vijf actoren hebben op de beleidskeuzes van de schoolleiders in het
basisonderwijs.
OCW

Schoolbesturen

Inspectie van het Onderwijs

Schoolleider

PO-Raad

Ouders

In relatie tot

Figuur 2: De schoolleider in relatie tot de vijf
geselecteerde actoren
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3.3.

Type onderzoek

Voor het kunnen beantwoorden van de hoofdvraag was het van belang om nader in te
gaan op de perceptie van de schoolleider en de wijze waarop de schoolleider de eigen
relaties in het netwerk definieert. Door de complexiteit van dit vraagstuk was het van
groot belang om de daadwerkelijke intenties uit de antwoorden van de respondenten te
destilleren. Bleijenbergh (2015) geeft aan dat een uitgebreid gesprek veel kennis
oplevert over “De wijze waarop iemand een situatie beleeft en over de context van het
verhaal” (p.12). De kwalitatieve onderzoeksmethodiek was hiervoor uiterst geschikt
omdat deze methodiek meer inzicht kon verschaffen in de wijze waarop schoolleiders
betekenis gaven aan hun omgeving dan dit het geval is bij een kwantitatieve studie
(Swanborn, 2007). Kwalitatief onderzoek is immers “Gericht op het interpreteren van
talig materiaal om op basis daarvan uitspraken te doen over de werkelijkheid”
(Bleijenbergh, 2015, p.12). Een interviewstudie, hetgeen deel uitmaakt van de
kwalitatieve methodiek, maakte het mogelijk om dit onderwerp vanuit het perspectief
van de schoolleiders uitgebreid te onderzoeken. De diversiteit, aard en reikwijdte aan
subjectieve ervaringen en gezichtspunten konden via interviews namelijk inzichtelijk in
kaart worden gebracht.

3.4.

De keuze van de respondenten

In het Nederlandse primaire onderwijsbestel is een variëteit waarneembaar tussen
schoolleiders. Zo zijn er schoolleiders in het primair onderwijs die enkel een basisschool
aansturen en is er een aanzienlijk aantal schoolleiders die zowel schoolleider als
schoolbestuurder zijn (OCW, 2017b; Walvisch, 2015).
Deze dubbelrol kan een effect hebben op de relatie tussen de schoolleider en de
overige actoren in het bestel. Dit heeft als reden dat de formele sturing binnen het
onderwijsbestel zich voornamelijk richt op het schoolbestuur. Vanuit daar dient het beleid
middels

een

gelijkwaardige

dialoog

afgestemd

te

worden

met de

schoolleiders.

De functionarissen met een dubbelrol hebben echter geen aparte relatie met een
bovenschools bestuur waardoor een professionele relatie tussen deze twee actoren niet
mogelijk is. Door het ontbreken van een losstaand schoolbestuur staat de schoolleiderschoolbestuurder in een directer contact met het Ministerie van OCW, de IvhO en de PORaad (Walvisch, 2015). Het ontbreken van de relatie tussen de schoolleider en het
schoolbestuur kon zodoende invloed hebben op de percepties van deze twee type
functionarissen. Daarom is ervoor gekozen deze functieverschillen te hanteren als
hoofdcriteria voor de selectie van de respondenten. In samenspraak met de begeleiders
van dit onderzoek is er besloten zes schoolleiders en zes schoolleiders-schoolbestuurders
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te interviewen. Door deze tweedeling te hanteren kon inzichtelijk worden gemaakt of het
verschil qua taken en verantwoordelijkheden tussen de schoolleider en de schoolleiderschoolbestuurder een effect had op de relatie met de geselecteerde actoren. Omwille van
de generaliseerbaarheid van de resultaten zijn de geselecteerde respondenten verspreid
over het land geselecteerd, hetgeen is terug te zien in het interviewschema in bijlage 3.

3.5.

De onderzoeksstrategie

Hooge et al. (2015) en Hooge (1998) beschrijven dat er drie beleidsgebieden zijn waarop
een schoolleider formeel beleid mag formuleren en implementeren. Het omgevingsgericht
beleidsgebied, het organisatorisch beleidsgebied en het operationele beleidsgebied.
Elk van deze drie beleidsgebieden kent een eigen sturingsnetwerk dat samenhangt met
een eigen samenstelling van actoren (Hooge et al., 2015). Op basis van dit gegeven en
de reeds uitgevoerde selectie van actoren is er in dit onderzoek nader ingezoomd op de
mate

van

polycentrische

sturing

binnen

het

operationele

beleidsgebied

(OBG).

Het operationele beleidsgebied gaat voornamelijk over de primaire processen op een
basisschool, ook wel de onderwijsleerprocessen genoemd (Hooge, 1998). Vanuit de
wettelijke vrijheden die gepaard gaan met de (in)richting van het onderwijs, artikel 23
van de Grondwet, stellen Hooge et al. (2015) namelijk dat een individuele school de
meeste formele beleidsvrijheid en autonomie zou moeten hebben over dit beleidsgebied.
Een verdere inhoudelijke toelichting over dit domein is te vinden in bijlage 4.
Ondanks de keuze voor het operationele beleidsgebied bleef het te bestuderen
domein aanzienlijk. Swanborn (2007) geeft aan dat wanneer er onderzoek wordt gedaan
bij meerdere organisaties - in dit geval basisscholen - waarbij eenzelfde verschijnsel
wordt onderzocht, er beter gebruik kan worden gemaakt van meerdere kleine
situatieschetsen

of

casussen

dan

het

gehele

beleidsdomein

te

onderzoeken.

Daarnaast zijn de bevindingen bij het gebruik van meerdere specifieke situatieschetsen
beter vergelijkbaar en is de validiteit hoger dan wanneer het gehele beleidsdomein wordt
onderzocht (Swanborn, 2007). Ook de theoretische factoren konden nu in meerdere
situaties, binnen hetzelfde domein getoetst worden waardoor de uitkomsten van een
grotere waarde konden zijn en een hogere mate van generaliseerbaarheid zouden
hebben (Baarda et al., 2009).
Doordat het vergelijken van de antwoorden in dit onderzoek van groot belang
was, is er gezocht naar situaties die zoveel mogelijk op elkaar leken, “Hierdoor kan een
onderzoeker veel beter zicht krijgen op de patronen die samenhangen met een bepaald
verschijnsel (…) en kan bepaald worden of de verklarende factoren in alle gevallen
aanwezig zijn of dat ze zich slechts af en toe voordoen” (Bleijenbergh, 2015, p.48/49).
In samenspraak met de beleidsdirecties Kennis en Primair Onderwijs van het Ministerie
van OCW is ervoor gekozen om binnen het OBG de sturingsprocessen binnen de
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verwezenlijking

van

het

Opbrengst

Gericht

Werken

(OGW)

(situatie

1)

en

het

Veiligheidsplan (situatie 2) te onderzoeken. Binnen deze twee situaties is onderzocht of
de verwachte patronen zoals deze zijn gesteld in het theoretisch kader terugkwamen in
deze twee specifieke gevallen (Swanborn, 2007). Bij een zorgvuldige behandeling van
deze situatieschetsen konden ze worden gezien “Als representanten van gelijksoortige
gevallen” (Baarda et al., 2009, p.123). Hierdoor kon er vanuit worden gegaan dat
dezelfde

sturingsprocessen

zich

in

eenzelfde

soort

situaties

in

het

operationele

beleidsgebied nagenoeg op vergelijkbare wijze zouden kunnen voordoen (Baarda et al.,
2009). Een uitgebreide inhoudelijke toelichting van de twee situatieschetsen en de reden
waarom juist deze zijn gekozen, is terug te vinden in bijlage 5.
Tot slot zijn de situatieschetsen en de bijbehorende topiclijst enkele dagen voor
aanvang van het interview verstuurd naar de respondenten. Het doel hiervan was het
voorkomen van miscommunicatie of het ontbreken van bepaalde kennis bij de
respondent. Door het vooraf versturen van deze informatie kon volgens Mertens (2015)
en Silverman (2013) de validiteit van de antwoorden verhoogd worden. De betreffende
brief is bijgevoegd in bijlage 6.

3.6.

De dataverzamelingsmethode

Zoals aangehaald in paragraaf 3.3. is er in dit onderzoek gebruik gemaakt van een
interviewstudie. Alle interviews zijn anoniem afgenomen met een ‘focust view’, hetgeen
inhoudt dat de gesprekken zich specifiek hebben gericht op de hierboven beschreven
situatieschetsen (Baarda et al., 2009). Een focust view was van belang om de
antwoorden tussen de respondenten op een betrouwbare manier te kunnen vergelijken
(Baarda et al., 2009). In navolging van het creëren van de meest optimale situatie om de
antwoorden van de respondenten te kunnen vergelijken, zijn aan alle respondenten
dezelfde vragen gesteld zodat de vergelijking van de antwoorden op een valide en
betrouwbare manier kon plaatsvinden. Uitgaande van Baarda et al. (2009), Bleijenbergh
(2015), Kallenberg,

Koster, Onstenk & Scheepsman (2011) en Silverman (2013) is er

gebruik gemaakt van een gedeeltelijk gestructureerde interviewleidraad met semigestructureerde vragen. “Hierin liggen niet alleen de onderwerpen maar ook de
belangrijkste vragen vast (…) de antwoorden liggen niet vast” (Baarda et al., 2009,
p.235). Doordat er aan alle respondenten dezelfde vragen zijn gesteld, kon er een meer
betrouwbaar beeld verkregen worden van de algemene patronen die voortkwamen uit de
antwoorden (Bleijenberg, 2015). De gestelde vragen waren open van karakter, waardoor
de

respondenten

genoeg

ruimte

hadden

om

hun

eigen

verhaal

te

vertellen.

Een voorbeeld hiervan is de volgende vraag bij de factor ‘Eigen Visie’: ‘Kunt u beschrijven
in hoeverre u tijdens het beleidsproces ruimte had om het Veiligheidsplan te kunnen
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baseren op de eigen visie van de school?’. Door het gebruik van dit type vragen kon er
een volledig beeld ontstaan van de situatie zoals deze vanuit het perspectief van de
respondent

werd

beleefd

interviewprocedure

zijn

(Bleijenbergh,
te

vinden

2015).

in

De

bijlage

voltallige
7.

In

vragenlijst

bijlage

8

en
zijn

de
de

doorvraagmogelijkheden opgenomen die zijn gebruikt om, waar dit nodig was, extra
informatie te verkrijgen (Baarda et al., 2009). De keuze om de antwoorden van de
respondenten anoniem te verwerken, kwam voort uit het gegeven dat Verhoeven (2010)
en Reulink & Lindeman (2015) stellen dat de kans op sociaal wenselijke antwoorden bij
een anonieme verwerking van de antwoorden aanzienlijk lager is dan bij een verwerking
waarbij de respondenten bij naam worden genoemd.
Voor

de

verificatie

van

de

opgestelde

onderzoeksstrategie

en

de

dataverzamelingsmethode is er voor aanvang van de twaalf officiële interviews één
proefinterview gehouden met een schoolleider. Dit had als voornaamste doel het
controleren van de topiclijst en na te gaan of de respondent de vragen begreep
(Reulink & Lindeman, 2015; Silverman, 2013; Verhoeven, 2010). Hieruit volgend is één
kleine wijziging doorgevoerd. In de oorspronkelijke vragenlijst betrof de titel van
situatieschets 2 het ‘Pestprotocol’. Uit het gevoerde gesprek kwam echter naar voren dat
niet iedere basisschool beschikt over een Pestprotocol, het Pestprotocol is maar klein
onderdeel van het gehele Veiligheidsplan (Rijksoverheid, z.j.). Omdat er juist een beeld
gevormd

diende

te

worden

rondom

het

implementatieproces

van

het

gehele

Veiligheidsplan is hier in het proefinterview direct over doorgevraagd. Dit was mogelijk
omdat de interviews waren voorbereid over het implementatie Veiligheidsplan als geheel.
Terugkijkend

is

er

enige

verwarring

ontstaan

omdat

het

‘Pestprotocol’

en

het

‘Veiligheidsplan’ in de literatuur nog wel eens door elkaar heen worden gebruikt.
Uiteindelijk is alleen de titel van situatieschets 2 veranderd en is de inhoud gelijk
gebleven. Omdat er in het proefinterview direct is ingegaan op het Veiligheidsplan waren
de antwoorden in dit interview valide genoeg om deze op te nemen in de verwerking van
de resultaten. Zodoende wordt er vanaf dit punt gesproken over dertien afgenomen
interviews in plaats van twaalf.

3.6.1.

Interview opzet

Voor het beantwoorden van de hoofdvraag was het van belang inzicht te verkrijgen in de
interactiepatronen die er per situatie plaatsvonden tussen de actoren, vanuit het
perspectief van de schoolleider(-schoolbestuurder). Deze interactiepatronen zijn in kaart
gebracht door middel van een ego-netwerk analyse, hetgeen onderdeel is van de Sociale
Netwerk Theorie (Lin, Cook & Burt, 2001; Van Aelst & Bruyninckx, 1998). Het egonetwerk richt zich specifiek op het individu en diende als middel om weer te geven hoe
de

sociale-

en

sturingsrelaties

vanuit

het

perspectief

van

de

schoolleider(33

schoolbestuurder) werden ervaren (Lin, Cook & Burt, 2001). Door de werkelijkheid
rondom de schoolleider(-schoolbestuurder) te formaliseren in zichtbare patronen en
relaties konden er relationele data verkregen worden (Van Aelst & Bruyninckx, 1998).
“Cruciaal bij het werken met relationele data is het gebruik van een datamatrix”
(Van Aelst & Bruyninckx, 1998, p.6). Volgens Van Aelst & Bruyninckx (1998) kan zo’n
matrix

helpen

om

de

ruwe

data

op

een

efficiënte

manier

weer

te

geven.

Swanborn (2007) ondersteunt dit en geeft nadrukkelijk aan dat het verstandig is om
complexe contexten visueel inzichtelijk te maken voor de respondent.
Via een eigen geconstrueerde matrix (zie bijlage 9) gebaseerd op de Roos van
Leary (Leary, 1957) en de ego-netwerk analyse is de respondent in staat gesteld de
interactiepatronen per situatie visueel te maken. Als eerste heeft de respondent de vijf
actoren via post-its geplaatst in de matrix. Via de horizontale as gaf de respondent aan
of er sprake was van een sturende relatie of eerder een relatie van samenwerking. Op de
verticale as gaf de respondent aan of er sprake was van een afstandelijke of een
toegankelijke communicatiesfeer (Leary, 1957). De uitkomsten van deze manier van
bevragen kwamen overeen met het beeld wat Lin, Cook & Burt (2001) schetsen in hun
artikel, zie figuur 3.

Figuur 3. Visuele weergave van de mogelijke
uitkomsten van de ego-netwerk analyse (Lin, Cook &
Burt, 2001).

Bij het plaatsen van de actoren in de matrix heeft de respondent tevens de
afhankelijkheid van de vijf actoren bij de totstandkoming van het beleid beoordeeld.
Dit heeft de respondent gedaan middels de termen die worden gehanteerd in het eerder
besproken Stakeholder Model, zie bijlage 1. Om de constellatie van de factoren
inzichtelijk te maken is de respondent tot slot bevraagd over de aanwezigheid van de vier
opgestelde factoren: ‘Vertrouwen’, ‘Doelconsensus’, ‘Eigen Visie’ en ‘Open Houding’.
Ieder interview is afgesloten met twee slotvragen: 1) Wat moet er met betrekking
tot dit sturingsvraagstuk nog genoemd worden, dat we nog niet hebben besproken?
2) Terugkijkend op dit gesprek wat moet mij (de onderzoeker) over de sturing in het
basisonderwijs vooral bijblijven? Met deze vragen werden de respondenten in staat
gesteld onderbelichte aspecten nader te toe te lichten en/of bepaalde aspecten die ze in
het belang achten voor het onderzoek extra te benadrukken (Bleijenbergh, 2015).
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3.6.2.

