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1. Inleiding
1.1 Aanleiding
Kwaliteit is “een dynamisch gebeuren … dat zich lastig laat vangen in abstracte gegevens. Hier toezicht
op houden vergt een heen en weer bewegen tussen meetbaar en merkbaar, tussen het bestuur en de
mensen in de organisatie, tussen betrokkenheid en onafhankelijkheid” (Den Uijl & Kramer, 2016, p. 8).
Het citaat hierboven is afkomstig uit een gids over zorg en welzijn, maar hetzelfde geldt voor onderwijs.
Kan je kwaliteit van onderwijs wel meten met abstracte getallen? En hoe onafhankelijk moeten scholen
zijn? Dit zijn vragen waar onder andere de overkoepelende besturen van scholen mee te maken
hebben. Een bestuur van meerdere scholen krijgt soms lastig inzicht in de daadwerkelijke
onderwijskwaliteit die de verschillende scholen leveren.
Een voorbeeld van zo’n bestuur van meerdere scholen is De Onderwijsspecialisten. De
Onderwijsspecialisten is een stichting die bestaat uit 25 scholen die (voortgezet) speciaal onderwijs
bieden (De Onderwijsspecialisten, z.j.a). In werkelijkheid zijn het echter 29 scholen, omdat sommige
scholen zijn opgedeeld in speciaal basisonderwijs en speciaal voortgezet onderwijs. Daarnaast biedt
de organisatie naar eigen zeggen begeleiding aan leerlingen en hun leraren in het reguliere onderwijs.
De organisatie biedt onderwijs en begeleiding aan leerlingen die “moeilijk leren, een lichamelijke of
meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra begeleiding nodig hebben bij hun gedrag”
(De Onderwijsspecialisten, z.j.a).
Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit die de verschillende scholen leveren, stelde De
Onderwijsspecialisten in 2017 beleid op waarin ze de scholen opdroeg een zelfevaluatie in te dienen
over de onderwijskwaliteit (Geerlings, 2017, p. 1). Hierbij stelde de organisatie criteria op die de
scholen moesten meenemen in de zelfevaluatie. Daarnaast raadde de organisatie de scholen aan een
bepaald format te hanteren.
Een groot deel van de scholen diende echter in de jaren 2017 en 2018 geen zelfevaluatie in bij
het college van bestuur, zo blijkt na het opvragen van de zelfevaluaties1. In 2019 stelt De
Onderwijsspecialisten een nieuw document ‘Kwaliteitsbeleid’ op. Hier is de zelfevaluatie een
onderdeel van. Om dit kwaliteitsbeleid te verbeteren is vanuit De Onderwijsspecialisten de vraag
gesteld hoe zij ervoor kan zorgen dat de scholen toch een zelfevaluatie indienen (L. Geerlings2,
persoonlijke communicatie (pc), 8 maart 2019).
1

De zelfevaluaties van de scholen zijn alleen voor intern gebruik. Deze zijn niet publiekelijk toegankelijk.
L. Geerlings is een kwaliteitsmedewerker bij De Onderwijsspecialisten en is onder andere verantwoordelijk
voor het opgestelde format voor de zelfevaluaties. Mevrouw Geerlings is tevens mijn stagebegeleidster vanuit
De Onderwijsspecialisten.
2
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1.2 Probleemschets
Het hierboven genoemde zicht op kwaliteit is nodig, omdat vanuit de Onderwijsinspectie een
groeiende vraag ontstaat naar verantwoording over de onderwijskwaliteit van scholen (Bijsterbosch,
2018, p. 1). Zo stelt Bijsterbosch (2018, p. 1) dat als de besturen meer zicht hebben op de geleverde
onderwijskwaliteit van de scholen en zich daarover beter kunnen verantwoorden tegenover
belanghebbenden, de leerlingen daarvan profiteren. Het bestuur is volgens de Inspectie van het
Onderwijs (z.j.a) verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit. Een bestuurder kan deze
verantwoordelijkheid voor de onderwijskwaliteit ook niet naast zich neerleggen door te stellen dat de
autonomie ligt bij de scholen (Bijsterbosch, 2018, p. 2). Het is voor het bestuur dus belangrijk om
voldoende inzicht te hebben in de geleverde onderwijskwaliteit.
Het doel van deze zelfevaluatie voor het bestuur van De Onderwijsspecialisten is tweeledig.
Allereerst dient deze zelfevaluatie ter verantwoording (Tijhuis, 2018, p. 2)3. Het gaat hierbij om interne
verantwoording van de school richting het college van bestuur van De Onderwijsspecialisten en
externe verantwoording naar de Onderwijsinspectie. Het tweede doel is dat scholen hiervan leren en
zich verder ontwikkelen (Tijhuis, 2018, p. 2).
Deze doelen wil De Onderwijsspecialisten behalen door de scholen zichzelf te laten evalueren
aan de hand van een aantal criteria. In 2017 stelde het bestuur van De Onderwijsspecialisten het
indienen van de zelfevaluatie bij het college van bestuur verplicht (Geerlings, 2017, p. 1). Daarnaast
stelde het bestuur minimale eisen aan de zelfevaluatie (criteria die de scholen verplicht moesten
meenemen). Aanvullend konden scholen zelf criteria toevoegen die voor hun school van belang waren
(Geerlings, 2017, p. 2). Daarnaast raadde de kwaliteitsmedewerkers de scholen een format4 aan om
de zelfevaluatie op te stellen (Geerlings, 2017, p. 1). Volgens dezelfde bron was de reden voor het
invoeren van een format dat uit de opgevraagde zelfevaluaties van 2016 bleek dat scholen dit op heel
verschillende manieren deden. Een vast format draagt volgens het bestuur bij aan het verkrijgen van
“een goed beeld van de onderwijskwaliteit” van alle aangesloten scholen (Geerlings, 2017, p. 1).
Na het verplicht stellen van het indienen van deze zelfevaluatie in 2017 bleek echter dat veel
scholen geen zelfevaluatie indienden bij het college van bestuur. Dit blijkt uit de ingediende
jaarplannen van 20185. Uiteindelijk diende negen van de in totaal 276 scholen een zelfevaluatie in7.