Inhoudsanalyse van de interviews

De dertien interviews zijn afgenomen in juni en begin juli 2017. Het volledige
interviewschema is te vinden in bijlage 3. Op advies van Baarda et al. (2009) zijn zoveel
mogelijk gesprekken op diezelfde dag uitgewerkt. Dit had als doel de reproductie van de
gesprekken op een zo betrouwbaar mogelijke manier te verwerken. Het verwerken van
de interviews is gedaan door middel van een deductieve inhoudsanalyse. “Hierbij laat de
onderzoeker zich leiden door duidelijke theoretische verwachtingen die voorafgaan aan
de dataverzameling en analyse” (Bleijenbergh, 2015, p.102).
De inhoudsanalyse heeft plaatsgevonden door de inhoud van ieder gesprek te
verdelen in vijf categorieën (Bleijenbergh, 2015). De categorieën betroffen de vier
opgestelde factoren plus de categorie ‘overige’. In deze laatste categorie zijn alle overige
opvallende zaken genoteerd die niet direct te maken hadden met één van de vier
factoren. Vervolgens is alle informatie per factor geordend in één document en
gereduceerd tot de kern (Baarda et al, 2009).
In de volgende paragraaf is de topiclijst met de bijbehorende dimensies
opgenomen. Samen met indicatoren (zie bijlage 10) zijn de dimensies gebruikt om de
juiste inhoud uit de antwoorden te halen waarmee uiteindelijk de resultaten en de
analyse opgesteld konden worden.
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3.7.

Topic overzicht van de kernbegrippen

Om te bepalen in hoeverre basisscholen in Nederland op een polycentrische wijze worden
aangestuurd is er dus specifiek gekeken naar de relatie tussen de schoolleiders en de vijf
geselecteerde actoren. Omdat relaties tussen mensen voornamelijk zijn gebaseerd op
subjectieve gezichtspunten (Swanborn, 2007) zijn de schoolleiders en schoolleiderschoolbestuurders hier ook specifiek op bevraagd. Zie bijlage 7 voor de gestelde vragen.
Elke schoolleider kan bepaalde sturing en beïnvloeding namelijk op een geheel eigen
wijze interpreteren. Door het aantal van dertien interviews kon deze subjectiviteit worden
ondervangen en de kern van de antwoorden worden blootgelegd.

Kernbegrip

Dimensies

Topics

Vertrouwen

Affectief vertrouwen

Het gevoelsmatig vertrouwen
vanuit de schoolleider(schoolbestuurder) dat de vijf
actoren het beste voorhebben
met de school en vanuit dit
oogpunt ook sturing
uitoefenen en/of handelen

Doelconsensus

Affectieve doelconsensus

Gevoelsmatige indicatie dat de
vijf actoren dezelfde doelen
nastreven als de schoolleider
(-schoolbestuurder).
Het kunnen beschrijven van de
overeengekomen doelen
Het kunnen beschrijven of er
actiebereidheid is bij de vijf
actoren om te handelen
volgens de overeengekomen
doelen

Eigen Visie

Affectieve ruimte voor het
ten uitvoer kunnen
brengen van de eigen visie

De gevoelsmatige ruimte om
de kernkwaliteiten en
kernwaarden van de eigen
school op te stellen en
hiernaar te kunnen handelen

Open Houding

Affectieve bereidheid tot
het accepteren en
ontvangen van sturing

De gevoelsmatige bereidheid
om bestaand beleid aan te
passen, te veranderen of
gehele nieuw beleid te
ontwikkelen

Tabel 2: Topic overzicht van de kernbegrippen
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4.
In

Resultaten & Analyse
dit

hoofdstuk

gepresenteerd.

worden

Het

de

hoofdstuk

resultaten
is

en

de

onderverdeeld

analyse

van

in

paragrafen

acht

de

interviewstudie
waarin

per

situatieschets en per factor het resultaat van de antwoorden wordt weergegeven.
Aan het begin van iedere paragraaf is een tabel opgenomen waarin de antwoorden van
de respondenten zijn gescoord. Als een schoolleider met betrekking tot de factor
‘vertrouwen’ bijvoorbeeld aangaf: Ja ik heb er vertrouwen in dat OCW het beste
voorheeft met mijn school en hier ook naar handelt, is het vakje in de tabel groen
gekleurd. Wanneer dit deels het geval was, is het vakje oranje gekleurd en wanneer er
geen vertrouwen aanwezig was, is het vakje rood gekleurd.
Door de keuze voor de kwalitatieve onderzoeksmethodiek is er echter meer
informatie verkregen dan alleen deze korte antwoorden. De aanvullende beelden en
ideeën van de respondenten zijn onder de tabel in beeld gebracht en nader
geanalyseerd. Deze informatie is voornamelijk gebruikt als bewijsvoering voor de inhoud
van de tabel, om een uitgebreider beeld te geven van de situatie en om de koppeling te
leggen met de theorieën. Aan het einde van iedere paragraaf is er vastgesteld of en met
welke theorie(ën) de bevindingen overeenkwamen en in hoeverre er verschillen of
overeenkomsten waren tussen de antwoorden van de schoolleiders met en zonder
dubbelfunctie.
Legenda:
Kleur:
Omschrijving:

Aanwezig

Niet aanwezig

Deels aanwezig

Voorbeeld:
Voor het kunnen lezen van de tabellen in dit hoofdstuk, is ter verduidelijking deze fictieve
tabel opgenomen. Dit voorbeeld geeft weer dat deze fictieve ‘schoolleider X’ heeft
aangegeven vertrouwen te hebben in het handelen van het Ministerie van OCW, de
ouders van de leerlingen en de IvhO (groen). Dit vertrouwen is bij deze fictieve
schoolleider deels (oranje) aanwezig in de richting van het schoolbestuur en is niet (rood)
aanwezig in de richting van de PO-Raad.

- Vertrouwen OCW

Schoolleiders
Schoolbestuur
Ouders

Inspectie

PO-Raad

Respondent X
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4.1.

Situatieschets 1: Opbrengst Gericht Werken

Zoals valt te lezen in bijlage 5 is er bij het ‘Opbrengst Gericht Werken’ gevraagd naar de
manier

waarop

de

schoolleiders(-schoolbestuurders)

aankijken

tegen

de

sturingsdynamiek die plaatsvindt en heeft plaatsgevonden rondom het realiseren van de
beoogde leerresultaten op de eigen basisschool.

4.1.1.

Factor: Vertrouwen

De resultaten bij de factor ‘Vertrouwen’ geven inzicht in de mate waarin schoolleiders en
schoolleiders-schoolbestuurders aangeven vertrouwen te hebben in het handelen van het
Ministerie van OCW, het schoolbestuur, ouders, Inspectie en de PO-Raad. Tabel 3 laat
zien dat het vertrouwen van de schoolleiders(-schoolbestuurder) in de verschillende
actoren hoog is. De meeste respondenten geven aan dat alle actoren binnen dit
onderwerp het beste met de school voor hebben. Dit vertrouwen wordt bij het Ministerie
van OCW op een positieve manier gesterkt doordat de respondenten aangeven dat OCW
ruime kaders biedt waarbinnen er voldoende ruimte wordt ervaren om te handelen.

- Vertrouwen OCW

Schoolleiders
Schoolbestuur
Ouders

Inspectie

PO-Raad

Respondent DP0
Respondent D1
Respondent D2
Respondent D3
Respondent D4
Respondent D5
Respondent D6

Schoolleiders – Schoolbestuurders
OCW

Schoolbestuur

Ouders

Inspectie

PO-Raad

Respondent DS1
Respondent DS2
Respondent DS3
Respondent DS4
Respondent DS5
Respondent DS6
Tabel 3: Factor ‘Vertrouwen’ bij situatieschets 1

Wanneer we dan nagaan wat de respondenten in de interviews aangaven, dan valt op dat
Respondent D3 stelt: “OCW heeft een verantwoordelijkheid op bepaalde grote thema’s en
die pakken ze om hiermee aan te geven in welke richting het onderwijsveld op moet
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gaan. Als je die richting met elkaar kunt bepalen zou dit mooi zijn maar OCW heeft daar
wel een trekkende rol in”. Respondent D1 geeft hierover aan: “Het is fijn en handig dat
OCW kaders opstelt. Hierdoor weten wij waar wij ons als school op moeten richten”.
Deze uitspraken worden ondersteund door respondent DP0, D2, D5 en DS2, DS4 en DS6.
Dat deze kaders niet op een gezamenlijke wijze kunnen worden opgesteld, zoals wel een
belangrijke voorwaarde is voor polycentrische sturing, wordt door deze respondenten niet
als een belemmering gezien.
Door de invoering van het nieuwe toezichtskader is het vertrouwen in de IvhO
sterk gestegen: “Het is niet meer oordelen met het vingertje maar meer een reflectie op
het eigen kunnen in de vorm van een constructief gelijkwaardig gesprek” (Respondent
D2). Respondent D3 ondersteunt deze uitspraak: “Ze willen in het nieuwe kader luisteren
naar het verhaal achter de cijfers en dat is goed. Die openheid die ze nu betrachten, dus
het samen met elkaar praten, vind ik heel mooi bij de Inspectie. Daar zijn ze echt in
gegroeid”. Met betrekking tot de voorwaarden voor polycentrisch sturing (zie par 2.1.)
ontstaat het beeld dat de nieuwe handelingswijze van de IvhO zorgt voor een positieve
relatie die is gebaseerd op een meer gelijkwaardige interactie. Hierdoor ontstaat het
beeld dat de respondenten bereid zijn om beïnvloeding vanuit de IvhO te verwerken in
hun schoolbeleid.
Binnen deze situatieschets hebben de respondenten ook veel vertrouwen in het
schoolbestuur. “Het schoolbestuur creëert voorwaarden waarbinnen we mogen handelen
en voor mij werkt dat heel fijn” (Respondent D1). Negen van de dertien respondenten
geven specifiek aan dat het goed is dat er een partij achter hun staat die ze kunnen
vertrouwen en die hun op een positieve manier steunt om de beoogde doelen te
bereiken. Respondent D4 geeft hierover het volgende aan: “Er is niets mis mee dat een
schoolbestuur af en toe zegt van ‘nu moeten we dit en dat doen’. Het is juist fijn en
handig dat er een extra orgaan met je mee denkt en mij aanvult waar dit nodig is”.
Respondent DP0 ondersteunt deze uitspraak: “Ik heb altijd het gevoel dat ik samen met
het schoolbestuur kan optrekken en dat is ook precies wat ik wil”.
Twaalf van de dertien respondenten hebben er vertrouwen in dat ouders handelen
met de beste bedoelingen voor de school. “Voor ouders is het kind toch het belangrijkste
bezit en daarom willen ze altijd wel meedenken hoe het nog beter kan op school”
(Respondent D4). “Zolang ouders zien en voelen dat wij er alles aan doen om het beste
uit het kind te halen, zie ik dat ze altijd bereid zijn om hier op een positieve manier aan
bij te dragen” (Respondent DS2). Samen met de bevindingen die betrekking hebben op
het schoolbestuur ontstaat het beeld dat de schoolleiders(-schoolbestuurders) en de
ouders van de leerlingen, middels positieve en gelijkwaardigere interactie samenwerken.
Op basis van beide constateringen kan vastgesteld worden dat deze respondenten bereid
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zijn de invloed van deze actoren mee te nemen bij de totstandkoming van het beleid op
de eigen school.
In tabel 3 valt te lezen dat het vertrouwen in de PO-Raad in een mindere mate
aanwezig is dan dit het geval is bij de andere actoren. De volgende uitspraak vat de
reden hiervoor het beste samen: “Ik heb wel vertrouwen in het orgaan maar niet
helemaal op de manier zoals ze het nu aanpakken” (Respondent D3). Respondent DS1
ondersteunt deze uitspraak: “Ze roepen inderdaad dat ze er ook zijn voor de
schoolleiders, maar ik heb niet het gevoel dat ik me als schoolleider door hen gesteund
voel”. Deze uitspraken geven een verklaring waarom sommige antwoorden in tabel 3
oranje zijn gekleurd. Over de huidige rol van de PO-Raad in het primaire onderwijsbestel
wordt het volgende gezegd: “De PO-Raad zou een hele mooie rol kunnen hebben als ze
goed om zouden gaan met hun verantwoordelijkheden. Ze voegen zich soms te snel naar
de keuzes van OCW en de Inspectie zonder echt kritisch te kijken of dit ten goede komt
aan het kind” (Respondent D6). Respondent D5 geeft hierover het volgende aan:
“Ze laten zich niet op de juiste momenten zien en niet op de juiste plekken van zich
horen. Als ze dat doen, dan doen ze dat onvoldoende. Ze hadden en kunnen er meer
uithalen dan dat ze nu doen.” De relatie tot de PO-Raad kan door de antwoorden van
deze dertien respondenten omschreven worden als troebel en nauwelijks van belang.
Deze

analyse

laat

zien

dat

bij

zowel

de

schoolleiders

als

de

schoolleiders-

schoolbestuurders wel de wil, maar niet het vertrouwen aanwezig is om met een instantie
zoals PO-Raad samen te werken. Daarnaast zorgt de houding van de huidige PO-Raad er
niet voor dat er op een gelijkwaardige manier kan worden samengewerkt. Zowel op basis
van de bovenstaande citaten als de gegevens in de tabel 3 kan er worden vastgesteld dat
de PO-Raad weinig tot geen invloed heeft op de beleidskeuzes van deze dertien
respondenten.
Samenvattend laten de bovenstaande antwoorden zien dat er bij deze factor geen
opmerkelijke verschillen zijn tussen de antwoorden van de schoolleiders en de
schoolleider-schoolbestuurders. Wel kan er vastgesteld worden dat de factor ‘Vertrouwen’
in de richting van vier van de vijf actoren aanwezig is waarmee de uitkomst van deze
factor voornamelijk een empirische ondersteuning betreft voor de Principal Steward
Theorie.
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4.1.2.

Factor: Doelconsensus

Met betrekking tot het Ministerie van OCW geven tien van de dertien respondenten aan
dat er tussen hen en OCW geen sprake is van conflicten op doelniveau. Deze tien
respondenten geven aan in staat te zijn om middels de opgestelde kaders het onderwijs
te kunnen realiseren en de beoogde leerresulaten te behalen.