3

Bron afkomstig van De Onderwijsspecialisten. Het document is niet publiekelijk toegankelijk.
Meer informatie over het format is te vinden in het beleidskader. Het format is tevens opgenomen als bijlage.
5
Jaarplannen van de scholen zijn alleen voor intern gebruik. De documenten zijn niet publiekelijk toegankelijk.
6
Dit totaal van 27 is opgesteld omdat sommige scholen met zowel basis als voortgezet speciaal onderwijs een
gezamenlijke zelfevaluatie indienen en sommige apart.
7
Hiermee wordt een zelfevaluatie bedoeld zoals gedefinieerd in het methodologisch kader
4
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In reactie op het verplicht stellen van de zelfevaluatie richtte De Onderwijsspecialisten in 2018
een werkgroep op, genaamd ‘Frisse wind’ (Tijhuis, 2018, p. 1). Hierin zaten vooral directeuren van de
verschillende scholen. Deze werkgroep evalueerde onder andere de zelfevaluatie. Uit deze (beknopte)
evaluatie kwam naar voren dat de directeuren ontevreden waren met de zelfevaluatie. Zij vonden dat
de zelfevaluatie zorgde voor een toename aan bureaucratie (Tijhuis, 2018, p. 1).
Naar aanleiding van de evaluatie in deze werkgroep besloot het bestuur om voor 2018 het
hiervoor genoemde format los te laten (L. Geerlings, pc, 28 maart 2019). Scholen moesten dus nog wel
een zelfevaluatie indienen, maar mochten dit doen op hun eigen manier. Dit leidde er echter niet toe
dat alle scholen alsnog een zelfevaluatie indienden. In 2018 dienden in totaal tien van de 27 scholen
een zelfevaluatie in (dit blijkt uit opgevraagde zelfevaluaties en jaarplannen)8. Uit de ingediende
zelfevaluaties blijkt dat de scholen de zelfevaluaties van 2018 elk op hun eigen manier uitvoerden.
De beoogde verantwoording en ontwikkeling is met het verplichten van het indienen van de
zelfevaluatie dus nog niet bereikt. De organisatie heeft echter geen zicht op de redenen waarom
scholen geen zelfevaluatie indienen. Inzicht in voorwaarden voor het indienen van een zelfevaluatie is
nodig om tot de uiteindelijke oplossing te komen. De Onderwijsspecialisten wil graag inzicht krijgen in
de oorzaken voor het niet-indienen van de zelfevaluaties en de mogelijke oplossingen voor dit
probleem. Deze kennis draagt bij aan het ondernemen van de juiste acties om ervoor te zorgen dat
meer scholen een zelfevaluatie indienen.

1.3 Probleemstelling
Om aan deze vraag vanuit De Onderwijsspecialisten te voldoen staat in dit onderzoek de volgende
doelstelling centraal:
Achterhalen hoe De Onderwijsspecialisten ervoor kan zorgen dat de bij haar aangesloten scholen
voldoen aan de verplichting tot zelfevaluatie over de door de school geleverde onderwijskwaliteit,
teneinde De Onderwijsspecialisten in staat te stellen het indienen van zelfevaluaties onder bij haar
aangesloten scholen te verbeteren.

Om deze doelstelling te behalen is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Hoe kan De Onderwijsspecialisten ervoor zorgen dat de bij haar aangesloten scholen voldoen aan de
verplichting tot zelfevaluatie over de door de school geleverde onderwijskwaliteit?
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In dit onderzoek staan dus niet enkel de voorwaarden voor het indienen van een zelfevaluatie
centraal. Ook wordt onderzocht hoe het bestuur kan zorgen dat ze aan die voorwaarden voldoet.
Hiermee is het onderzoek niet enkel verklarend. Het uitgevoerde onderzoek is prescriptief waarbij als
aanvulling op het verklarende aspect een oplossing wordt geboden aan het bestuur van De
Onderwijsspecialisten. Om de voorwaarden voor het indienen van een zelfevaluatie te achterhalen
staan in dit onderzoek drie theoretische perspectieven centraal. Het onderzoek gaat in op literatuur
over: evaluaties, weerstand tegen verandering en naleving. De keuze voor deze drie invalshoeken
wordt in hoofdstuk 3 nader toegelicht.

Om bovenstaande vraag te beantwoorden zijn de volgende deelvragen opgesteld:

1. Wat houdt de verplichting tot het indienen van een zelfevaluatie naar de onderwijskwaliteit
precies in?
2. In hoeverre hebben de scholen die bij De Onderwijsspecialisten zijn aangesloten aan deze
verplichting tot zelfevaluatie voldaan?
3. Welke voorwaarden noemen de literatuur over evaluaties, de literatuur over weerstand tegen
verandering en de nalevingsliteratuur voor het indienen van een zelfevaluatie?
4. Hoe kunnen de mogelijke voorwaarden worden onderzocht in de praktijk?
5. In hoeverre zijn de in de literatuur genoemde voorwaarden terug te zien bij (de scholen van)
De Onderwijsspecialisten?
6. Welke eventuele overige voorwaarden voor het indienen van de gevraagde zelfevaluaties,
dragen de bij De Onderwijsspecialisten aangesloten scholen aan?
7. Wat zegt de literatuur over het verhelpen van de gevonden oorzaken voor het niet-indienen
van een zelfevaluatie?
8. Hoe wordt in organisaties vergelijkbaar met De Onderwijsspecialisten het indienen van
zelfevaluaties vormgegeven?
9. In hoeverre zijn de in de literatuur en in de praktijk genoemde manieren om de oorzaken voor
het

niet-indienen

van

een

zelfevaluatie

te

verhelpen,

toepasbaar

binnen

De

Onderwijsspecialisten?

9

1.4 Relevantie
Dit onderzoek is maatschappelijk relevant, omdat het De Onderwijsspecialisten aanbevelingen geeft
over hoe zij ervoor kan zorgen dat meer scholen een zelfevaluatie indienen. Hiermee draagt dit
onderzoek bij aan het halen van de doelen van de zelfevaluatie: verantwoording en leren en
ontwikkelen. Daarnaast kan deze casus als voorbeeld dienen voor andere organisaties in een
vergelijkbare situatie. Aangezien het theoretisch kader niet specifiek is toegespitst op scholen kunnen
ook andere organisaties hiervan leren. Zo kunnen andere organisaties gebaat zijn bij kennis over
mogelijke oorzaken voor het niet indienen van een zelfevaluatie en kennis over mogelijke oplossingen.
Dit onderzoek is daarnaast wetenschappelijk relevant. Literatuur over het indienen van
evaluaties wordt gekoppeld aan literatuur over weerstand in organisaties en literatuur over naleving.
Hiermee geeft dit onderzoek een uitgebreid overzicht van mogelijke voorwaarden voor het indienen
van een zelfevaluatie. Door de combinatie van voorwaarden vanuit deze drie invalshoeken is een
nieuw theoretisch kader gevormd dat het al dan niet indienen van evaluaties kan verklaren. Uit dit
overzicht komt een conceptueel model dat ook andere wetenschappers kunnen hanteren indien zij
het al dan niet indienen van evaluaties in andere situaties willen verklaren.

1.5 Voorbeschouwing theorie
Om het al dan niet indienen van een zelfevaluatie te verklaren belicht dit onderzoek het onderwerp
vanuit drie theoretische invalshoeken. Deze drie invalshoeken zijn: literatuur over evaluaties, literatuur
over weerstand tegen verandering en literatuur over naleving.
Allereerst staat de literatuur over evaluaties centraal. Hierin zijn twee stromingen zichtbaar als
het gaat om voorwaarden voor het al dan niet indienen van evaluaties. In de eerste stroming zijn er
auteurs die zich richten op weerstand tegen de evaluaties. Deze weerstand maakt dat mensen niet
bereid zijn om een evaluatie in te dienen. Allereerst stellen Vedung (1997) en Bovens, ’t Hart en Kuipers
(2008) dat het niet-indienen van een evaluatie onderdeel kan zijn van strategisch gedrag. Dit gedrag
wordt volgens de auteurs vertoond omdat een evaluatie mogelijk ingrijpende gevolgen heeft. Voor de
concrete achterliggende oorzaken voor weerstand wordt het artikel van Taut en Brauns (2003)
geraadpleegd. Hieruit blijkt dat drie voorwaarden van belang zijn: de baten van het doen van evaluatie
zijn hoger dan de kosten, de evaluatie leidt niet tot een verlies aan controle en er zijn geen negatieve
eerdere ervaringen met evaluaties of vergelijkbare situaties. De tweede stroming richt zich op de
evaluatiecapaciteit van organisaties. Bourgeois en Cousins (2013) onderscheiden hierbij de volgende
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voorwaarden die zorgen voor een voldoende evaluatiecapaciteit: voldoende geschikt en inzetbaar
personeel, voldoende organisatorische middelen en voldoende evaluatiebevorderende activiteiten.
Naast literatuur over evaluaties staat literatuur over weerstand tegen verandering in
organisaties centraal. Voor een beeld van de achterliggende oorzaken wordt de literatuur van Kotter
en Schlesinger (2008) gebruikt. Inzichten van Daft (2014) en Curtis en White (2002) vormen een
aanvulling hierop. In totaal worden hier vier voorwaarden uit afgeleid: afwezigheid van verlies van iets
van waarde, inzien toegevoegde waarde voor de organisatie, afwezigheid van lage tolerantie voor
verandering en het overeenkomen van het beeld van de verandering.
Tot slot blijkt uit het niet-indienen van de zelfevaluatie ook een nalevingsprobleem. Naleving
betekent immers dat opgestelde regels worden opgevolgd. Vandaar dat naast de vorige twee
benaderingen ook nalevingsliteratuur meegenomen wordt bij het opstellen van het conceptueel
model. De nalevingsliteratuur spreekt over drie motieven. Deze zijn onderscheiden door Winter en
May (2001) en Nielsen en Parker (2012). Uit deze motieven worden een vijftal voorwaarden
opgemaakt: de baten zijn hoger dan de kosten, er heerst sociale druk om na te leven en sociale druk
om de regel niet na te leven is afwezig, er is een plichtsgevoel aanwezig om de regel na te leven en een
individu is het eens met de waarde van de regel. Naast de motieven voor naleven gaat de literatuur
ook in op de capaciteit om na te leven. Voorwaarden die Winter en May onderscheiden zijn kennis van
regelgeving en capaciteit.

1.6 Voorbeschouwing methoden
Dit onderzoek focust op het al dan niet indienen van de zelfevaluatie door de scholen die zijn
aangesloten bij De Onderwijsspecialisten. Voor dit onderzoek wordt kwalitatieve informatie
verzameld. Dit houdt in dat de onderzoeker talig materiaal verzamelt in tegenstelling tot cijfermatig
materiaal bij kwantitatief onderzoek (Bleijenbergh, 2015, p. 12). Talig materiaal levert rijk materiaal op
(Bleijenbergh, 2015, p. 12). Het doen van kwalitatief onderzoek is van belang omdat het opgestelde
conceptueel model nog niet eerder is toegepast op de afhankelijke variabele en omdat het onderzoek
een inductief element bevat.
Deze kwalitatieve informatie wordt verkregen middels interviews. Hiervoor is gekozen omdat
met interviews beter de achterliggende oorzaken blootgelegd kunnen worden. Interviewen biedt de
mogelijkheid tot doorvragen en kan zo tot nieuwe informatie leiden die bijvoorbeeld bij een enquête
niet naar voren komt (Bleijenbergh, 2015, p. 73). Hiervoor gebruikt de onderzoeker een
semigestructureerd interview. Respondenten kunnen op deze manier in eigen woorden antwoorden
terwijl tegelijkertijd de onderzoeker alle aspecten uit het theoretisch kader aan bod laat komen.
11

Naast de interviews worden het format voor de zelfevaluatie en de ingediende zelfevaluaties
van de scholen bestudeerd. Het merendeel van de informatie zal echter voortkomen uit de interviews.
Deze interviews worden gehouden met directeuren van de verschillende scholen, de
kwaliteitsmedewerkers en het college van bestuur. Zowel de scholen die wel een zelfevaluatie
indienden als scholen die dat niet deden nemen deel aan de interviews. Op deze manier is het mogelijk
de scholen te vergelijken en te onderzoeken of er een verschil is in aanwezigheid van mogelijke
voorwaarden.
De volgende stap is het operationaliseren van de in de literatuur gevonden voorwaarden en
oplossingen. Vervolgens analyseert de onderzoeker of deze voorwaarden en oplossingen ook naar
voren komen in de praktijk. Door deze werkwijze van theorie naar praktijk is het onderzoek deductief
(Bleijenbergh, 2015, p. 19). Er zijn echter ook deelvragen (6 en 8) die door middel van een inductieve
werkwijze beantwoord dienen te worden. Voor het prescriptieve deel zijn drie vergelijkbare
organisaties geïnterviewd en is in de literatuur gezocht naar strategieën om te voldoen aan de
voorwaarden.

1.7 Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk wordt verder ingegaan op het beleid rondom de zelfevaluaties. In hoofdstuk
3 staat de theorie over voorwaarden voor het al dan niet indienen van een zelfevaluatie centraal. Aan
het eind van dit hoofdstuk volgt een conceptueel model. Hoofdstuk 4 gaat in op de methoden van dit
onderzoek. Ook bevat dit hoofdstuk de operationalisatie van de theorie. In hoofdstuk 5 en 6 volgt de
analyse. Hoofdstuk 5 gaat in op de mate waarin de onderscheiden voorwaarden terugkomen in de
praktijk. Hoofdstuk 6 gaat in op mogelijke oplossingen uit de literatuur en praktijk en de
toepassingsmogelijkheden daarvan bij De Onderwijsspecialisten. Hoofdstuk 7 vormt uiteindelijk de
conclusie. Hierin zijn onder andere de resultaten samengevoegd en de aanbevelingen richting De
Onderwijsspecialisten geformuleerd.
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2. Beleidskader
In dit hoofdstuk staat het beleidskader centraal. Dit hoofdstuk gaat in op de verplichting voor scholen
om een zelfevaluatie in te dienen bij De Onderwijsspecialisten. Hierbij wordt allereerst kort ingegaan
op de organisatie (2.1) en vervolgens op de vraag waar de verplichting om een zelfevaluatie in te
dienen precies vandaan komt en wat deze verplichting inhoudt (2.2). Hiermee geeft dit hoofdstuk
antwoord op de eerste deelvraag. Het derde deel van dit hoofdstuk gaat in op de vraag in hoeverre de
scholen wel of geen zelfevaluatie indienden (2.3). Hiermee geeft dit hoofdstuk tevens antwoord op de
tweede deelvraag.