- Doelconsensus OCW

Schoolleiders
Schoolbestuur
Ouders

Inspectie

PO-Raad

Respondent DP0
Respondent D1
Respondent D2
Respondent D3
Respondent D4
Respondent D5
Respondent D6

Schoolleiders – Schoolbestuurders
OCW

Schoolbestuur

Ouders

Inspectie

PO-Raad

Respondent DS1
Respondent DS2
Respondent DS3
Respondent DS4
Respondent DS5
Respondent DS6
Tabel 4: Factor ‘Doelconsensus’ bij situatieschets 1

Het pijnpunt voor vrijwel alle respondenten zit hem er echter in dat “OCW telkens wordt
aangestuurd door nieuwe politieke partijen en hiermee ook de doelen, kaders en de
sturing telkens worden veranderd (…) ik denk dat het goed zou zijn dat OCW aan het
begin van iedere kabinetsperiode duidelijke prioriteiten zou stellen zodat ik kan doen wat
in deze tijd van belang is voor de kinderen” (Respondent D2). Het gevolg van deze
zienswijze is dat elf respondenten per keer bekijken wat er door OCW gevraagd wordt en
wat ze hier al dan niet mee doen. “Ik kijk per keer waarmee ik verder kom. Waar dat het
geval is, werk ik eraan mee en alles waarvan ik denk: ja dag, dat is voor mij echt geen
prioriteit, dat leg ik naast me neer en ga ik verder met wat wel écht van belang is”
(Respondent DP0). De respondenten die deze houding aannemen in de richting van het
Ministerie van OCW geven allemaal aan dat de keuzes die hieruit voorvloeien altijd zijn
gebaseerd op het uitgangspunt van het realiseren van kwalitatief goed, doelmatig en
toegankelijk onderwijs. Echter, door de onuitvoerbaarheid van sommige beleidskeuzes
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voelen deze respondenten zich soms genoodzaakt om andere keuze te maken dan het
Ministerie van OCW voor ogen heeft. Middels deze bevindingen lijkt de huidige relatie tot
OCW voornamelijk aan te sluiten bij het Stakeholder Model.
Tot voor kort was er volgens de meeste respondenten veelvuldig sprake van
doelconflicten en onenigheid met de IvhO. De IvhO richtte zich te veel op de cijfers en de
kwantitatieve output. Maar door het nieuwe toezichtkader zijn deze doelconflicten enorm
afgenomen. Respondent D2 beschrijft dit als volgt: “Vroeger ging het soms wel heel erg
over de getallen en te weinig om het verhaal, dat is gelukkig steeds minder het geval (…)
doordat er meer ruimte is voor de context kunnen we elkaar steeds makkelijker vinden”.
Deze

beschrijving

wordt

door

elf

van

de

dertien

respondenten

onderschreven.

Deze bevindingen bevestigen wederom het beeld dat zowel de schoolleider als de
schoolleider-schoolbestuurder

op

een

gelijkwaardige

manier

kunnen

én

willen

samenwerken met de IvhO, hetgeen faciliterend is voor het beeld dat de respondenten
de beïnvloeding van de IvhO willen verwerken in hun schoolbeleid.
Bij ouders is er volgens negen van de dertien respondenten vrijwel altijd sprake
van tegenstrijdige belangen. Maar dat is volgens hen ook logisch: “Bij ouders gaat het in
eerste instantie altijd om het eigen kind en dan pas kijken ze naar het grote plaatje”
(Respondent DP0). Respondent DS3 ondersteunt dit standpunt met de volgende
uitspraak: “De ouders zijn er uiteindelijk voor hun eigen kind en als zij er al niet zijn voor
het kind, wie dan wel?”. Om mogelijke doelconflicten of verschillen te overbruggen,
geven de respondenten aan dat een heldere communicatie met ouders de sleutel is tot
succes. Het realiseren van een heldere communicatiesfeer tussen het schoolteam en de
ouders kost volgens de respondenten veel tijd, geld en energie. Ze vinden deze
investering echter noodzakelijk omdat een positieve samenwerking met de ouders ervoor
kan zorgen dat de beoogde doelen op schoolniveau samen kunnen worden opgesteld en
hierdoor gemakkelijker kunnen worden bereikt. Op basis van de gegeven antwoorden
ontstaat het beeld dat zowel de schoolleiders als de schoolleider-schoolbestuurders de
ouders nodig hebben in het netwerk. Hierbij lukt het deze respondenten veelal om de
kaders en de doelstellingen gemeenschappelijk op te stellen en hierover op een
gelijkwaardige manier te communiceren.
Uit de tabel valt op te maken dat er relatief weinig doelconsensus aanwezig is
tussen de respondenten en de PO-Raad. Respondent D3 geeft hiervoor de volgende
verklaring: “De PO-Raad heeft zolang ze bestaan, nog niet altijd bijgedragen aan de
verbetering van de positie van het primair onderwijs”. Respondent DS4 ondersteunt deze
uitspraak: “De ideeën van de PO-Raad staan volgens mij zover af van de werkelijkheid
dat ik als schoolleider nooit heb gemerkt dat beleidskeuzes op bestuurlijk niveau tot
stand zijn gekomen dankzij de invloeden van de PO-Raad”. In het totaal staan zeven
respondenten achter deze uitspraken. De overige schoolleiders(-schoolbestuurders)
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geven voornamelijk aan dat doelconsensus met de PO-Raad voor hun niet van belang is
omdat ze de mogelijkheid hebben zich niets van de mening van de PO-Raad aan te
trekken. Door deze bevindingen ontstaat bij deze factor het beeld dat zowel de
schoolleider als de schoolleider-schoolbestuurders niet het gevoel hebben dat ze de PORaad per se nodig hebben in hun beleidsproces. Evenals bij de vorige factor ‘Vertrouwen’
kan er vastgesteld worden dat de ideeën en de sturing vanuit de PO-Raad nauwelijks
invloed hebben op de beleidskeuzes van de schoolleiders.
De bovenstaande antwoorden laten wederom geen opmerkelijke afwijking zien
tussen de bevraagde schoolleiders en de schoolleider-schoolbestuurders. Door middel
van de tabel 4 en bijbehorende analyse kan er vastgesteld worden dat de factor
‘Doelconsensus’ in de richting van vier van de vijf actoren aanwezig is. De specifieke
relatie met het Ministerie van OCW laat zich hierbij vooral beschrijven volgens het
Stakeholder Model en de relatie met het schoolbestuur, de ouders van de leerlingen en
de IvhO voornamelijk volgens de kenmerken van de Principal Steward Theorie.

4.1.3.

Factor: Eigen Visie

Alle respondenten geven aan dat ze ondanks de complexe sturingsdynamiek rondom de
eigen school genoeg ruimte ervaren om de visie van de school uit te kunnen dragen in de
richting van de vijf actoren.

- Eigen Visie OCW

Schoolleiders
Schoolbestuur
Ouders

Inspectie

PO-Raad

Inspectie

PO-Raad

Respondent DP0
Respondent D1
Respondent D2
Respondent D3
Respondent D4
Respondent D5
Respondent D6

Schoolleiders – Schoolbestuurders
OCW

Schoolbestuur

Ouders

Respondent DS1
Respondent DS2
Respondent DS3
Respondent DS4
Respondent DS5
Respondent DS6
Tabel 5: Factor ‘Eigen Visie’ bij situatieschets 1
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Volgens beide type functionarissen is het hierbij van belang dat “Wij onze visie blijven
afstemmen op de doelgroep en niet blijven stilstaan. Zolang we dat doen heb ik nooit het
gevoel dat ik hierin ben tegengehouden. Maar als we stil gaan staan of rare dingen gaan
doen die niet in het belang van het kind zijn, dan ga ik weerstand ontvangen en dat is
maar goed ook want dat zorgt ervoor dat we scherp blijven en ons als school blijven
ontwikkelen” (Respondent DS1). Het kunnen uitdragen van de eigen visie wordt door alle
respondenten als zeer belangrijk ervaren. “Een eigen visie geeft duidelijkheid, hier staan
we voor, dit doen we en hier mag je ons op aanspreken. Dat zorgt ervoor dat er een
open dialoog kan ontstaan en wij houvast hebben om uit te kunnen leggen wat wij doen
en hoe we dit doen. Hoe meer duidelijkheid je kan geven, hoe beter we kunnen
samenwerken met de overige verschillende actoren. Uiteindelijk is de eigen visie toch
hetgeen ons verbindt als school en ons een sterke positie geeft” (Respondent D1).
Respondent DS2 ondersteunt deze zienswijze met de volgende uitspraak: “Als wij geen
eigen visie zouden hebben dan gooien al deze partijen allemaal dingen over de schutting
en dan kom ik nergens. Daarom is de eigen visie nodig om onze eigen standpunten
duidelijk te maken, anders word ik een soort van speelbal in plaats van een school met
een autonome positie”.
Ten aanzien van het schoolbestuur geven twaalf van de dertien respondenten aan
dat de eigen visie van de school wordt geaccepteerd door het bestuur. Belangrijk hierbij
is wel dat de eigen visie van de school blijft aansluiten bij het beleidsplan wat op
bestuurlijk niveau is opgesteld. “Samen met het schoolbestuur maken we een strategisch
beleidsplan en van daaruit maak ik op schoolniveau de eigen plannen. Als dat totaal
afwijkt van het strategisch beleidsplan van het schoolbestuur dan klopt er iets niet.
Dan heb je of je eigen visie niet goed verdedigd in de gezamenlijke overleggen of heb je
liggen slapen en ben je akkoord gegaan met beleid waarvan je weet dat je het zelf niet
kunt waarmaken” (Respondent DP0).
Over de IvhO wordt aangegeven dat de IvhO middels het nieuwe toezichtskader
juist steeds meer kijkt naar de eigen visie van de school. Volgens de respondenten
bekijkt de IvhO op een uitgebreide manier hoe de school omgaat met de opgestelde visie
en of dit overeenkomt met de praktijk. Deze manier van werken wordt door twaalf van
de dertien respondenten als zeer positief ervaren. Zolang de IvhO “Het gevoel krijgt dat
wij onze zaken goed op orde hebben, ze zien dat we weten waar onze sterke én onze
zwakke punten liggen en we een goed toekomstplan hebben, dan moet het goed komen.
Klopt dit verhaal niet en hebben wij de zaken niet goed op orde dan is het logisch en
terecht dat ze ingrijpen” (Respondent DS6). Deze bevindingen onderschrijven wederom
dat er vanuit de schoolleiders en de IvhO voornamelijk sprake is van een gelijkwaardige
interactie met de schoolleiders(-schoolbestuurders).
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Wat betreft de ouders van de leerlingen is er in de vorige paragraaf aangegeven
dat er gemakkelijk doelconflicten kunnen ontstaan tussen de ouders en de school.
Bij het hanteren van de eigen visie van de school kunnen, volgens de respondenten, deze
conflicten eveneens plaatsvinden. Respondent D5 geeft dit treffend weer: “Bij het
ontwikkelen en het uitdragen van mijn visie kijk ik primair naar de school, de kinderen en
mijn personeel als geheel. Ouders kijken eerst naar hun eigen kind, naar hun welzijn en
hun opbrengsten en dat botst soms weleens met de visie die we hanteren op
schoolniveau”. In samenspraak met ouders proberen alle respondenten er samen uit te
komen. Maar in de acht jaar tijd dat een kind op de basisschool zit, kan een visie van een
school geleidelijk veranderen. Ondanks dat ouders de klanten zijn van de school, geven
wederom alle respondenten aan dat dit soms tot gevolg kan hebben dat ouders
vertrekken. “Daar zijn ouders in ons systeem gelukkig vrij in, maar ik ga niet ons hele
beleid omgooien voor die enkele ouder die het er niet mee eens is. Door heel duidelijk te
zijn over de eigen richtlijnen en kaders blijven deze ouders meestal alsnog aan boord”
(Respondent D1). Beide type functionarissen geven aan dat de kracht juist ligt bij het
consequent hanteren van de eigen visie en deze alleen te laten beïnvloeden wanneer er
sterke

argumenten

zijn

die

worden

gedragen

door

het

grootste

deel

van

de

ouderpopulatie.
Bij het vormen en uitdragen van de eigen visie van de basisschool voelt geen
enkele respondent zich tegengehouden of belemmerd door PO-Raad. Maar de PO-Raad
wordt

ook

door

geen

enkele

schoolleider

dan

wel

schoolleider-schoolbestuurder

meegenomen tijdens het vormen van de eigen visie.
Op basis van de bovenstaande tabel en de bijbehorende analyse ontstaat het
beeld dat deze scholen beschikken over een eigen krachtig geluid, dat zowel de
schoolleiders als de schoolleider-schoolbestuurders de mogelijkheid hebben om dit geluid
te positioneren in het netwerk en aan de hand van deze visie een gelijkwaardige
interactie aan kunnen gaan. Wanneer deze gelijkwaardige manier van communiceren
wordt aangevuld met goede argumenten, zijn alle respondenten bereid hun visie aan te
passen. Door deze bevindingen ontstaat bet beeld dat de wijze waarop de respondenten
omgaan met de eigen visie overeenkomt met de wijze waarop sturing binnen een
polycentrisch netwerk dient te verlopen (zie par 2.1.). Verder kan er vastgesteld worden
dat er bij deze factor geen opmerkelijke afwijking waarneembaar is tussen de bevraagde
schoolleiders en de schoolleider-schoolbestuurders. Wel kan vastgesteld worden dat op
basis van de gegeven antwoorden bij de factor ‘Eigen Visie’ in de richting van alle actoren
aanwezig is. Hiermee zijn de antwoorden bij deze factor een ondersteuning voor het het
beeld dat de onderzochte relaties kunnen worden aangeduid volgens de Principal Steward
Theorie.
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4.1.4.

Factor: Open Houding

Alle respondenten geven aan ze niet zonder de verschillende actoren in het netwerk
zouden willen werken. Zoals respondent D1 aangeeft: “Ik kan het niet in mijn eentje en
dat zou ik ook helemaal niet willen. Als ik het goed aanpak kunnen deze actoren heel
nuttig zijn en als ik het niet goed aanpak kunnen ze heel lastig zijn”. Respondent D5
geeft hierover aan: “Het voordeel van het werken met deze actoren is dat je de zaken
verspreidt over deze organisaties en zo het werk zo effectief mogelijk kunt verdelen in
plaats van elke keer zelf het wiel uit te moeten vinden”.

- Open Houding OCW

Schoolleiders
Schoolbestuur
Ouders

Inspectie

PO-Raad

Respondent DP0
Respondent D1
Respondent D2
Respondent D3
Respondent D4
Respondent D5
Respondent D6

Schoolleiders – Schoolbestuurders
OCW

Schoolbestuur

Ouders

Inspectie

PO-Raad

Respondent DS1
Respondent DS2
Respondent DS3
Respondent DS4
Respondent DS5
Respondent DS6
Tabel 6: Factor ‘Open Houding’ bij situatieschets 1

Alle respondenten geven aan dat ze een open houding willen hanteren zolang ze het
gevoel hebben dat de communicatie met de desbetreffende actoren gemeend, inhoudelijk
en realistisch is, “Als dat het geval is laat ik me graag overtuigen en wil ik zeker tot actie
overgaan” (Respondent DS2). De houding ten opzichte van de PO-Raad is eveneens open
van aard maar in weinig gevallen worden de ideeën van de PO-Raad als zinvol en
verrijkend ervaren. Diepe aversie tegen het orgaan is niet aangetroffen.
Deze bevindingen geven weer dat alle respondenten willen samenwerken met de
overige actoren in het bestel om hiermee de gemeenschappelijke doelen te realiseren.
Hierbij staan de respondenten open voor ideeën en beelden van de PO-Raad, maar geven
ze aan dat deze niet tot nauwelijks tot uitdrukking komen in het beleid van de eigen
basisschool. Tussen de antwoorden van beide type functionarissen is wederom geen
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groot verschil gevonden. Evenals bij de factor ‘Eigen Visie’ kan wel worden vastgesteld
dat de factor ‘Open Houding’ in de richting van alle actoren aanwezig is. Hiermee is de
uitkomst bij deze factor een ondersteuning voor het beeld dat de relaties in het netwerk
kunnen worden aangeduid volgens de Principal Steward Theorie.

4.1.5.

Samenvattend

Uit bovenstaande vier paragrafen valt op te maken dat er hoofdzakelijk sprake is van
vertrouwen en doelconsensus. Hierbij voelen de schoolleiders(-schoolbestuurders) de
ruimte om te kunnen handelen volgens de eigen visie van de school en staan ze open
voor de ideeën en beïnvloeding van de vijf actoren. Wanneer deze uitkomsten worden
vergeleken met de theoretische voorspellingen uit paragraaf 2.5., valt te zien dat de
resultaten enkel volledig overeenkomen met de Principal Steward Theorie.
Theoretische voorspelling uit paragraaf 2.2.5:

Principal
Steward

Principal
Agent

Multiple
Principal

Stakeholder
Model

✗
✗
✗

✓
✓
✓

-1-

Eigen Visie

✓
✓
✓

✗
✗
✓

Open houding

✓

✗

✓ -1-

✓

Principal
Agent

Multiple
Principal

Stakeholder
Model

Vertrouwen
Doelconsensus

-1-

Tabel 7: de theoretische voorspellingen

Uitkomsten in de praktijk:

Principal
Steward
Vertrouwen

✓

✓

✓

-4-

✓

Doelconsensus

✓
✓

✓
✓

-4-

Eigen Visie

✓
✓

✓
✓

Open houding

✓

✓

✓ -5-

✓

Uitkomst

Aangetoond

Niet
aangetoond

Niet aangetoond

Niet aangetoond

Tabel 8: de uitkomsten bij situatieschets 1
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✓ : aangetroffen
✗ : niet aangetroffen
-x- : aangetroffen in de richting van –x- aantal actoren

Hierdoor kan gesteld worden dat de relaties die de schoolleiders en schoolleiderschoolbestuurders er in deze situatieschets op nahouden met de vijf geselecteerde
actoren, op basis van deze antwoorden kan het beste beschreven worden volgens de
Principal Steward Theorie. Hierdoor ontstaat het beeld dat er sprake lijkt te zijn van
polycentrische sturing in het basisonderwijs.
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4.2.

Situatieschets 2: Veiligheidsplan

Binnen de situatieschets van het ‘Veiligheidsplan’ is er gevraagd naar de wijze waarop de
schoolleiders en de schoolleider-schoolbestuurders aankijken tegen de sturingsdynamiek
die heeft plaatsgevonden rondom het realiseren en het implementeren van de wet
‘Veiligheid op School’. Zoals valt te lezen in bijlage 5 is het Veiligheidsplan de wijze
waarop de schoolleiders en schoolleider-schoolbestuurders de inhoud van deze wet
hebben omgezet naar concreet beleid op de eigen school. Ook in deze situatieschets
wordt er middels de vier factoren inzichtelijk gemaakt hoe de bevraagde respondenten
zich binnen deze situatie verhouden tot de vijf geselecteerde actoren.

4.2.1.

Factor: Vertrouwen

Alle respondenten geven aan dat ze er zeker van zijn dat – binnen deze situatieschets alle vijf de actoren het beste met de school voor hebben en hiernaar willen handelen.
“Maar de manier waarop deze wet is gebracht door OCW is een absolute motie van
wantrouwen in de richting van het veld” (Respondent DP0).

- Vertrouwen OCW

Schoolleiders
Schoolbestuur
Ouders

Inspectie

PO-Raad

Respondent DP0
Respondent D1
Respondent D2
Respondent D3
Respondent D4
Respondent D5
Respondent D6

Schoolleiders – Schoolbestuurders
OCW

Schoolbestuur

Ouders

Inspectie

PO-Raad

Respondent DS1
Respondent DS2
Respondent DS3
Respondent DS4
Respondent DS5
Respondent DS6
Tabel 9: Factor ‘Vertrouwen’ bij situatieschets 2

49

De respondenten geven aan dat er verschrikkelijke dingen zijn gebeurd, maar dat deze
wet een schoolvoorbeeld is van incidentpolitiek. ”Het idee van extra sturing is begrijpelijk
maar met deze wet slaat OCW absoluut door” (Respondent DS1). “Met zo’n dwingende
wet wil OCW de kamer pamperen en een soort van schijnveiligheid creëren, alsof de
wereld

veiliger

wordt

als

we

alles

opschrijven,

onzin!”

(Respondent

DS2).

De respondenten geven aan dat een veilig schoolklimaat juist gecreëerd wordt door te
luisteren naar de leerlingen en er voor ze te zijn, “Dat bereiken we niet als we achter ons
bureau gaan zitten om aan dit onzinnige plan te werken” (Respondent DS1).
In dit geval geven de korte antwoorden uit de tabel een vertekenend beeld van de
werkelijke situatie. Er is bij deze respondenten vertrouwen in het gegeven dat de
ambtenaren op het Ministerie van OCW vanuit de diepe kern van hun handelen het beste
wil doen voor de scholen, maar er is geen vertrouwen aanwezig dat deze wetgeving de
juiste manier is om het beoogde doel te bereiken. “Het is dwingende wetgeving waar we
niets over te zeggen hebben gehad en hiermee is OCW totaal ongewenst sturend”
(Respondent D2). Met betrekking tot de voorwaarden voor polycentrische sturing (par
2.1.) zijn, binnen deze situatieschets, de kaders en regels in de ogen van deze
respondenten niet gemeenschappelijk met het Ministerie van OCW zijn opgesteld, wordt
de vorm van sturing niet collectief geaccepteerd en conformeren deze respondenten zich
er niet naar. Door deze analyse ontstaat het beeld dat de relatie met het Ministerie van
OCW eerder overeenkomt met de Principal Agent Theorie en de invloed van OCW op de
daadwerkelijke uitwerking van het Veiligheidsplan op deze basisscholen beperkt lijkt te
zijn. Over de overige actoren lijkt er vanuit de respondenten wel sprake te zijn van
vertrouwen.
Met betrekking tot het Veiligheidsplan kan er worden vastgesteld dat het
vertrouwen van zowel de schoolleiders als de schoolleiders-schoolbestuurders in het
Ministerie van OCW zeer discutabel is. Het vertrouwen in de overige actoren lijkt bij beide
type functionarissen wel aanwezig te zijn. Voornamelijk op basis van de analyse kan er
vastgesteld worden dat de factor ‘Vertrouwen’ in de richting van vier van de vijf actoren
aanwezig is. Hierdoor kan gesteld worden dat dat de uitkomst van deze factor over het
algemeen een ondersteunding betreft dat de relaties in het netwerk kunnen worden
aangeduid volgens de Principal Steward Theorie.
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4.2.2.

Factor: Doelconsensus

“Het collectieve doel is dat we een veilig schoolklimaat creëren voor al onze mensen,
volgens mij zijn we het daar allemaal over eens” (Respondent DS5). Deze uitspraak
wordt inderdaad door alle respondenten ondersteund.

- Doelconsensus OCW

Schoolleiders
Schoolbestuur
Ouders

Inspectie

PO-Raad

Respondent DP0
Respondent D1
Respondent D2
Respondent D3
Respondent D4
Respondent D5
Respondent D6

Schoolleiders – Schoolbestuurders
OCW

Schoolbestuur

Ouders

Inspectie

PO-Raad

Respondent DS1
Respondent DS2
Respondent DS3
Respondent DS4
Respondent DS5
Respondent DS6
Tabel 10: Factor ‘Doelconsensus’ bij situatieschets 2

Het pijnpunt is wederom dat er geen overeenstemming is met de wijze waarop het
Ministerie van OCW deze veiligheid wil realiseren. “In de kern ben ik het volledig eens
met de doelstellingen van OCW, maar in de praktijk is het vooral een papieren
rompslomp” (Respondent D4). Respondent DS1 ondersteunt deze uitspraak middels het
volgende: “Er staan vooral dingen in die we toch al doen dus ik voel geen urgentie om er
iets mee te doen. Waarom zou ik me moeten gaan zetten naar de vorm van deze wet?”
(Respondent DS1).
Desondanks geven de respondenten aan dat het Veiligheidsplan toch vorm moet
krijgen op de eigen school. “De Inspectie krijgt van OCW de opdracht om ons hierop te
controleren. Als je het niet op orde hebt, heb je toch een probleem” (Respondent DP0).
Elf van de dertien respondenten geven aan dat het veiligheidsplan op bestuurlijk niveau,
samen met de schoolleiders, is opgesteld. Hierdoor is er één plan op hoofdlijnen
gerealiseerd waarvan de respondenten weten dat het juridisch allemaal klopt. Ze geven
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aan dat bij de implementatie van het veiligheidsplan de grote lijnen van het bestuur
worden gevolgd, maar dit in de praktijk zorgt voor weinig veranderingen omdat de
meeste respondenten aangaven dat het op hun school allemaal al op orde was.
Ouders hebben bij de totstandkoming van het veiligheidsplan een marginale rol
gespeeld. “Die interesseert het niet. Zolang ze het gevoel hebben dat hun kinderen met
plezier naar school gaan, dan vinden ze het allemaal wel best. Zolang wij ze het gevoel
geven dat we open staan om te luisteren, de problemen serieus nemen en actief
handelen als er iets aan de hand is, dan zit het allemaal wel goed” (Respondent D4).
Over het bereiken van doelconsensus met ouders zegt respondent DS5 het volgende:
“Het belangrijkste is dat je eerlijk bent tegen ouders, ik zal nooit zeggen tegen ouders
dat er op onze school niet gepest wordt en dat alles altijd 100% veilig is, dat is namelijk
gewoon niet waar. Het gaat erom dat ouders een duidelijk beeld hebben van wat ze van
ons kunnen verwachten en wat niet, dan creëer je doelconsensus”.
Met betrekking tot de PO-Raad hebben twaalf van de dertien respondenten het
idee dat de PO-Raad hetzelfde collectieve doel nastreeft. Maar negen van de dertien
respondenten hebben het idee dat de PO-Raad deze specifieke wet nooit zou hebben
mogen ondersteunen. Deze negen respondenten geven aan het gevoel te hebben dat de
PO-Raad voor de veilige kant van OCW heeft gekozen in plaats van echt te luisteren naar
wat het veld nodig heeft, en hoe een veilig schoolklimaat in de praktijk écht bereikt kan
worden. De overige respondenten vinden de mening van de PO-Raad niet interessant
genoeg en hebben hierdoor geen specifieke mening.
Op basis van de bovenstaande antwoorden kan worden geconstateerd dat er bij
deze factor geen grote verschillen waarneembaar zijn tussen de bevraagde schoolleiders
en

de

schoolleider-schoolbestuurders.

‘Doelconsensus’

in

de

richting

van

Wel
drie

is

het
van

beeld
de

vijf

ontstaan
actoren

dat

de

factor

aanwezig

is.

Kijkend naar de criteria die toebehoren aan de vier theoretische modellen lijken deze
antwoorden toch het meest overeen te komen met de Principal Steward Theorie.
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4.2.3.

Factor: Eigen Visie

Het hanteren van een eigen visie ten aanzien van het realiseren van een veilige
omgeving wordt door de respondenten als zeer belangrijk ervaren. Ze geven aan dat
juist een visie die aansluit bij de eigen leerlingenpopulatie kan zorgen voor effectief
beleid.

- Eigen Visie OCW

Schoolleiders
Schoolbestuur
Ouders

Inspectie

PO-Raad

Schoolleiders – Schoolbestuurders
Schoolbestuur
Ouders
Inspectie

PO-Raad

Respondent DP0
Respondent D1
Respondent D2
Respondent D3
Respondent D4
Respondent D5
Respondent D6

OCW
Respondent DS1
Respondent DS2
Respondent DS3
Respondent DS4
Respondent DS5
Respondent DS6

Tabel 11: Factor ‘Eigen Visie’ bij situatieschets 2

Ondanks het dwingende karakter van de wet geven beide type functionarissen aan dat de
inhoud en de uitwerking van de eigen visie niet tot nauwelijks wordt belet door het
moeten opstellen van een Veiligheidsplan: “OCW belet mij niet omdat ik me niets van het
veiligheidsplan aantrek. Alles staat keurig op papier voor de bühne maar uiteindelijk
beoordelen mensen mij niet op hoe goed ik alles op papier heb staan maar hoe het
uitpakt in de praktijk (…) waarom zou ik iets veranderen aan onze visie en aanpak zolang
de ouders, leerlingen, de IvhO en mijn docenten tevreden zijn” (Respondent DS1).
Ondanks dat de IvhO moet controleren of scholen voldoen aan alle vereisten, zien
de respondenten hier een onverwachte medestander. Respondent DS6 beschrijft dit als
volgt: “Het plan wordt door OCW neergezet als een doel, maar het is een middel om een
veilig klimaat te realiseren. Als ik zorg voor een veilige situatie op onze school, maar ik
dit niet volledig volgens het boekje doe dan heb ik daar nog nooit problemen over gehad
met de Inspectie. De meeste inspecteurs zien gelukkig ook in dat het gaat om wat er in
de praktijk wel en niet gebeurt en niet om de papieren werkelijkheid (…) zolang het
verhaal goed is onderbouwd en ze dit terug zien in de klas heb ik nooit het gevoel gehad
dat wij moeten tornen aan onze visie” (Respondent DS6).
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Zolang de eigen visie omtrent het creëren van een veilig schoolklimaat niet te veel
afwijkt van de plannen die op bestuurlijk niveau gezamenlijk zijn opgesteld, geven negen
van de dertien respondenten aan genoeg ruimte te ervaren om de eigen visie te kunnen
uitdragen.
Over de ouders van de leerlingen wordt aangegeven dat juist de eigen visie van
de school van groot belang is. “Een veiligheidsplan zegt ze weinig, het gaat om de
bevlogenheid

waarmee

wij

de

veiligheid

willen

waarborgen”

(Respondent

D6).

Respondent DS1 ondersteunt deze uitspraak: “Het gaat erom hoe wij praten met
kinderen, hoe wij ze helpen, ondersteunen, we pesten willen tegengaan en eigenlijk
gewoon doen waarvoor we zijn opgeleid (…) volgens mij zou iedere ouder afhaken als ik
ze zou gaan vervelen met een juridisch ingewikkeld veiligheidsplan”. Zolang het eigen
verhaal goed onderbouwd is en ouders het gevoel hebben dat de visie in de praktijk ook
daadwerkelijk op een positieve manier bijdraagt aan een veilig schoolklimaat, dan voelen
deze schoolleiders(-schoolbestuurders) zich door de ouders van de leerlingen niet
belemmerd om de eigen visie uit te kunnen dragen.
De respondenten geven aan dat er bij de PO-Raad informatie kan worden
verkregen over de wijze waarop het veiligheidsplan verwerkt kan worden in de eigen
visie. Slecht één respondent geeft aan hier gebruik van te hebben gemaakt.
Ondanks het verplichte karakter van de wet kan er vastgesteld worden dat de
meeste respondenten hun eigen visie konden hanteren om het Veiligheidsplan vorm te
geven op de eigen basisschool. Op basis van een gelijkwaardige interactie konden de
respondenten

voornamelijk

samenwerken

met

de

IvhO

en

het

schoolbestuur.