2.1 De organisatie
De Onderwijsspecialisten is een stichting die begeleiding biedt aan leerlingen die “moeilijk leren, een
lichamelijke of meervoudige beperking hebben, chronisch ziek zijn of extra begeleiding nodig hebben
bij hun gedrag” (De Onderwijsspecialisten, z.j.a). In totaal zijn er op dit moment 25 scholen aangesloten
bij De Onderwijsspecialisten. Het gaat hierbij om scholen die speciaal onderwijs, voortgezet speciaal
onderwijs en speciaal basisonderwijs bieden (De Onderwijsspecialisten, z.j.a). Daarnaast biedt de
organisatie naar eigen zeggen begeleiding aan leerlingen en hun leraren in het reguliere onderwijs. Als
missie heeft de organisatie dat ze elk kind wil laten ontwikkelen en een volwaardige plek in de
samenleving wil bezorgen (De Onderwijsspecialisten, z.j.b). Om dit de bereiken is de organisatie
opgedeeld in twee lagen (zie figuur 1). De eerste laag bestaat uit het bovenschools bestuur en de
stafdiensten die ondersteuning bieden aan de scholen (De Onderwijsspecialisten, z.j.c). De tweede laag
is de laag van de scholen. Beide lagen kennen hun eigen verantwoordelijkheden. Deze
verantwoordelijkheden

worden

hieronder
Figuur 1: Organogram De Onderwijsspecialisten (z.j.c)

toegelicht.
Het college van bestuur (de eerste
laag) bestaat uit een voorzitter en één lid (De
Onderwijsspecialisten, z.j.c). Het college van
bestuur is bovenschools verantwoordelijk voor
de organisatie (Geerlings, 2014, p. 1). Met
andere woorden; het college van bestuur is
“verantwoordelijk

voor

de

dagelijkse

aansturing” en ze is “het bevoegd gezag van
alle scholen van De Onderwijsspecialisten” (De
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Onderwijsspecialisten, z.j.c). Er is daarnaast een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de
werkzaamheden van het college van bestuur (De Onderwijsspecialisten, z.j.c). Het college van bestuur
legt dus verantwoording af aan de Raad van Toezicht.
Waar het bestuur bovenschools verantwoordelijk is, zijn bij de 25 scholen (tweede laag) de
directeuren verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op schoolniveau (Geerlings, 2014, p. 19). Op
scholen die wat kleiner zijn is soms alleen een teamleider, die de rol van de directeur vervult (De
Onderwijsspecialisten, 201910). Volgens dezelfde bron blijkt dat in twee gevallen twee scholen dezelfde
directeur hebben. Een directeur is dan verantwoordelijk voor een school die speciaal onderwijs biedt
en een school die speciaal voortgezet onderwijs biedt. De directeuren van de scholen dienen
verantwoording af te leggen aan het college van bestuur over de geleverde onderwijskwaliteit
(Geerlings, 2017, p. 1).

2.2 De verplichting tot zelfevaluatie
2.2.1 Verantwoording richting de inspectie
De Onderwijsspecialisten ervaart een sterke vraag naar verantwoording vanuit de Onderwijsinspectie
(L. Geerlings, pc, 8 maart 2019). De inspectie werkt sinds 1 augustus 2017 met een vernieuwd
toezichtkader (Inspectie van het Onderwijs, 2017, p. 10). Zo stelt ze “In ons toezicht vormen de
verantwoordelijkheid van besturen voor onderwijskwaliteit en hun ambities het uitgangspunt en
daarom begint het vierjaarlijks onderzoek bij het bestuur. Daarbij onderzoeken we in elk geval de
kwaliteitszorg en het financieel beheer.” (Inspectie van het Onderwijs, z.j.b). Dit is een verandering ten
opzichte van het oude toezichtkader waarbij de school het startpunt vormde (Inspectie van het
Onderwijs, 2017, p. 18).
Volgens de Inspectie van het Onderwijs (2018, p. 12) dient het bestuur zich te verantwoorden
aan belanghebbenden. Hieronder rekent zij bijvoorbeeld “ouders, medezeggenschapsorganen, het
intern toezicht en de overheid” (Inspectie van het Onderwijs, 2018, p. 12). Dit staat ook vastgelegd in
de Wet op expertisecentra, artikel 175. Volgens de inspectie (2018, p. 11) is het schoolplan voor het
bestuur van een school het belangrijkste middel van verantwoording richting de inspectie. De inspectie
kijkt echter niet alleen maar naar het schoolplan. Om inzicht te krijgen op de doorwerking van het
beleid van het bestuur tot op het niveau van de leraren en leerlingen maakt de inspectie gebruik van
“jaarverantwoording, evaluatierapporten en zelfevaluaties” (Inspectie van het Onderwijs, 2018, p. 34).
9

Dit document is enkel voor intern gebruik. Het is niet openbaar toegankelijk.
Deze informatie is afkomstig van het intranet van De Onderwijsspecialisten. De informatie is niet publiekelijk
toegankelijk.
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2.2.2 Verplichting vanuit De Onderwijsspecialisten
Om aan deze vraag van verantwoording te voldoen is binnen De Onderwijsspecialisten sinds 2017
afgesproken dat scholen een zelfevaluatie van de onderwijskwaliteit indienen bij het college van
bestuur. Voor het leveren van de te evalueren onderwijskwaliteit binnen de school en het invullen van
de zelfevaluatie is de directeur van de school verantwoordelijk (Geerlings, 2017, p. 2). Dit betekent
echter niet dat de directeur de zelfevaluatie ook daadwerkelijk opstelt. Zo kan bijvoorbeeld ook de
intern begeleider worden aangewezen om de zelfevaluatie op te stellen (L. Geerlings, pc, 28 maart
2019).
Voor De Onderwijsspecialisten heeft deze zelfevaluatie twee doelen. Het eerste doel is
verantwoording (Tijhuis, 2018, p. 20). De zelfevaluatie dient in dit geval als middel van verantwoording
naar bijvoorbeeld de inspectie en het college van bestuur. Ook kan het dienen als horizontale
verantwoording richting bijvoorbeeld ouders (Tijhuis, 2018, p. 2). Het tweede doel is dat het scholen
helpt te leren en zich te ontwikkelen (Tijhuis, 2018, p. 2). Een zelfevaluatie geeft inzicht in de aspecten
die voor verbetering vatbaar zijn.
Om