Opmerkelijke verschillen tussen de antwoorden van de schoolleiders en de antwoorden
van de schoolleiders-schoolbestuurders zijn ook bij deze factor niet aangetoond.
De manier waarop de respondenten omgaan met de eigen visie van de school en de
manier waarop ze de geboden ruimte benutten komt hierbij het meest overeen met de
criteria die toebehoren aan de Principal Steward Theorie.
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4.2.4.

Factor: Open Houding

Zoals meerdere malen is aangeven vinden alle respondenten het enorm belangrijk dat er
op hun school een veilig schoolklimaat heerst. Alle respondenten geven aan dat deze
opdracht zo complex is dat deze alleen kan worden gerealiseerd in verbinding met
anderen. De dialoog met ouders, de docenten, de leerlingen en het schoolbestuur worden
hierbij als belangrijkste schakels gezien. “Hoe wij in samenspraak met ouders, de
inspectie en vooral mijn schoolbestuur de veiligheid op onze school proberen te
waarborgen zie ik absoluut als een verrijking. Uiteindelijk vul ik het laatste deel in met
het team zodat het gedragen wordt én er uiteindelijk iets mee gedaan wordt”
(Respondent DP0).

- Open Houding OCW

Schoolleiders
Schoolbestuur
Ouders

Inspectie

PO-Raad

Schoolleiders – Schoolbestuurders
Schoolbestuur
Ouders
Inspectie

PO-Raad

Respondent DP0
Respondent D1
Respondent D2
Respondent D3
Respondent D4
Respondent D5
Respondent D6

OCW
Respondent DS1
Respondent DS2
Respondent DS3
Respondent DS4
Respondent DS5
Respondent DS6

Tabel 12: Factor ‘Open Houding’ bij situatieschets 2

Ondanks

alle

kritiek

omtrent

het

Veiligheidsplan

geven

twaalf

van

de

dertien

respondenten aan wel open te staan voor de invloeden van OCW. “Elke keer vraag ik me
bij nieuwe input af: draagt dit echt bij tot een veiligere omgeving voor mijn mensen? Bij
deze wet heb ik dat gevoel maar deels, maar als OCW over een tijdje met nieuwe,
andere of betere plannen komt, die in mijn ogen wel een bijdrage kunnen leveren, hoor
ik dat graag. Ik wil het zoveel mogelijk samendoen, maar dan moet het natuurlijk wel
realiseerbaar en uitvoerbaar zijn” (Respondent D2).
Evenals in de vorige situatieschets ontstaat het beeld dat deze respondenten
willen

samenwerken

met

de

overige

actoren

in

het

bestel

om

hiermee

de
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gemeenschappelijke

doelstellingen

te

realiseren.

Bij

de

totstandkoming

van

het

Veiligheidsplan lijken alle respondenten open te staan om te luisteren naar de ideeën en
beelden van de vijf actoren. Hierdoor kan er vastgesteld worden dat de factor ‘Open
houding’ in de richting van alle actoren aanwezig is, waarmee het een ondersteuning
betreft voor het beeld dat de relaties in het netwerk kunnen worden aangeduid volgens
de Principal Steward theorie.

4.2.5.

Samenvattend

Uit bovenstaande vier paragrafen valt op te maken dat er hoofdzakelijk sprake is van
vertrouwen en doelconsensus. Hierbij voelen de schoolleiders(-schoolbestuurders) de
ruimte om te kunnen handelen volgens de eigen visie van de school en staan ze open
voor de ideeën en beïnvloeding van de vijf actoren. Wanneer deze uitkomsten worden
vergeleken met de theoretische voorspellingen uit paragraaf 2.5., valt te zien dat de
resultaten enkel volledig overeenkomen met de Principal Steward Theorie.
Theoretische voorspelling uit paragraaf 2.2.5.:

Principal
Steward
Vertrouwen
Doelconsensus
Eigen Visie
Open houding

✓
✓
✓
✓

Principal
Agent

Multiple
Principal

Stakeholder
Model

✗
✗
✗
✗

✓ -1✓ -1✓
✓ -1-

✗
✗
✓
✓

Principal
Agent

Multiple
Principal

Stakeholder
Model

Tabel 13: de theoretische voorspellingen

Uitkomsten uit de praktijk:

Principal
Steward
Vertrouwen

✓

✓

✓

-4-

✓

Doelconsensus

✓
✓

✓
✓

-4-

Eigen Visie

✓
✓

✓
✓

Open houding

✓

✓

✓ -5-

✓

Uitkomst

Aangetoond

Niet
aangetoond

Niet aangetoond

Niet aangetoond

Tabel 14: de uitkomsten bij situatieschets 2
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✓ : aangetroffen
✗ : niet aangetroffen
-x- : aangetroffen in de richting van –x- aantal actoren

Hierdoor kan gesteld worden dat de relaties die de schoolleiders en de schoolleiderschoolbestuurders er in deze situatieschets op nahouden met de vijf geselecteerde
actoren, op basis van deze antwoorden kan het beste beschreven worden volgens de
Principal Steward Theorie. Hierdoor ontstaat het beeld dat er sprake lijkt te zijn van
polycentrische sturing in het basisonderwijs.
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5.

Conclusie

De hoofdvraag in dit onderzoek luidde als volgt: In hoeverre worden basisscholen in
Nederland

aangestuurd

op

basis

van

de

in

de

beleidstheorie

veronderstelde

polycentrische sturing?
Het voornaamste doel hierbij was om te bepalen in hoeverre meerdere actoren
rond een basisschool invloed uitoefenen op het beleidsproces, zoals dit in de
beleidstheorie verondersteld wordt. Deze hoofdvraag en doelstelling zijn onderzocht door
vast te stellen wat voor soort relaties schoolleiders en schoolleiders-schoolbestuurder in
het primaire onderwijsbestel onderhouden met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs, het schoolbestuur, de ouders van de
leerlingen en de PO-Raad. De relatie tussen deze actoren kon namelijk inzicht geven in
de wijze waarop uitgeoefende sturing wordt ervaren door de schoolleiders en welke
sturing al dan niet vorm krijgt in het beleid van een basisschool.
Door middel van vier theoretische modellen en het nagaan van de vier factoren:
‘Vertrouwen’, ‘Doelconsensus’, ‘Eigen Visie’ en ‘Open Houding’, is er vastgesteld dat de
relatie

vanuit

het

perspectief

van

zowel

de

schoolleiders

en

de

schoolleider-

schoolbestuurders zich voornamelijk laat beschrijven volgens de Principal Steward
Theorie. Dit houdt in dat de wijze waarop schoolleiders(-schoolbestuurders) zich
verhouden tot genoemde actoren grotendeels gebaseerd is op vertrouwen en een hoge
mate

van

intrinsieke

motivatie

om

de

gemeenschappelijke

doelen

te

bereiken.

Daarbij voelen ze de ruimte om het eigen beleid te baseren op de visie van de
basisschool en dit tot uitvoer te brengen in de praktijk. In de meeste gevallen staan de
schoolleiders(-schoolbestuurders) open om het eigen beleid aan de passen op basis van
de ideeën, sturing en beïnvloeding van meerdere actoren. Door middel van deze
bevindingen kan vastgesteld worden dat meerdere actoren invloed uitoefenen op het
beleidsproces van een basisschool. Echter sturen niet alle onderzochte actoren de
schoolleiders(-schoolbestuurders) in een gelijke mate aan, zoals de beleidstheorie wel
veronderstelt.
Ten opzichte van de geselecteerde actoren is namelijk vastgesteld dat de
respondenten voornamelijk bereid zijn om de invloeden en sturing van het schoolbestuur,
de ouders van de leerlingen en de IvhO vorm te geven in het schoolbeleid. De sturing
vanuit het Ministerie van OCW wordt vooral per situatie afgewogen, omdat veel
respondenten van mening zijn dat deze invloeden niet altijd bijdragen aan het leerproces
van de eigen leerlingen. Met betrekking tot het Ministerie van OCW kan geconcludeerd
worden dat het weldegelijk invloed kan uitoefenen op het schoolbeleid, maar de mate
van invloed kan per situatie sterk verschillen. De sturing en invloeden die voortkomen
vanuit de PO-Raad zijn volgens de respondenten niet tot nauwelijks van belang.
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De schoolleiders(-schoolbestuurders) zijn wel bereid om naar de ideeën en gedachtes
van de PO-Raad te luisteren, maar op dit moment zien ze deze invloeden niet als een
aanvulling of verrijking voor hetgeen in het klaslokaal plaats dient te vinden.
Met betrekking tot de hoofdvraag van dit onderzoek kan er op basis van deze
gegevens geconcludeerd worden dat basisscholen in Nederland ten dele, maar niet op
een

volledig

polycentrische

wijze

worden

aangestuurd,

zoals

de

beleidstheorie

verondersteld.
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6.

Discussie

Dit laatste hoofdstuk is ingedeeld in vier onderdelen. Het eerste deel bevat een tweetal
gevolgtrekkingen die betrekking hebben op de gebruikte theorieën. In het tweede deel
wordt er gereflecteerd op de gehanteerde methodologie. Daarna worden er vier
suggesties gedaan voor vervolgonderzoek en in het laatste deel van deze discussie
worden

enkele

aanbevelingen

gedaan.

Omdat

deze

scriptie

is

geschreven

in

samenwerking met het Ministerie van OCW zijn de aanbevelingen toegespitst op het
handelen en de positie van OCW binnen het primaire onderwijsbestel.

6.1.

Gevolgtrekkingen theorie

6.1.1.

Polycentrische sturing in het primaire onderwijsbestel

Op basis van de geschetste literatuur uit de inleiding is er in dit onderzoek de aanname
gedaan dat de sturing binnen het primaire onderwijsbestel verloopt conform de
polycentrische netwerkvorm. In Paragraaf 2.1. is beschreven aan welke voorwaarden een
netwerk moet voldoen om te kunnen worden aangeduid als een polycentrisch netwerk.
In dit onderzoek zijn veel van deze voorwaarden aangetoond in de praktijk. Zo is onder
meer het beeld ontstaan dat de actoren elkaar binnen het primaire onderwijsbestel nodig
hebben om de gemeenschappelijke doelen te bereiken. Daarnaast lijkt het erop dat een
basisschool in staat is om over een krachtig eigen geluid te beschikken en dit geluid te
positioneren in het bestel en kunnen meerdere actoren invloed uitoefenen op het
beleidsvormingsproces op een basisschool. Toch is er geconcludeerd dat er binnen het
primaire onderwijsbestel geen zuivere vorm van polycentrische sturing aanwezig is.
Van essentieel belang binnen een polycentrisch netwerk is namelijk dat alle actoren met
elkaar samenwerken middels een gelijkwaardige verhouding en dat doelstellingen, regels
en kaders op een gezamenlijke wijze worden opgesteld. Ondanks dat het van tevoren
duidelijk was dat er verschillen aanwezig waren tussen de verantwoordelijkheden en
bevoegdheden

van

bepaalde

actoren

in

het

primaire

onderwijsbestel,

laat

de

situatieschets van het ‘Veiligheidsplan’ een vrij sterke vorm van hiërarchie zien tussen
enkele actoren. Dit wordt onderschreven door respondent D2: “Het Veiligheidsplan is
dwingende wetgeving waar we niets over te zeggen hebben gehad”. Deze uitspraak
wordt door twaalf van de dertien respondenten ondersteund en zou binnen een
polycentrisch netwerk eigenlijk niet mogen voorkomen. Doelstellingen, kaders en regels
zouden namelijk op een gezamenlijke en gelijkwaardige wijze opgesteld worden moeten.
Door de uitgebreidere verantwoordelijkheden en bevoegdheden van onder meer OCW, de
IvhO en de schoolbesturen ten opzichte van een individuele basisschool is dit
hiërarchische verband logisch te verklaren. Zoals beschreven in Paragraaf 2.1. gaat het
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er echter om hoe deze actoren zich binnen het netwerk opstellen en invulling geven aan
deze hiërarchische verschillen. Uit de resultaten van dit onderzoek is naar voren
gekomen dat de bevraagde schoolleiders en schoolleider-schoolbestuurders de houding
van de IvhO, de ouders van de leerlingen en de schoolbesturen positief beoordelen, maar
die van het Ministerie van OCW in mindere mate. Zodoende zullen er in Paragraaf 6.4.
verdere aanbevelingen worden gedaan in de richting van OCW waarmee ze hun de
houding in het netwerk mogelijk kunnen verbeteren.

6.1.2.

De gehanteerde theoretische modellen

In dit onderzoek zijn vier theoretische modellen gebruikt om de relaties tussen de
schoolleiders(-schoolbestuurders) en de vijf geselecteerde actoren te beschrijven.
Deze vier modellen zijn ontwikkeld binnen netwerken waar geen sprake was van
hiërarchische relaties tussen de actoren. Omdat een polycentrisch netwerk eveneens
uitgaat van gelijkwaardigheid, leek de keuze voor deze modellen een goede match te
zijn. Achteraf blijkt echter dat er in de praktijk sprake was van sterkere hiërarchische
relaties tussen OCW, de IvhO, schoolbesturen en de individuele basisschool dan vooraf
werd aangenomen. Door de discrepantie ten opzichte van de aard van de theoretische
modellen en de praktijksituatie, zou deze constatering mogelijkerwijs een negatieve
invloed kunnen hebben op de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten.
Na afronding van dit onderzoek is in een nadere verkenning van de literatuur
gebleken dat er echter geen alternatieve theorie voorhanden is die beter aansluit op de
aangetroffen institutionele verbanden in het primaire onderwijsbestel. Dit heeft mogelijk
als reden dat een netwerk vrijwel altijd uitgaat van gelijkwaardige en horizontale relaties
tussen de actoren. Op basis van deze bevinding kan er nader onderzocht worden of de
vier gehanteerde theoretische modellen in dit onderzoek even waardevol en bruikbaar
zijn in netwerken waarbij er wel enige vorm van hiërarchie aanwezig is zoals het geval is
in het primaire onderwijsbestel.
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6.2.

Methodologische reflectie

6.2.1.

De keuze voor de schoolleider als onderzoekseenheid

De keuze voor de schoolleider als onderzoekseenheid is gebaseerd op het gegeven dat hij
institutioneel en wettelijke gezien de autonomie en de professionele ruimte heeft om als
laatste actor te beslissen wat er met de uitgeoefende sturing gebeurt voordat het in de
richting van de docent gaat (Onderwijsraad, 2016b). De schoolleider kan bepaalde
sturing van het schoolbestuur bijvoorbeeld naast zich neerleggen of andere keuzes
maken die in zijn ogen beter zijn voor de leerlingen op de eigen school (Onderwijsraad,
2016b). Zoals gebleken in dit onderzoek, wordt deze ruimte geregeld benut door de
bevraagde schoolleiders en schoolleider-schoolbestuurders. Deze bevinding onderstreept
de aanname dat de kennis over relaties die de schoolleider onderhoudt met de
verschillende actoren van grote waarde is om te kunnen bepalen welke uitgeoefende
sturing daadwerkelijk van invloed kan zijn op wat er in het klaslokaal gebeurt, hetgeen
het uiteindelijk allemaal om draait.
Aan de andere kant liggen de verantwoordelijkheden voor de daadwerkelijke
implementatie van de landelijke onderwijskaders, de onderwijskwaliteit en de financiën
formeel gezien bij de schoolbesturen. Hierdoor zou polycentrische sturing in het primaire
onderwijsbestel voornamelijk via de schoolbestuurder moeten verlopen. Indien deze
aanname juist is, dan zou de waarde en de validiteit van de onderzochte relaties kunnen
afnemen omdat de focus in dit onderzoek is gelegd op de schoolleider. Maar als alleen
het perspectief van (sec) de schoolbestuurder was onderzocht kon er nooit bepaald
worden of de uitgeoefende sturing in het bestel ook daadwerkelijk zou kunnen aankomen
in het klaslokaal omdat de schoolleider hier institutioneel gezien dus nog tussen zit.
Zodoende moest er inzicht verkregen worden in hoeverre de houding van de schoolleider
de sturing vanuit meerdere actoren toelaat, of dat hij voornamelijk zijn eigen pad
bewandeld.
Om een totaalbeeld te verkrijgen is het mogelijk ditzelfde onderzoek ook uit te
voeren onder (sec) schoolbestuurders in het primaire onderwijsbestel. Door de resultaten
van beide onderzoeken te combineren kan daadwerkelijk bepaald worden in hoeverre
basisscholen in Nederland worden aangestuurd op basis van de in de beleidstheorie
veronderstelde polycentrische sturing.
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6.2.2.