de

verantwoording

en

ontwikkeling

op

scholen

te

bevorderen

zet

De

Onderwijsspecialisten naast de zelfevaluatie ook andere instrumenten in. Ten eerste dient elke school
aan het einde van het jaar een jaarplan in te dienen met daarin de eindevaluatie. Ten tweede dienen
scholen in dit jaarplan een kwaliteitskaart op te nemen. Dit is een grafische weergave van de resultaten
op onderwijskwaliteit. De criteria voor deze kwaliteitskaart wijken deels af van de criteria van de
zelfevaluatie (Geerlings, 2017, p. 3; jaarplan 2019 Lichtenbeek, 2018, p. 11). Toch moet de zelfevaluatie
dienen als toelichting op de kwaliteitskaart (L. Geerlings, pc, 8 maart 2018). Ten derde dienen de
scholen halverwege het jaar ook een tussenevaluatie in te dienen. Tot slot wordt verwacht dat scholen
meewerken aan een interne audit, een audit op het ontwikkelperspectief, klassenconsultaties, een
veiligheidsenquête, tevredenheidsonderzoek, check op aanwezige documenten en een enquête over
de stand van zaken van het opbrengstgericht werken (Geerlings, 2014, pp. 7-11). Een deel van deze
laatst genoemde aspecten kan als input dienen bij het opstellen van de zelfevaluatie. Zo zijn
‘opbrengsten’ en ‘tevredenheid’ criteria binnen de zelfevaluatie (Geerlings, 2017, p. 3).
Hier kwam in 2016 de zelfevaluatie bij. Het bestuur heeft deze zelfevaluaties naar
onderwijskwaliteit in 2016 voor het eerst opgevraagd (Geerlings, 2017, p. 1). Het bestuur gebruikte
deze zelfevaluaties in het gesprek dat ze had met de verschillende scholen. Dit gesprek vindt plaats
aan het einde van het jaar. Dan bespreekt het bestuur met de scholen het jaarplan van de school.
Hierbij viel op dat de scholen verschillende soorten zelfevaluaties indienden. De evaluaties verschilden
zowel in format als in grootte en volledigheid (Geerlings, 2017, p. 1). Aangezien het college van bestuur
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toezicht moet houden op 25 scholen is het lastig om op basis van verschillend opgezette evaluaties
scholen goed met elkaar te vergelijken en hierop aan te sturen (L. Geerlings, pc, 8 maart 2019).
Om de vergelijkbaarheid en beheersbaarheid voor het bestuur te vergroten hebben de
kwaliteitsmedewerkers van de organisatie voor het jaar 2017 een aantal eisen opgesteld waar de
zelfevaluatie aan moet voldoen (L. Geerlings, pc, 8 maart 2019). Deze eisen bestaan uit elf criteria die
verplicht in de evaluatie dienen terug te komen, te weten: “kwaliteit van het onderwijsleerproces”,
“OPP [ontwikkelingsperspectief] aanwezig en kwaliteit van het OPP”, “opbrengsten”, “kwaliteit van
het proces van leerlingenzorg en de Commissie voor de Begeleiding”, “kwaliteit van het
onderwijsaanbod”, “kwaliteit van de toetsen en toetsstructuur”, “veiligheid-sociaal klimaat”,
“thuiszitters”, “tevredenheid”, “inspectieoordeel” en “interne audit” (Geerlings, 2017, p. 3). Daarnaast
hebben scholen de mogelijkheid criteria toe te voegen die zij voor hun school belangrijk achten
(Geerlings, 2017, p. 1).
Naast dit verplichte deel wordt de scholen in 2017 aangeraden een format te hanteren (zie
figuur 2). Hierbij is het de bedoeling dat de scholen bij de verschillende criteria eerst een norm bepalen.
Een aantal van de normen staat hierbij al vast. Deze zijn landelijk vastgesteld of organisatiebreed
opgesteld (L. Geerlings, pc, 8 maart 2019). De normen op de overige criteria mogen de scholen zelf
bepalen. Vervolgens dienen de scholen volgens het format (Geerlings, 2017, p. 2) aan te geven of ze
aan deze norm voldoen. Hierbij dienen de scholen ook in te gaan op de redenen waarom ze de norm
wel/niet behaald hebben en wat de vervolgstappen zijn. Tot slot dient de directeur een oordeel toe te
voegen (Geerlings, 2017, p. 2). Hierin kan de directeur kwijt of hij/zij tevreden is met het behaalde
resultaat. Het kan immers voorkomen dat een vooraf opgestelde norm niet is behaald, maar dat de
directeur gezien de omstandigheden toch tevreden is met de resultaten (Geerlings, 2017, p. 2).
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Figuur 2: Format zelfevaluatie (Geerlings, 2017, p. 2

Uit het format (Geerlings, 2017, p. 1) blijkt dat het bestuur het gebruik van het format niet
verplicht stelt, maar wel sterk aanraadt. Het indienen van de zelfevaluatie en het opnemen van
vereiste criteria was wel verplicht (Geerlings, 2017, p. 1). De scholen dienden de zelfevaluatie op te
nemen in het jaarplan.
Hoewel verplicht binnen de organisatie is het indienen van een zelfevaluatie voor de
Onderwijsinspectie niet verplicht. Toch blijkt dat de inspectie in de praktijk tijdens haar gesprekken
met scholen wel vraagt naar de zelfevaluatie (L. Geerlings, pc, 8 maart 2018). De inspectie stelt een
zelfevaluatie wel verplicht als de school het predicaat ‘goed’ wil behalen (Inspectie van het Onderwijs,
2018, p. 35). Dit betekent dat een school beter scoort dan de door de inspectie in eerste instantie
gevraagde basiskwaliteit (Inspectie van het Onderwijs, z.j.c).

2.3 Mate van naleving
Na inventarisatie van de jaarplannen blijkt dat voor het jaar 2017 maar negen van de 27 scholen
(33,3%) een zelfevaluatie indienden bij het college van bestuur11. In 2018 richtte de organisatie de
werkgroep ‘Frisse wind’ op. Deze werkgroep kreeg onder andere als taak om de zelfevaluatie te
evalueren (Tijhuis, 2018, p. 1). In deze werkgroep zaten vooral de directeuren van de scholen.
Daarnaast waren de kwaliteitsmedewerkers van De Onderwijsspecialisten aanwezig. Uit deze

11

Hiermee wordt een zelfevaluatie bedoeld zoals gedefinieerd in het methodologisch kader
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(beknopte) evaluatie kwam naar voren dat de directeuren van mening waren dat de zelfevaluatie
zorgde voor meer bureaucratie (Tijhuis, 2018, p. 1).
Als reactie op deze evaluatie besloot het bestuur voor het jaar 2018 het aangeraden format
los te laten (L. Geerlings, pc, 8 maart 2019). Het indienen van een zelfevaluatie (inclusief verplichte
criteria) was nog steeds verplicht, maar de scholen waren vrij in hoe ze de zelfevaluatie zouden
vormgeven. In totaal diende in 2018 tien van de 27 (37%) scholen een zelfevaluatie in12.

2.4 Samenvatting
Kortom, De Onderwijsspecialisten is een organisatie waarin verschillende lagen verantwoording
moeten afleggen. De directeuren van de scholen dienen verantwoording af te leggen aan het college
van bestuur. Het college van bestuur moet op haar beurt verantwoording afleggen aan de
Onderwijsinspectie en de Raad van Toezicht. Voor de inspectie is het hebben van een zelfevaluatie niet
verplicht, maar de inspectie vraagt er wel naar. De Onderwijsspecialisten acht de voordelen van een
zelfevaluatie echter dusdanig dat ze het wel verplicht stelt. Zo wil ze het verantwoorden, leren en de
ontwikkeling van scholen bevorderen. Het bestuur stelde het indienen van de zelfevaluatie in 2017
verplicht met een aangeraden format. Slechts negen scholen leverden dat jaar een zelfevaluatie in.
Door kritiek vanuit directeuren liet het bestuur het aangeraden format in 2018 los. Hoewel er een
stijging te zien is, heeft het loslaten van het format niet geleid tot het gewenste effect. Nog steeds
diende een groot deel van de scholen in 2018 geen zelfevaluatie in.