De keuze van de respondenten

In het methode hoofdstuk is aangegeven dat het de verwachting was dat er een mogelijk
verschil zou kunnen zijn tussen de interpretaties van de sturingsdynamiek rondom de
‘schoolleider’ en de ‘schoolleider-schoolbestuurder’ in het primaire onderwijsbestel.
Dit onderzoek heeft niet kunnen aantonen dat er een verschil aanwezig was tussen de
interpretaties van deze twee type functionarissen. De reden hiervoor zou kunnen zijn dat
de gebruikte situatieschetsen te veel waren gefocust op het operationele beleidsgebied.
De keuze voor het operationele beleidsgebied is bewust genomen omdat Hooge et al.
(2015) stelt dat zowel een schoolleider als een schoolleider-schoolbestuurder over dit
gebied de meeste formele beleidsvrijheid zouden moeten hebben. Hierdoor was het de
verwachting dat de respondenten hier het meeste inzicht in hadden en dus het meeste
over konden vertellen. Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van verschillen
tussen de antwoorden van deze twee functionarissen zou kunnen zijn dat de
schoolleider-schoolbestuurders de vragen voornamelijk hebben beantwoord vanuit hun
positie als schoolleider in plaats van hun dubbelrol. Door de focus op het operationele
beleidsgebied is het mogelijk dat de geselecteerde situatieschetsen onvoldoende ruimte
boden om de vragen ook vanuit de positie als schoolbestuurder te kunnen beantwoorden.
Deze beperking kan in een vervolgonderzoek verder worden onderzocht.

6.3.

Mogelijk vervolgonderzoek

In

voorgaande

de

vervolgonderzoek.

In

paragrafen
deze

zijn

reeds

drie

mogelijkheden

paragraaf

zullen

daar

nog

vier

geopperd

ideeën

aan

voor

worden

toegevoegd. De eerste suggestie voor vervolgonderzoek betreft de mogelijkheid om dit
onderzoek aan te vullen met een documentenstudie. De uitkomst van de onderzochte
relaties ziet er namelijk overwegend positief uit, maar een belangrijke limitatie van dit
onderzoek is dat er niet is onderzocht welke invloeden werkelijk zijn terug te zien in het
schoolbeleid. De conclusies van dit onderzoek zijn uitsluitend gebaseerd op de uitspraken
van

schoolleiders

en

schoolleiders-schoolbestuurders.

Deze

uitspraken

zijn

niet

gecontroleerd door middel van een documentenstudie of observaties. Door de analyse
van bijvoorbeeld de schoolgids en/of interne documenten kan in een volgend onderzoek
bepaald worden in hoeverre de sturing van meerdere actoren daadwerkelijk wordt
vertaald naar het schoolbeleid. Via participerende observaties kan vervolgens vastgesteld
worden welke invloeden terug zijn te zien in het klaslokaal.
Een tweede suggestie voor vervolgonderzoek komt voort uit een tweede limitatie
van dit onderzoek. Dit onderzoek heeft zich namelijk uitsluitend gericht op de relaties
vanuit het oogpunt van de schoolleider(-schoolbestuurders) in de richting van de vijf
geselecteerde actoren. Er is niet specifiek gekeken naar de onderlinge relaties. OCW is
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bijvoorbeeld niet bevraagd over hun relatie met ‘de schoolleider’ in het primaire
onderwijsbestel. Door de onderlinge relaties te onderzoeken kan eveneens het beeld
ontstaan wat de relatie van de vijf geselecteerde is in de richting van de schoolleiders.
Deze informatie kan zorgen voor completer beeld van de sturingsdynamiek rondom de
schoolleider in het primaire onderwijsbestel.
De derde mogelijkheid voor nader onderzoek gaat in het op het gevoel van
wantrouwen wat heerst bij sommige respondenten. Uit de resultaten van dit onderzoek
komt naar voren dat bepaalde respondenten niet het vertrouwen voelen vanuit bepaalde
actoren. Dit wantrouwen is voornamelijk vastgesteld in de relatie met het Ministerie van
OCW. Als de respondenten dit wantrouwen voelen, roept dit de vraag op waarom de
beide type functionarissen toch door blijven gaan en er niet de spreekwoordelijke brui
aan geven. Een mogelijk vervolgonderzoek zou kunnen ingaan op de mate van Public
Service Motivation bij de schoolleiders in het primaire onderwijs. Deze theorie houdt in
dat ambtenaren niet primair worden gedreven door geld en status, maar in sterke mate
worden gedreven door de maatschappelijke relevantie van de werkzaamheden. Dit type
werknemers haalt volgens deze theorie hun motivatie uit hun bijdrage aan het algemene
belang, in dit geval het onderwijs (Vandenabeele, 2008). Door te bepalen wat
schoolleiders in het primair onderwijs werkelijk drijft en motiveert kan de houding van de
actoren rondom de schoolleider worden geoptimaliseerd, hetgeen de effectiviteit van de
uitgeoefende sturing zou kunnen bevorderen.
De laatste suggestie voor nader onderzoek gaat in op de positie van de PO-Raad.
Uit de antwoorden van de respondenten blijkt dat de invloed van de PO-Raad op hun
handelen zeer beperkt is en de huidige PO-Raad eigenlijk nauwelijks van belang wordt
bevonden. De reden hiervoor kan zijn dat de PO-Raad zich voornamelijk richt op de
schoolbesturen in plaats van de schoolleiders. Opmerkelijk is echter dat ook de
schoolleider-schoolbestuurders deze mening delen. Het euvel lijkt voornamelijk te maken
te hebben met de invulling die de PO-Raad nu geeft aan haar taken en bevoegdheden.
Omdat het beeld ontstaat (zie onder meer Frissen et al. 2015) dat de PO-Raad een
steeds belangrijkere rol krijgt toebedeeld in het bestel, zou verder onderzoek kunnen
helpen om te bepalen hoe de PO-Raad haar eigen houding en functioneren kan
optimaliseren, om in de ogen van de schoolleiders(-schoolbestuurder) wel een dienstbare
positie in het bestel in te kunnen innemen.
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6.4.

Aanbevelingen

Zoals in het voorwoord is aangehaald, is dit onderzoek geschreven in samenwerking met
het Ministerie van OCW. Voor de bruikbaarheid van deze laatste paragraaf zullen de
aanbevelingen in dit hoofdstuk zich zodoende richten op de (sturing)positie van OCW in
het primaire onderwijsbestel.
Uit de resultaten van dit onderzoek komt naar voren dat de uitgeoefende sturing
op de schoolleider(-schoolbestuurders) in het primaire onderwijsbestel door sommige
respondenten als zeer nadrukkelijk, soms ongewenst en vooral als impulssief wordt
ervaren. Aan de andere kant geven de meeste respondenten aan dat ze de kaderstelling
en rol van OCW in het algemeen wel als zeer prettig ervaren. Met het oog op de
uitwerking van het nieuwe regeerakkoord, is er ruimte om deze bevindingen te
verwerken in toekomstig beleid.
Een eerste aanbeveling voor toekomstige beleid betreft ‘Focus aan de start’.
Dit houdt in dat er aan het begin van de nieuwe kabinetsperiode maximaal twee à drie
hoofdlijnen

worden

vastgesteld

én

daar

vervolgens

aan

wordt

vastgehouden.

Met betrekking tot de voorwaarde voor polycentrische sturing is het advies aan het
Ministerie van OCW om deze hoofdlijnen samen met het onderwijsveld én de politiek te
bepalen, zoals bijvoorbeeld is gebeurd in het Schevenings Beraad in de jaren ’90.
De tweede aanbeveling gaat over de uitwerking van de gestelde hoofdlijnen.
Bij de uitwerking van deze hoofdlijnen kan OCW namelijk een belangrijke rol spelen.
Allereerst kan dit door de uitwerking van de hoofdlijnen te beperken tot een select aantal
maatregelen die uitsluitend in lijn liggen met deze opgestelde hoofdlijnen. Ten tweede
kan het Ministerie van OCW een soort van ‘Pauzeknop’ hanteren. Deze pauzeknop heeft
betrekking op de relatie tussen OCW en de Tweede Kamer. Zoals terug is te zien bij de
invoering van de ‘Wet Veiligheid op School’ (het Veiligheidsplan) heeft de Tweede Kamer
een nadrukkelijke invloed uitgeoefend op OCW om te komen tot extra maatregelen.
Door het institutionele en democratische gehalte van de Kamer dient OCW Kamermoties
serieus te nemen. Maar op basis van de antwoorden van de respondenten is het advies
aan OCW om aan de hand van de Kamermotie eerst een gedegen analyse te plegen
binnen het veld voordat er mogelijk tot actie wordt overgegaan. Deze analyse dient te
worden vormgegeven door allereerst te bepalen in hoeverre de Kamermotie in
overeenstemming is met de opgestelde hoofdlijnen en ten tweede door te bepalen of
extra sturing daadwerkelijk noodzakelijk wordt bevonden door het veld. Dit laatste is
voornamelijk van belang omdat de bevraagde respondenten aangeven bepaalde sturing
naast zich neer te leggen omdat het beoogde beleid niet altijd in voldoende mate aansluit
op de praktijksituatie.
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Om de ‘Pauzeknop’ kansrijk te laten zijn, is het advies aan OCW om bij een
negatieve uitkomst van deze analyse zo lang mogelijk voet bij stuk te houden en het
vertrouwen uit te spreken in het werkveld. Op deze manier kan het veld in staat worden
gesteld om de opgestelde hoofdlijnen effectief en daadkrachtig te implementeren zonder
steeds onderbroken te worden door nieuwe wet- en regelgeving.
Kijkend naar de voorwaarde voor polycentrische sturing in Paragraaf 2.1., zou
door middel van het opvolgen van deze adviezen de houding van het Ministerie van OCW
binnen het onderwijsbestel sterk verbeterd kunnen worden. Het kan ervoor zorgen dat de
doelstellingen, regels en kaders allereerst op een gezamenlijke wijze worden opgesteld.
Ten tweede is er door intensiever contact met het veld een hogere kans dat de kaders,
regels en doelstellingen worden geaccepteerd door de schoolleiders en de schoolleiderschoolbestuurders en zij zich ernaar conformeren. Tot slot kan OCW laten zien
vertrouwen te hebben in het veld door krachtig en gefundeerd tegengas te geven aan de
Tweede Kamer. Dit alles kan ertoe leiden dat het Ministerie van OCW zich, ondanks de
hiërarchische verschillen, kan gaan verhouden als één van de spelers in het netwerk in
plaats van de sturende actor van bovenaf. Door deze opstelling en invulling van haar
verantwoordelijkheden kan de beoogde horizontale gelijkwaardige verhouding in het
bestel mogelijk bevorderd worden, waardoor de ideeën van OCW mogelijk sneller worden
opgenomen in het beleid op een basisschool.
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8.

Bijlagen

8.1. Bijlage 1: Stakeholder model - the power and interest
matrix

Figuur 3: Het Stakeholder model uit Olander
& Ladin (2005)
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8.2. Bijlage 2: Beschrijving van de formele functies van de
g
geselecteerde actoren
Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
De keuze om het Ministerie van OCW te kiezen als actor komt voort uit de Wet Primair
Onderwijs. Hierin staat opgenomen dat de rijksoverheid de systeemverantwoordelijkheid
draagt voor het gehele primaire onderwijsbestel (Frissen et al, 2015; OCW, 2017a; Pais
& Hermes, 1981). De systeemverantwoordelijkheid binnen het primaire onderwijsbestel
houdt in dat de rijksoverheid eindverantwoordelijk is voor de realisatie van een
samenhangend en doelmatigheid onderwijsbestel (Onderwijsraad, 2002). Hiermee wordt
bedoeld dat de overheid richting dient te geven aan alle betrokken actoren die rondom
de school bewegen met als doel om op een gezamenlijke wijze kwalitatief hoogstaand en
toegankelijk onderwijs te realiseren (Bronneman-Helmers, 2011; OCW, 2017a).
Op basis van de geschetste beginselen die zijn geformuleerd in de ‘Wet Primair
Onderwijs’, stelt de overheid in de vorm van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (Ministerie van OCW/OCW) financiële en juridische kaders vast waarbinnen
de actoren in het bestel autonoom mogen handelen (Frissen et al, 2015; Onderwijsraad,
2017). Binnen het primaire onderwijsbestel zijn deze kaders vastgelegd in een
sectorspecifiek akkoord, ook wel bestuursakkoorden genoemd (PO-raad, 2017a). In de
wettelijke vorm van Rechtspersoon Wettelijk Taak, heeft een individuele school een
formeel onafhankelijke positie van de overheid (Hooge, 2013). De opgestelde kaders
hebben

hierdoor

een

leidend

karakter

en

dienen

te

zorgen

voor

voldoende

beleidsvrijheid, waardoor scholen zelfstandig en vraaggericht naar de eigen omgeving en
visie kunnen handelen (Bronneman-Helmers, 2011; Frissen et al, 2015). De wijze
waarop het Ministerie van OCW haar taken uitvoert is zodoende door te besturen op een
gepaste afstand van de scholen waarmee het tracht het onderwijsbestel als geheel zo
optimaal en autonoom mogelijk te laten functioneren (Honingh & Van Thiel, 2014; OCW,
2017a). Door de geschetste wettelijke taken en verantwoordelijkheden was het de
verwachting dat het Ministerie van OCW een mogelijke invloedrijke en sturende actor zou
kunnen zijn in de sturingsdynamiek rondom de schoolleider in het primair onderwijs.
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Inspectie van het Onderwijs
Vanuit de Wet op Onderwijstoezicht fungeert de Inspectie van het Onderwijs (IvhO), in
opdracht van het Ministerie van OCW, als een zelfstandig toezichthoudend orgaan met
als voornaamste doelstelling het nagaan of onderwijsinstellingen zich houden aan
hetgeen ligt vastgelegd in de ‘Wet Primair Onderwijs’ (Hermans, Adelmund & Brinkhorst,
2002). De IvhO houdt toezicht op het niveau van de school, het schoolbestuur en het
functioneren van het gehele onderwijsbestel (Inspectie van het Onderwijs, 2017a). De
IvhO controleert of scholen en schoolbesturen zich houden aan de wettelijke vereisten,
en voldoen aan de basiskwaliteit van het onderwijs (Inspectie van het Onderwijs, 2017a).
Op basis hiervan geeft de IvhO het eindoordeel goed, voldoende of onvoldoende
(Inspectie van het Onderwijs, 2017b). Dit oordeel kan een grote invloed hebben op de
reputatie en het handelen van een schoolleider. Door de geschetste invloeden, taken en
verantwoordelijkheden was het de verwachting dat de IvhO een mogelijke invloedrijke en
sturende actor zou kunnen zijn in de sturingsdynamiek rondom de schoolleider in het
primair onderwijs.

De schoolbesturen
Door het decentrale karakter van het onderwijsbestel liggen de verantwoordelijkheden
voor

de

daadwerkelijke

implementatie

van

de

gestelde

kaders

lager

in

het

onderwijsbestel (Frissen et al, 2015). Tussen OCW en de individuele basisscholen bevindt
zich de schoolbesturen. Dit komt omdat individuele scholen formeel geen status hebben,
het schoolbestuur is vanuit de Rijksoverheid het formele aanspreekpunt (OCW, 2017a).
Schoolbesturen kunnen uiteenlopende vormen hebben. In de meeste gevallen
behelst het een samenwerkingsverband van verscheidene individuele scholen, waarbij
het aantal kan variëren van één tot liefst 60 verschillende scholen (OCW, 2017b).
Wanneer het gaat om één enkele school vormt de schoolleiding en het schoolbestuur
samen één orgaan (Turkenburg, 2008).
Schoolbesturen in het primaire onderwijsbestel hebben drie formele taken: 1) het
ondersteunen

van

de

onderwijsvisies

van

de

afzonderlijke

scholen

binnen

het

onderwijsbestuur, 2) het eerlijk verdelen van de financiële middelen en 3) zorgdragen
voor de onderwijskwaliteit op de aangesloten scholen (OCW, 2017a). Door deze taken en
verantwoordelijkheden was het de verwachting dat het schoolbestuur een mogelijke
invloedrijke en sturende actor zou kunnen zijn in de sturingsdynamiek rondom de
schoolleiders in het primair onderwijs.
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De Ouders van de leerlingen
In dit onderzoek worden onder ouders “De ouders, voogden en verzorgers van leerlingen
die aan de school zijn ingeschreven” verstaan (Smit, Driessen, Sluiter & Brus, 2008, p.2).
Ouders

zijn

de

toeleveranciers

van

een

school

en

hebben

de

wettelijke

verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kind(eren) (Onderwijsraad, 2010).
De schoolgang van het eigen kind is een van deze verantwoordelijkheden, hetgeen ligt
vastgelegd in de Leerplicht (Polak, 1968). Wanneer kinderen de leeftijd van vier jaar
bereiken, zijn ouders verplicht het eigen kind in te schrijven op een basisschool naar
keuze (Polak, 1968). In Nederland zijn ouders namelijk vrij om een school te kiezen die
aansluit bij de eigen voorkeuren en inzichten. Gedurende de schoolgang van hun kind
dienen ouders ervoor te zorgen dat de eigen belangen en voorkeuren overeen blijven
komen met het gevoerde beleid op de desbetreffende school (Smit et al., 2008).
Wanneer ouders van mening zijn dat de school niet meer afdoende aansluit op de eigen
idealen, hebben ouders het recht om hun kind in te schrijven op een andere school.
Omdat scholen wettelijk gezien moeten voldoen aan een minimumaantal leerlingen
(Dijksma, 2013), is het voor een school van groot belang te blijven inspelen op de
transitie van de sociale omgeving waarin de populatie van hun leerlingen zich begeeft
(Hooge, 1998). Het onderhouden van goede contacten met ouders ten aanzien van het
eigen bestaansrecht en de invulling van het onderwijs is dus van cruciaal belang (Hooge
et al, 2015).
Tegenover deze verplichting vanuit de kant van de ouders, zijn in de Wet Primair
Onderwijs enkele regels opgenomen waaraan een basisschool en haar schoolbestuur
moeten voldoen in de richting van ouders (Onderwijsraad, 2010). De eerste regel betreft
het recht op informatievoorziening. Dit houdt in dat ouders op een transparante wijze
bediend dienen te worden met kloppende informatie over de ontwikkelingen van de
school en hun eigen kind (Honingh & Ehren, 2012; Geuijen; 2014; Smit, Wester,
Craenen, & Schut, 2011). De tweede regel is opgenomen in de Wet Medezeggenschap
Scholen. Via de institutionele vorm van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
(GRM) – op het niveau van het gehele schoolbestuur – en de Medezeggenschapsraad
(MR) – op het niveau van de school waarop het kind onderwijs geniet - hebben ouders
formeel instemmingsrecht en adviesrecht richting de schoolleiding en het schoolbestuur
(Onderwijsraad,

2010).

Het

gaat

hierbij

om

vooraanstaande

zaken

zoals

de

onderwijskundige doelstellingen, het meerjarenplan, het financiële beleid en huisvesting
(Smit et al, 2008). In samenspraak met de leidinggevenden komt er op basis van deze
onderwerpen beleid tot stand en via het informatierecht worden deze plannen gedeeld
met

de

overige

ouders

(Hooge,

1998).

Door

al

deze

wederzijdse

taken

en

verantwoordelijkheden was het de verwachting dat de ouders van de leerlingen een
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mogelijke invloedrijke en sturende actor zou kunnen zijn in de sturingsdynamiek rondom
de schoolleider in het primair onderwijs.

De PO-Raad
De

PO-Raad

is

opgericht

in

2008

en

is

een

groepering

van

verschillende

besturenorganisaties in het primaire onderwijs. De PO-Raad is ontstaan vanuit de wens
van het onderwijsveld om één sterke sectororganisatie te hebben die (daad)krachtig kon
opereren binnen het onderwijsbestel (PO-Raad, 2017a). Volgens het meest recent
uitgebrachte jaarverslag vertegenwoordigt de PO-Raad circa 81% van alle schoolbesturen
in het Primaire Onderwijs (PO-Raad, 2016). De belangen van deze schoolbesturen
behartigt de PO-Raad op drie niveaus. Op microniveau ondersteunt de PO-Raad de
eerder benoemde wettelijke taken van de schoolbesturen. Op mesoniveau maakt de PORaad zich hard voor het professionaliseren van de onderwijssector (PO-Raad, 2017b).
De

belangrijkste

taak

betreft

-

op

macroniveau

-

het

realiseren

van

het

sectorakkoord/bestuursakkoord in het Primaire Onderwijs (OCW, 2017a). Mede door
deze laatste taak en de grote achterban, is de PO-Raad binnen het bestuurlijke
middenveld een belangrijke actor (Frissen et al, 2015). Omdat er in dit onderzoek ook
expliciet is gekeken naar schoolleiders-schoolbestuurders was het de verwachting dat de
PO-Raad door de geschetste taken en verantwoordelijkheden een mogelijke invloedrijke
en sturende actor zou kunnen zijn in de sturingsdynamiek rondom de schoolleider in het
primair onderwijs.
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8.3. Bijlage 3: Interviewschema
(code)naam

Functie

Plaats

Datum

Proefinterview
Geïnterviewde DP0

Directeur basisschool

Elst (GD)

06-06-2017
11:00 – 12:00

Geïnterviewde D1

Directeur basisschool

Capelle aan den
IJssel (ZH)

07-06-2017
12:30 – 13:30

Geïnterviewde D2

Directeur basisschool

Beugen (NB)

09-06-2017
16:00 – 17:00

Geïnterviewde D3

Directeur basisschool

Deventer (OV)

13-06-2017
16:00 – 17:00

Geïnterviewde D4

Directeur basisschool

Gramsbergen (OV)

14-06-2017
12:00 – 13:00

Geïnterviewde D5

Directeur basisschool

Breda (NB)

16-06-2017
13:00 – 14:00

Geïnterviewde D6

Directeur basisschool

Afferden (LB)

21-06-2017
10:30 – 11:30

Geïnterviewde DS7

Directeurschoolbestuurder
basisschool

Raamsdonkveer
(NB)

21-06-2017
14:00 – 15:00

Geïnterviewde DS8

Directeurschoolbestuurder
basisschool

Lochum (GD)

19-06-2017
11:00 – 12:00

Geïnterviewde DS9

Directeurschoolbestuurder
basisschool

Bemmel (GD)

20–06-2017
13:00 – 14:00

Geïnterviewde DS10

Directeurschoolbestuurder
basisschool

Utrecht (UT)

27-06-2017
11:00 – 12:00

Geïnterviewde DS11

Directeurschoolbestuurder
basisschool

Helmond (NB)

29-06-2017
09:30 – 10:30

Geïnterviewde DS12

Directeurschoolbestuurder
basisschool

Amersfoort (UT)

05-07-2017
10:00 – 11:00

Tabel 15: het gehanteerde interviewschema
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8.4. Bijlage 4: Het operationele beleidsgebied

Tabel 16: het operationele beleidsgebied

Deze tabel laat zien dat het operationele beleidsgebied twee afzonderlijke domeinen
behelst: het onderwijskundige productdomein en het onderwijskundig procesdomein
(Hooge et al. 2015). Het onderwijskundige productdomein gaat over de wijze waarop een
school de nationaal vastgestelde onderwijsdoelen wil bereiken. De onderwijsdoelen zijn
sinds 1992 vastgelegd in de zogenoemde Kerndoelen (Hooge, 1998). Hierin liggen de
onderwijsdoelen vastgelegd waarvan we als maatschappij vinden dat kinderen moeten
weten/leren om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving (OCW, 2006).
De kerndoelen dienen als leidraad voor scholen om middels de eigen visie het onderwijs
in te kunnen inrichten. Zodoende staat er op een globale wijze beschreven wat de
onderwijsopbrengsten per vak moeten zijn (OCW, 2006). Door deze ruime beschrijving
behouden de scholen de formele beleidsruimte om het onderwijs naar eigen inzichten in
te richten. Ondanks deze beleidsvrijheid is het voor scholen niet toegestaan het
onderwijs in te vullen zonder gebruik te maken van de kerndoelen.
Het onderwijskundig procesdomein gaat over de wijze waarop een individuele
school de onderwijsopbrengsten wil realiseren, ook wel het hoe genoemd. Hooge et al.
(2015)

beschrijft

dit

als

de

“Procesgang

van

de

pedagogische,

didactische

en

onderwijsleerprocessen” (p. 4). Basisscholen zijn vanuit artikel 23 van de Grondwet vrij
dit proces vanuit de eigen ideologie en visie in te vullen (Onderwijsraad, 2017).
In de praktijk houdt dit in dat scholen zelf bepalen welke boeken, methodes, didactiek en
lesontwerpen ze hanteren om de gestelde doelen te bereiken (Hooge, 1998). De precieze
invulling van de bovenstaande vrijheden leggen scholen vast in hun Schoolwerkplan en
gedeeltelijk in de schoolgids. Hiermee is het voor belanghebbenden zoals ouders en de
IvhO duidelijk wat de plannen zijn van de school zodat er gecontroleerd kan worden of
een school werkelijk handelt volgens het voorgenomen beleid (Hooge, 1998).
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8.5. Bijlage 5: Beschrijving van de gehanteerde
situatieschetsen
Situatieschets 1: Opbrengst Gericht Werken
Het realiseren en inzichtelijk maken van de onderwijsopbrengsten is één van de
basisbeginselen binnen het Operationele Beleidsgebied. Opbrengst Gericht Werken
(OGW) is een werkwijze om de beoogde opbrengsten te realiseren en deze betrouwbaar
in kaart te kunnen brengen (Odenthal & Verbeek, 2014). OGW houdt concreet in dat
“Scholen hun effectiviteit inzichtelijk kunnen maken door (leer)doelen te stellen,
systematisch leerling resultaten te verzamelen met gestandaardiseerde toetsen, deze
gegevens te analyseren en te interpreteren en acties te ondernemen om de resultaten
(verder) te verbeteren” (Onderwijsraad, 2008, via Odenthal & Verbeek, 2014, p.9).
De invoering van deze specifieke werkwijze komt voort uit de conclusies van de
parlementaire enquête van commissie Dijsselbloem uit 2008. Commissie Dijsselbloem
deed onderzoek naar de kwaliteit van het primair onderwijs en concludeerde dat de
kwaliteit van het onderwijs te wensen overliet en dat er te weinig meetinstrumenten
beschikbaar waren om de kwaliteit van het onderwijs te kunnen monitoren (CPOO,
2008). Deze conclusie heeft uiteindelijk geleid tot de ‘Wet Goed Onderwijs, Goed
bestuur’. In deze wet zijn minima opgesteld van leeropbrengsten die een (basis)school
dient te realiseren. Basisscholen zijn verplicht deze leeropbrengsten in kaart te brengen
middels gestandaardiseerd toetsen zoals bijvoorbeeld de CITO toetsen (PO-Raad, 2010).
De IvhO kreeg in navolging van deze wet extra interventiemogelijkheden toebedeeld om
scholen strenger te beoordelen op de gerealiseerde opbrengsten (Inspectie van het
Onderwijs, 2011). Door de mogelijk grote impact van een negatief inspectierapport kon
het handelen van een basisschool hiermee in een sterkere mate worden gestuurd dan
voorheen.
Deze situatieschets is gekozen omdat deze maatregel door OCW is opgelegd en
OGW hiermee de autonomie van scholen in lijkt te perken (AVS, 2011; Evers & Kneyber,
2013). OGW schijft vrij specifiek voor hoe scholen hun opbrengsten moeten realiseren en
in kaart moeten brengen, terwijl scholen juist de autonomie zouden moeten hebben om
dit middels de eigen visie vorm te geven (Onderwijsraad, 2013). Daarnaast werd deze
werkwijze niet collectief geaccepteerd door het werkveld (Honingh & Ehren, 2012).
Met het oog op de hoofdvraag van dit onderzoek stellen Honingh & Ehren (2012) tot slot
dat door de intensiteit van deze maatregel de relaties tussen de actoren sterk zijn
veranderd. Omdat deze aspecten niet overeenkomen met de randvoorwaarden zoals
deze zijn beschreven in Paragraaf 2.1., kan dit mogelijkerwijs gevolgen hebben voor de
sturingsdynamiek rondom de schoolleider in het primaire onderwijsbestel. Om deze
reden is deze situatieschets representatief bevonden voor dit onderzoek.
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Situatieschets 2: Het Veiligheidsplan
Naar aanleiding van de zelfmoord van twee leerlingen op het voorgezet onderwijs is in
2015 de ‘Wet Veiligheid op School’ ingevoerd (NOS, 2017). De ‘Wet Veiligheid op School’
stelt dat alle scholen in Nederland wettelijk verplicht zijn om zorg te dragen voor een
veilig schoolklimaat voor alle mensen op de school (Rijksoverheid, z.j.). De overtuiging
van deze wet is dat duidelijkere regels bijdragen aan een veilige werk- en leeromgeving
dan dit voorheen het geval was (Rijksoverheid, z.j.). Het veiligheidsbeleid op een school
wordt door de scholen uitgewerkt in een zogenoemd Veiligheidsplan. Een speciaal
onderdeel van het Veiligheidsplan betreft het Pestprotocol, hetgeen specifiek ingaat op de
wijze waarop een school pesten aanpakt en voornamelijk tracht te voorkomen
(Rijksoverheid, z.j.).
Naast enkele inhoudelijke punten is het grootste verschil met de vorige wet
‘bevordering actief burgerschap en sociale integratie’ dat de IvhO is opgedragen streng
te controleren of de scholen voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de wet en of de
veiligheid op de school ook daadwerkelijk wordt gewaarborgd (Inspectie van het
Onderwijs, z.j.). Mocht de IvhO tot de conclusie komen dat een onderwijsinstelling niet
voldoet aan deze zorgplicht, dan mag het sanctionerend optreden (Inspectie van het
Onderwijs, z.j.).
Waar het in de vorige situatieschets voornamelijk ging over het realiseren van de
onderwijsopbrengsten, gaat het bij het Veiligheidsplan vooral over het onderwijsproces.
Een veilig schoolklimaat wordt namelijk gezien als een belangrijke voorwaarde voor het
leerproces