12
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3. Theoretisch kader
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van voorwaarden voor het indienen van een (zelf)evaluatie. Om deze
te vinden, is gebruik gemaakt van literatuur over evaluaties, weerstand tegen verandering in
organisaties en literatuur over naleving. Er is weinig tot geen literatuur beschikbaar die ingaat op
zelfevaluaties. Vandaar dat gebruik is gemaakt van literatuur over evaluaties in het algemeen. In deze
literatuur gaat het veelal om evaluaties van overheidsbeleid. In deze casus is sprake van beleid dat
wordt opgelegd vanuit de organisatie (en uitgevoerd moet worden door de verschillende scholen). Om
deze reden is ook literatuur meegenomen over weerstand tegen verandering binnen een organisatie.
Het verplicht indienen van de zelfevaluatie is in dit geval de verandering, aangezien dit voorheen niet
verplicht was. De koppeling van deze theoretische benaderingen geeft een uitgebreider overzicht van
de voorwaarden voor het indienen van een zelfevaluatie.
Het indienen van een zelfevaluatie kan ook gezien worden als regel die de scholen moeten
naleven. Om deze reden wordt ook gebruik gemaakt van literatuur over naleving. De voorwaarden
voor naleving uit deze literatuur worden gekoppeld aan die uit de literatuur over evaluaties en
weerstand bij organisatieverandering.
De uit deze theoretische perspectieven geformuleerde voorwaarden zijn niet per se
noodzakelijk. Het is dus niet zo dat per se aan alle voorwaarden voldaan moet worden voordat iemand
een zelfevaluatie indient. Het niet voldoen aan een voorwaarde kan wel voldoende reden zijn om geen
zelfevaluatie in te dienen. Er kunnen ook meerdere voorwaarden tegelijkertijd een rol spelen.
Allereerst gaat dit hoofdstuk in op de voorwaarden voor het indienen van een evaluatie vanuit
de literatuur over evaluaties. Paragraaf 2 gaat in op de voorwaarden voor het indienen van evaluaties
vanuit de literatuur over weerstand tegen verandering. Paragraaf 3 staat stil bij de literatuur over
naleving en de voorwaarden die daarin genoemd worden. In de vierde paragraaf worden de drie
theoretische benaderingen aan elkaar gekoppeld. Tot slot vormt paragraaf 5 een samenvatting met
daarin een conceptueel model van de theorie.

3.1 Voorwaarden vanuit literatuur over evaluaties
Literatuur over het al dan niet uitvoeren van evaluaties bestaat uit twee groepen: literatuur over
weerstand tegen evaluaties (o.a. Vedung, 1997; Bovens et al., 2008; Taut & Brauns, 2003) en literatuur
over evaluatiecapaciteit (o.a. Stockdill, Baizerman & Compton, 2002, Nielsen, Lemire & Skov, 2011;
Bourgeois & Cousins, 2013). Aangezien beide aspecten mogelijke voorwaarden voor het indienen van
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evaluaties bevatten, worden beide hieronder kort toegelicht. Vervolgens zijn per groep de voor dit
onderzoek meest relevante theoretische inzichten verder uitgediept.

3.1.1 Weerstand
Allereerst staat de literatuur over weerstand centraal. In 1997 onderscheidde Vedung enkele redenen
waarom mensen huiverig zijn voor evaluaties. Zo stelt hij dat mensen bang zijn dat het hun reputatie
aantast of dat ze hun baan verliezen (Vedung, 1997, p. 106). Dit kan volgens Vedung leiden tot
strategisch gedrag. Vormen van strategisch gedrag die Vedung noemt zijn: evaluaties gebruiken om te
suggereren dat je rationele besluiten neemt, evaluaties gebruiken om besluitvorming uit te stellen,
evaluaties gebruiken om jezelf beter voor te doen of evaluaties gebruiken om de verantwoordelijkheid
te ontduiken (Vedung, 1997, pp. 111-112). Dit zijn voorbeelden van het strategisch gebruiken van
evaluaties.
Het niet gebruiken van evaluaties kan echter ook een vorm van strategisch gedrag zijn (Bovens
et al., 2008, p. 5). Bovens et al. (2008) gaan verder in op het politiek gebruik van evaluaties door een
onderscheid te maken tussen de rationele traditie binnen evaluatieonderzoek en de argumentatieve
traditie. De rationele traditie gaat er vanuit dat een waarde neutrale en objectieve beoordeling
mogelijk is (Bovens et al., 2008, p. 6). Hierbij wordt de druk vanuit de politiek genegeerd of onderdrukt
(Bovens et al., 2008, p. 7). Volgens dezelfde bron ziet de argumentatieve traditie daarentegen
evaluaties als een toevoeging aan het debat tussen tegengestelde belangen en neemt politiek hierin
bewust mee.
Steeds meer ontstaat het idee dat evaluaties niet puur rationeel zijn, maar dat er vaak een
politiek spel wordt gespeeld. Bovens et al. (2008, p. 2) stellen hierbij dat evaluaties het risico lopen uit
te groeien in een situatie waarin men elkaar de schuld wil geven. Volgens de auteurs blijkt dat zelfs
evaluaties die als routine worden uitgevoerd, zijn verwikkeld in processen van verantwoordelijkheid
en het leren van lessen waarbij men winnaars en verliezers kent (Bovens et al., 2008, p. 4). Reden
hiervoor is dat evaluaties een moment zijn om: de doelen aan te passen, nieuwe instrumenten aan te
dragen, een reorganisatie in te leiden en invloed uit te oefenen op de herverdeling van geld en andere
waardevolle middelen (Bovens et al., 2008, p. 5). Doordat een evaluatie dergelijke gevolgen kan
hebben leidt dit volgens Bovens et al. tot politiek gedrag onder belanghebbenden. Een voorbeeld van
dergelijk gedrag is volgens Bovens et al. (2008, p. 5) het wegstoppen van de evaluatie in de la. Wanneer
een belanghebbende het idee heeft door de evaluatie te verliezen kan hij/zij dus overgaan tot
strategisch gedrag waar het niet-indienen van de evaluatie een voorbeeld van is. Bovens et al. gaan
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echter niet specifiek in op de achterliggende redenen voor het politieke gedrag. Waarom hebben
sommige belanghebbenden het idee dat ze behoren tot de verliezers?
Taut en Brauns (2003) hebben wel onderzoek gedaan naar de achterliggende oorzaken voor
weerstand tegen evaluaties. Zij deden onderzoek naar de oorzaken voor weerstand bij de
implementatie van evaluaties. Dit in tegenstelling tot andere auteurs die alleen onderzoek doen naar
oorzaken voor het niet gebruiken van de uitkomsten van evaluaties. Uit het onderzoek van Taut en
Brauns (2003, p. 258) naar weerstand tegen evaluaties blijkt dat vier oorzaken vaak voorkomen in de
praktijk, dit zijn: het doen van een individuele kosten-batenanalyse, verlies aan controle, verlies aan
macht en negatieve eerdere ervaringen.
Een eerste oorzaak is dat individuen een kosten-batenanalyse maken en concluderen dat de
kosten die de evaluatie met zich meebrengt hoger zijn dan de baten (Taut & Brauns, 2003, p. 252).
Hierbij weegt een individu de (mogelijke) nadelen van een evaluatie af tegen de (mogelijke) voordelen.
Met andere woorden, men stelt zichzelf de vraag ‘word ik hier beter van?’. Wanneer iemand, zoals
Vedung (1997, p. 106) stelde, bijvoorbeeld zijn/haar baan verliest of iemands reputatie wordt
aangetast, zal deze persoon waarschijnlijk oordelen dat hij/zij niet beter wordt van de evaluatie.
Voorbeelden van aspecten die individuen volgens Taut en Brauns (2003, p. 252) meenemen in zo’n
kosten-batenafweging zijn: verlies van goedkeuring of gewaardeerde taken, het krijgen van feedback
op taken die zijn mislukt, en de moeite en tijd die in een evaluatie worden gestoken. Hieruit wordt
opgemaakt dat een voorwaarde voor het indienen van een evaluatie is dat de baten hoger uitvallen
dan de kosten.
Ten tweede bleek verlies aan controle een oorzaak voor weerstand tegen evaluaties (Taut &
Brauns, 2003, p. 258). Met verlies aan controle bedoelen de auteurs (Fisher & Wiswede, in Taut en
Brauns, 2003, p. 253) dat er een situatie ontstaat waarin onzekerheid heerst. Een individu heeft het
idee door de evaluatie controle te verliezen over het verkrijgen van bepaalde steun en het voorkomen
van straffen. Naast dat iemand geen/minder controle heeft over de gevolgen die een evaluatie met
zich meebrengt, kan de weerstand ook voortkomen uit een beperkte voorspelbaarheid (Herkner, in
Taut & Brauns, 2003, p. 253). Als het proces van evalueren niet transparant is en voor veranderingen
zorgt die belanghebbenden niet begrijpen, kan dit ook weerstand veroorzaken. Het behouden van een
gevoel van controle is volgens de literatuur dus een tweede voorwaarde voor het indienen van een
evaluatie.
Ten derde noemen Taut en Brauns (2003, p. 252) verlies aan macht als reden voor weerstand
tegen evaluaties. Zij zien macht als het hebben van controle over middelen om beloningen en
bestraffingen mee uit te delen (Fisher & Wiswede, in Taut & Brauns, 2003, p. 252). Volgens Taut en
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Brauns kan informatie zo’n bron van macht zijn. Als iemand deze informatie moet afgeven aan de
evaluator kan dit volgens de auteurs gezien worden als een verlies van macht. Diegene heeft immers
niet meer als enige de positie waarin alleen hij/zij over alle kennis beschikt. Met andere woorden, ze
zien dat de invloed die zij hebben op hun omgeving wordt bedreigd. Belanghebbenden kunnen het
idee hebben dat besluitvormers de informatie alleen gebruiken om besluiten te nemen die negatieve
gevolgen hebben en waarover niet meer onderhandeld kan worden (Taut & Brauns, 2003, p. 252).
Hieruit is afgeleid dat behoud van macht een derde voorwaarde vormt voor het indienen van een
evaluatie.
Ten vierde stellen Taut en Brauns (2003, p. 249) dat eerdere negatieve ervaringen in de praktijk
kunnen bijdragen aan weerstand tegen evaluaties. Bij negatieve ervaringen kan het gaan om negatieve
ervaringen met evaluaties, maar ook om vergelijkbare gebeurtenissen (Taut & Brauns, 2003, p. 251).
Deze negatieve ervaringen maken dat mensen opzien tegen een ‘nieuwe’ evaluatie en als reactie
weerstand vertonen. De afwezigheid van eerdere negatieve ervaringen vormt dus een vierde
voorwaarde voor het indienen van een evaluatie.
De door Taut en Brauns genoemde voorwaarden zijn niet geheel uitsluitend. Dit geven ze zelf
ook toe. Bij de toelichting die ze geven bij de voorwaarde ‘behoud van gevoel van controle’ en ‘behoud
van macht’ is het de vraag in hoeverre deze voorwaarden zich onderscheiden van elkaar en van het
doen van een kosten-batenafweging. In dit onderzoek wordt het verlies aan macht gezien als
onderdeel van de kosten-batenafweging. Reden hiervoor is dat het verlies aan macht een negatieve
uitkomst is van de evaluatie. Hierdoor verandert iemands persoonlijke positie en dat is iets dat een
individu kan afwegen in een persoonlijke kosten-batenafweging. Verlies van controle wordt wel gezien
als aparte oorzaak. Reden hiervoor is dat dit niet per definitie een negatief gevolg is van de evaluatie.
Iemand kan onzeker zijn over wat er gaat komen. Dit is iets anders dan de negatieve gevolgen van een
evaluatie ondervinden.
Kortom, uit de literatuur over evaluaties worden verschillende voorwaarden genoemd voor
het indienen van een evaluatie. Deze voorwaarden zijn dat de baten hoger zijn dan de kosten, dat een
gevoel van controle behouden blijft en dat iemand geen negatieve eerdere ervaringen heeft gehad
met evaluaties of vergelijkbare situaties. Een overzicht van de voorwaarden is weergegeven in tabel 1.
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Tabel 1: Voorwaarden uit literatuur over evaluaties (1)
Literatuur indienen evaluaties
Baten hoger dan de kosten
Behoud gevoel van controle
Afwezigheid van negatieve eerdere ervaringen