van

kinderen

om

te

komen

tot

de

beoogde

onderwijsopbrengsten

(Rijksoverheid, z.j.). Naast het gegeven dat het in deze situatie gaat om het andere
beleidsdomein binnen het operationele beleidsgebied, is de keuze voor deze specifieke
situatieschets voornamelijk gebaseerd op een belangrijke tegenstelling ten opzichte van
de andere situatieschets. De literatuur geeft namelijk aan dat zowel het Ministerie van
OCW, de IvhO, de Ouders en de PO-Raad achter de plannen van de Wet Veiligheid op
School stonden (Inspectie van het Onderwijs, z.j.; NOS, 2017; PO/VO-Raad, 2014;
Rijksoverheid, z.j.). Hierdoor ontstond het beeld dat de actoren de collectieve
doelstellingen accepteerden, zich ernaar conformeerden, ernaar wilden handelen en
elkaar nodig hadden om de beoogde doelstellingen te bereiken. Deze aspecten lijken in
tegenstelling tot de vorige situatieschets wel overeen te komen met de gestelde
voorwaarden voor polycentrische sturing. Daarnaast zijn er geen tekenen gevonden die
erop wijzen dat door de invoering van deze wet de verhoudingen in het primaire
onderwijsbestel zouden zijn geschaad. Door de genoemde tegenstellingen ten opzichte
van ‘situatieschets 1’ en het gegeven dat deze situatieschets over het onderwijsproces
gaat, is deze situatieschets representatief bevonden om te gebruiken in dit onderzoek.
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8.6. Bijlage 6: Brief Schoolleiders
Beste …,
Aanstaande … om … staat ons gesprek gepland over de sturingsdynamiek in het
basisonderwijs. Via deze weg wil ik graag nog wat extra informatie geven zodat u zich
waar nodig nog kunt voorbereiden.
Volgens de literatuur zijn er tegenwoordig circa veertig verschillende organisaties
die iets willen van een schoolleider in het basisonderwijs. In mijn scriptie wil ik
achterhalen hoe deze sturingsdynamiek in de praktijk plaatsvindt, hoe u deze sturing
ervaart en hoe u hier vervolgens invulling aan geeft. Op basis van de literatuurstudie
neem ik in mijn onderzoek de volgende actoren mee: het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, het schoolbestuur, de ouders van de leerlingen, de Inspectie van
het Onderwijs en de PO-Raad.
Om te bepalen hoe de sturingsdynamiek vanuit de perceptie van de schoolleider
plaatsvindt zal ik me in het interview beperken tot twee beleidsthema’s. Als eerste de
wijze waarop het onderwijsproces op een school wordt ingericht met hierin als specifieke
casus het Veiligheidsplan (Wet Veiligheid op School). En als tweede de wijze waarop een
school

de

gewenste

leeropbrengsten

tracht

te

realiseren.

Hierbij

wil

ik

graag

benadrukken dat het mij niet gaat om de uitkomsten van de beleidsprocessen. Het doel
is om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop de genoemde actoren mogelijkerwijs
sturing uitoefenen en hoe een schoolleider dit ervaart. De beleidskeuzes die uiteindelijk
zijn gemaakt vallen buiten het doel van mijn scriptie. De beleidsthema’s dienden
voornamelijk als richtlijn te fungeren om de sturingsdynamiek te kunnen duiden, het is
niet mijn intentie inhoudelijk diep in te gaan op de genoemde beleidsthema’s.
Met vriendelijke groet,
Sebastian Baeten
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8.7. Bijlage 7: Startvragen en de interviewprocedure
Vertrouwen
Procedure
-

Met betrekking tot 1) het Veiligheidsplan en het 2) Opbrengst Gericht Werken is
er bij iedere schoolleider(-schoolbestuurder) expliciet doorgevraagd op het gevoel
van vertrouwen met betrekking tot de actoren als geheel, en in individueel
opzicht.

-

Met betrekking tot 1) het Veiligheidsplan en het 2) Opbrengst Gericht Werken is
bij alle schoolleider(-schoolbestuurder) bevraagd of de factor ‘Vertrouwen’ van
belang wordt gevonden bij de totstandkoming van het beleid.

Startvragen Opbrengst Gericht Werken
-

Deze actoren in acht nemend, in hoeverre heeft u het gevoel dat wanneer u beleid
wilt/wilde maken om de gewenste leeropbrengsten op uw school te realiseren u
deze actoren erop kan/kon vertrouwen dat ze het beste voorhadden met de
school en de actoren hier ook naar handelden?

-

Hoezeer vindt u het bij het maken van beleid om de gewenste leerresultaten te
realiseren het van belang om deze actoren te kunnen vertrouwen?

Startvragen Veiligheidsplan
-

Deze actoren in acht nemend, in hoeverre heeft u het gevoel dat wanneer u beleid
wilde maken om het Veiligheidsplan op uw school in te voeren, u deze actoren
erop kon vertrouwen dat ze het beste voor hadden met de school?

-

Hoezeer vond u het bij het maken van beleid omtrent het Veiligheidsplan het van
belang om deze actoren te kunnen vertrouwen?
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Doelconsensus
Procedure
-

Met betrekking tot 1) het Veiligheidsplan en het 2) Opbrengst Gericht Werken is
er bij iedere schoolleider(-schoolbestuurder) expliciet doorgevraagd op het gevoel
van doelconsensus met betrekking tot de actoren als geheel en in individueel
opzicht.

-

Met betrekking tot 1) het Veiligheidsplan en het 2) Opbrengst Gericht Werken zijn
alle schoolleider(-schoolbestuurder) bevraagd of de factor ‘Doelconsensus’ van
belang wordt gevonden bij de totstandkoming van het beleid.

Startvragen Opbrengst Gericht Werken
-

Zijn er rondom het realiseren van de gewenste leerresultaten verschillen
waarneembaar tussen de actoren op doelniveau of is er sprake van
overeenkomstige doelstellingen?

-

In hoeverre heeft u het gevoel dat deze actoren de overeengekomen (of eigen)
doelen willen nastreven?

-

Hoezeer vindt u het van belang om met deze actoren dezelfde doelen overeen te
komen met betrekking tot het realiseren van de gewenste opbrengsten?

-

En hoezeer vindt u het van belang dat deze actoren dezelfde doelen nastreven?

Startvragen Veiligheidsplan
-

Waren er rondom de creatie en implementatie van het Veiligheidsplan verschillen
waarneem tussen de actoren op doelniveau of is was er vooral sprake van
overeenkomstige doelstellingen?

-

In hoeverre heeft u het gevoel dat deze actoren de overeengekomen (of eigen)
doelen wilden nastreven?

-

Hoezeer vindt u het van belang om met deze actoren dezelfde doelen overeen te
komen met betrekking tot het realiseren van de gewenste opbrengsten?

-

En hoezeer vindt u het van belang dat deze actoren dezelfde doelen nastreven?
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Eigen Visie
Procedure
-

Met betrekking tot 1) het Veiligheidsplan en het 2) Opbrengst Gericht Werken is
er

bij

iedere

schoolleider(-schoolbestuurder)

expliciet

doorgevraagd

of

er

mogelijkheden waren/zijn om naar eigen tevredenheid de schoolvisie te kunnen
implementeren.
-

Met betrekking tot 1) het Veiligheidsplan en het 2) Opbrengst Gericht Werken zijn
alle schoolleider(-schoolbestuurder) bevraagd of de factor ‘Eigen Visie’ van belang
wordt gevonden bij de totstandkoming van de beleidsthema’s.

Startvragen Opbrengst Gericht Werken
-

Kunt u beschrijven in hoeverre uw tijdens het beleidsproces ruimte heeft/had om
de gewenste leeropbrengsten te kunnen baseren op de eigen visie van de school?

-

In hoeverre vindt u het belang om uw beleid met betrekking tot het creëren van
de gewenste leerresultaten te kunnen baseren op de eigen visie van de school?

Startvragen Veiligheidsplan
-

Kunt u beschrijven in hoeverre u tijdens het beleidsproces de ruimte had om het
Veiligheidsplan te kunnen baseren op de eigen visie van de school?

-

In hoeverre vond u het belang om uw beleid omtrent het Veiligheidsplan te
kunnen baseren op de eigen visie van de school?
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Open Houding
Procedure
-

Met betrekking tot 1) het Veiligheidsplan en het 2) Opbrengst Gericht Werken is
er bij iedere schoolleider(-schoolbestuurder) expliciet doorgevraagd over de wil
om samen te werken met deze vijf actoren om tot beleid te komen.

-

Met betrekking tot 1) het Veiligheidsplan en het 2) Opbrengst Gericht Werken zijn
alle schoolleider(-schoolbestuurder) bevraagd of de factor ‘Open Houding’ van
belang wordt gevonden bij de totstandkoming van het beleidsthema’s.

Startvragen Opbrengst Gericht Werken
-

Kunt u omschrijven of u het samenwerken met deze actoren bij het maken van
beleid voor het realiseren van de gewenste leerresultaten als een verrijking
beschouwde of eerder als een last?

-

In hoeverre vindt u het van belang om samen te werken met de overige actoren
om tot de gewenste leerresultaten te komen?

Startvragen Veiligheidsplan
-

Kunt u omschrijven of u het samenwerken met deze actoren bij het maken van
het Veiligheidsplan als een verrijking beschouwde of eerder als een last?

-

In hoeverre vond u het belang om samen te werken met de overige om het
Veiligheidsplan te kunnen opstellen en implementeren?
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8.8. Bijlage 8: Doorvraagmogelijkheden bij alle factoren
-

Heeft u het gevoel ruimte te hebben gekregen om het beleid naar eigen inzichten
vorm te geven?

-

Heeft u het gevoel dat u hierin bent belemmerd?

-

Heeft u het gevoel dat bepaalde actoren hun zin wilden doordrukken?

-

Heeft u het gevoel dat dit voornamelijk gebeurde door middel van directe sturing
of gebeurde dit eerder via indirecte sturing?

-

Kunt u hier een voorbeeld bij geven?

-

Heeft u het gevoel dat er veel verschillende belangen waren?

-

Waaruit blijkt dat?

-

Hoe uit zich dit?

-

Hoe heeft zich dat geuit?

-

Heeft u het gevoel dat er veel verschillende meningen/perspectieven waren?

-

Waarin ziet/zag u dit terug?

-

Heeft u weleens deze meningen/perspectieven naast u neer gelegd?

-

Waarom deed u dit wel/niet?

-

Hoe grijpt u uw kans om…?

-

Heeft u het gevoel dat u de discussie aan kon gaan met de betreffende actoren?

-

Heeft u het gevoel dat het netwerk van actoren heeft bijgedragen aan een
positieve uitkomst?

-

Hoe komt dit?
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Samen

Ongelijkwaardig

Schoolleider

Gelijkwaardig

Sturend

8.9. Bijlage 9: Sturingsmatrix interview
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8.10.

Bijlage 10: Indicatoren

Vertrouwen
Vertaald naar de schoolleider(-schoolbestuurder) geven Davis et al. (1997) en Van Slyke
(2006) de volgende indicatoren aan voor ‘vertrouwen’:
-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan dat er zo min mogelijk sprake is van
monitoring.

-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan dat monitoring leidt tot frictie,
irritatie en een verlies aan efficiency.

-

De schoolleider geeft aan het gevoel te hebben dat de overige actoren het beste
met de school voor hebben.

-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan het gevoel te hebben dat de overige
actoren deskundig genoeg zijn om te kunnen handelen ten behoeve van de eigen
school.

-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan dat alle partijen dezelfde principalen
accepteren.

-

De overige actoren accepteren de expertise en de autonomie van de schoolleider
(-schoolbestuurder).

-

De schoolleider geeft aan het gevoel te hebben dat hij erop kan rekenen dat de
overige actoren hun afspraken nakomen.

-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan het gevoel te hebben dat hij geen
zekerheden in hoeft te bouwen om de overige actoren hun toezeggingen na te
laten nakomen.

-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan het gevoel te hebben dat hij, bij
twijfel over de intenties van een overige actoren, sneller neigt naar een positieve
dan een negatieve inschatting over de afloop van het beleidsproces.
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Doelconsensus
Vertaald naar de schoolleider(-schoolbestuurder) geven Davis et al. (1997) en Van Slyke
(2006) de volgende indicatoren aan voor ‘doelconsensus’:
-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan dat hij met de overige actoren
afspraken heeft kunnen maken over overeenkomstige doelstellingen.

-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan dat er is geen sprake van een
doelconflict tussen de actoren.

-

De schoolleider(-schoolbestuurder) kan de overeengekomen doelen expliciet
benoemen.

-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan dat alle betrokken partijen handelen
volgens de overeengekomen doelstellingen.

-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan dat overige actoren niet primair
handelen ten behoeve van de verwezenlijking van de eigen doelstellingen.

-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan het gevoel te hebben dat alle
actoren intrinsiek zijn gemotiveerd om te handelen volgens de overeengekomen
doelstellingen.

Eigen Visie
Vertaald naar de schoolleider(-schoolbestuurder) geven Freeman et al. (2004) en Van
der Loo, Geelhoed & Samhoud (2007) de volgende indicator aan voor ‘Eigen Visie’:
-

De schoolleider(-schoolbestuurder) heeft het gevoel, de ruimte, de mogelijkheid,
de gelegenheid of de kans te hebben om de eigen kernwaarden en kernkwaliteiten
van de school te kunnen implementeren in het schoolbeleid. Om hiernaar te
handelen

wordt

de

schoolleider(-schoolbestuurder)

niet

belemmerd,

gedwarsboomd, afgeremd, tegengewerkt, verhinderd, vertraagd, bemoeilijkt,
dwarsgelegen, belet, gestremd of gehinderd door de overige actoren.
-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan de eigen visie te gebruiken als
houvast om de eigen onderwijsorganisatie krachtig te kunnen positioneren binnen
het netwerk met als voornaamste doel het kunnen realiseren van de collectieve
doelstellingen.

91

Open Houding
Vertaald naar de schoolleider(-schoolbestuurder) geeft Waslander, Hooge & Theisens
(2017) de volgende indicator aan voor ‘Open Houding’:
-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan open te staan voor de mening,
invloeden, ideeën, inzichten, gedachten, plannen, sturing of zienswijze van de
overige

actoren.

Hierbij

staat

de

schoolleider(-schoolbestuurder)

open

om

overtuigd te worden om de huidige routines, beleidsthema’s, werkwijzen,
gewoonten, procedures, processen te veranderen, aan te passen of geheel nieuw
beleid te ontwikkelen.
-

De schoolleider(-schoolbestuurder) geeft aan deze open houding in te zetten om
via horizontale interactie en samenwerking de collectieve doelstellingen te kunnen
realiseren. Hierbij hij aangeeft dat samenwerking gericht op het collectieve doel
leidt tot beter beleid dan enkel oog te hebben voor de eigen doelstellingen.
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