3.1.2 Evaluatiecapaciteit
Naast literatuur over weerstand bij evaluaties is er de laatste jaren literatuur verschenen over de
evaluatiecapaciteit van organisaties en individuen (o.a. Stockdill et al., 2002; Nielsen et al., 2011;
Bourgeois & Cousins, 2013). Aangezien het in dit onderzoek gaat over zelfevaluaties, waarbij de
geëvalueerde dus zelf de evaluator is, is ook de capaciteit van belang. De leidende gedachte binnen de
literatuur over evaluatiecapaciteit is dat het vergroten van de evaluatiecapaciteit bijdraagt aan het
creëren van een omgeving waarin evaluaties daadwerkelijk worden uitgevoerd (Stockdill et al., 2002,
p. 8).
Bourgeois en Cousins (2013) stellen dat drie aspecten bepalen of een organisatie voldoende
capaciteit heeft om een evaluatie te doen. Hierbij onderscheiden ze aspecten die van belang zijn voor
het doen en het gebruiken van evaluaties. Aspecten die van belang zijn bij het doen van evaluaties zijn:
de middelen van de organisatie (“organisational resources”), personeelszaken (“human resources”),
en de activiteiten binnen de organisatie (“evaluation planning and activities”) (Bourgeois & Cousins,
2013, pp. 304-312). Aspecten die van belang zijn voor het gebruiken van de zelfevaluaties zijn niet
interessant. Reden hiervoor is dat dit onderzoek niet gericht is op het onderzoeken van de effectiviteit
van evaluaties. De hierboven genoemde aspecten bij het niet doen van evaluaties zijn daarentegen
wel interessant binnen dit onderzoek. De literatuur van Bourgeois en Cousins is bruikbaar voor dit
onderzoek omdat zij (in tegenstelling tot andere auteurs (Nielsen et al, 2011) een onderscheid maken
tussen een slechte en goede evaluatiecapaciteit. Hierdoor kunnen uit de literatuur elementen van een
slechte en goede evaluatiecapaciteit worden gehaald.
Kanttekening bij deze literatuur van Bourgeois en Cousins (2013) is dat die is gebaseerd op een
organisatie met een aparte afdeling die de evaluaties verzorgt (‘evaluation unit’). Hierdoor zijn niet alle
elementen uit de theorie één op één toepasbaar op deze casus. Ook vertonen sommige dimensies
overlap. Op basis van deze twee overwegingen is besloten enkele dimensies aan te passen of samen
te voegen. Op deze manier ontstaat een beter overzicht van de daadwerkelijk relevante uitingsvormen
van de opgestelde voorwaarden. Indien dit het geval is wordt dit verderop in deze paragraaf bij de
betreffende variabele toegelicht.
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De eerste oorzaak heeft betrekking op de middelen van de organisatie. Hierbij gaat het om de
elementen: budget, methoden voor dataverzameling en de organisatiestructuur (Bourgeois & Cousins,
2013, p. 304 & 308). Bij budget gaat het erover of er een stabiel budget beschikbaar is voor het doen
van evaluaties en of dat voldoende is om de gewenste activiteiten uit te voeren. Bij datacollectie gaat
het erom in hoeverre instrumenten aanwezig zijn om prestaties te meten die opgenomen worden in
de evaluatie. Met organisatiestructuur bedoelen de auteurs het bestaan van organisatorisch
evaluatiebeleid en de mogelijkheid tot organisatorische ondersteuning. Uit de literatuur blijkt dus dat
de beschikking over voldoende organisatorische middelden tevens een voorwaarde vormt voor het
indienen van een zelfevaluatie.
De tweede oorzaak is ‘personeelszaken’. Deze oorzaak delen de auteurs (Bourgeois & Cousins,
2013, pp. 304 & 307) op in vijf elementen: beschikbaar personeel, technische vaardigheden, kwaliteit
van leiderschap, interpersoonlijke vaardigheden en professionele ontwikkeling. Het eerste element
heeft te maken met het aantal mensen dat beschikbaar is om een evaluatie uit te voeren en of zij de
werkdruk aankunnen. Hierbij hoort volgens de auteurs ook of er promotiekansen zijn voor de
evaluatoren. Aangezien het in dit onderzoek echter niet gaat om een aparte evaluatieafdeling wordt
dit element niet meegenomen. Ten tweede spelen de technische vaardigheden van de evaluator een
rol. Hierbij gaat het om kennis over dataverzamelingsmethoden of het kunnen identificeren van
problemen voor evaluatie. Dit laatste is minder relevant omdat in deze casus de punten waarop
geëvalueerd moet worden grotendeels vaststaan. Kennis van dataverzamelingsmethoden is
daarentegen wel erg relevant aangezien het bestuur de methoden in deze casus niet voorschrijft.
Daarnaast zijn het genereren van adviezen op basis van empirische data en het managen van een
project, volgens de auteurs, technische vaardigheden die bijdragen aan de evaluatiecapaciteit. Een
derde element is de kwaliteit van leiderschap. Goede leiders hebben ervaring met evaluatie en
management, kunnen de informatiebehoefte van hogerhand omzetten in concrete projectplannen en
treden op als coach en mentor voor teamleden (Bourgeois & Cousins, 2013, p. 304).
Een vierde en vijfde element die de auteurs (Bourgeois & Cousins, 2013, pp. 304 & 307)
onderscheiden bij de oorzaak ‘personeelszaken’ zijn interpersoonlijke vaardigheden en professionele
ontwikkeling. Aangezien in deze situatie de evaluatoren dezelfde mensen zijn als de geëvalueerden en
omdat er geen aparte afdeling is die specifiek evaluatoren aanneemt zijn deze elementen niet van
toepassing op de casus in het onderzoek. Hierdoor blijven de dimensies: beschikbaarheid, technische
vaardigheden en goed leiderschap over. Uit de dimensie ‘personeelszaken’ wordt op basis hiervan de
volgende voorwaarde afgeleid voor het indienen van een zelfevaluatie: Voldoende beschikbaar en
geschikt personeel.
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Uit bovenstaande tekst blijkt dat de voorwaarde ‘voldoende beschikbaar en geschikt
personeel’ deels overlapt met de voorwaarde ‘voldoende organisatorische middelen’. Vooral het
element ‘organisatiestructuur’ kent overlap met elementen die zijn geformuleerd bij personeelszaken
onder de dimensie ‘kwaliteit van leiderschap’. Aangezien personeel ook een middel is dat de
organisatie kan inzetten, worden deze voorwaarden samengevoegd tot de voorwaarde ‘beschikking
over voldoende organisatorische middelen’.
De derde oorzaak gaat over de activiteiten binnen een organisatie. Elementen die de auteurs
Bourgeois en Cousins, 2013, pp. 304 & 311) hierbij onderscheiden zijn: het gebruik van een
evaluatieplan, het gebruik van consultants, het delen van informatie, het gebruik maken van externe
ondersteuning en organisatorische banden. De ontwikkeling van een organisatiebreed evaluatieplan
is het eerste element. Een lage capaciteit wordt gekenmerkt door het afwezig zijn van een
evaluatieplan waardoor evaluaties volgens de auteurs alleen op ad hoc basis plaatsvinden. Dit element
van het regelmatig uitvoeren van een evaluatie kwam ook al naar voren bij de variabele ‘voldoende
organisatorische middelen’. Om dubbelingen te voorkomen wordt hij daarom bij deze variabele niet
nogmaals meegenomen. Als tweede element kan het volgens de auteurs zijn dat de organisatie
normaal gesproken het doen van evaluaties uitbesteedt. Hierdoor heeft zij zelf geen ervaring met het
doen van evaluaties. Het derde element is dat leden in de organisatie nauwelijks kennis delen. Hierbij
kan het gaan om kennis over het beleid binnen de organisatie of manieren om de evaluatie op te
stellen. Tevens kan het zijn dat de organisatie geen gebruik maakt van externe ondersteuning, dit is
het vierde element. Hierbij maakt een organisatie bijvoorbeeld geen gebruik van bepaalde
standaarden die extern zijn opgezet of kennis die extern beschikbaar is. Tot slot stellen de auteurs als
vijfde element dat de organisatorische banden een probleem kunnen vormen. Dit kan in dit onderzoek
het geval zijn als de directeur weinig contact heeft met de invoerders van de evaluatie. Wanneer een
organisatie bovengenoemde activiteiten wel uitvoert, draagt dit bij aan het vergroten van de
evaluatiecapaciteit (Bourgeois & Cousins, 2013, p. 309). Vandaar dat de aanwezigheid van
evaluatiebevorderende activiteiten ook een voorwaarde vormt voor het indienen van een
zelfevaluatie.
Kortom, voorwaarden voor het indienen van de evaluaties zijn: beschikking over voldoende
organisatorische middelen en aanwezigheid van evaluatiebevorderende activiteiten. Deze
voorwaarden zijn hieronder weergegeven in tabel 2.
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Tabel 2: Voorwaarden uit literatuur evaluaties (2)
Literatuur indienen evaluaties
Beschikking voldoende organisatorische middelen
Aanwezigheid evaluatiebevorderende activiteiten

3.2 Voorwaarden vanuit literatuur over weerstand tegen organisatieveranderingen
Lewin introduceerde in 1947 het begrip ‘weerstand tegen verandering’ (Dent & Galloway-Goldberg,
1999, p. 25). Volgens Lewin ontstaat weerstand als een individu van mening is dat hij/zij moet handelen
in strijd met groepswaarden die gelden binnen de groep waar hij/zij toe behoort (Lewin, 1947, p. 39).
Het is volgens Lewin dus makkelijker om een groep een verandering te laten ondergaan dan één
individu. De taak is dan om de groepsstandaarden aan te passen (Lewin, 1947, p. 34). In zijn tekst
beschrijft hij dat het doorvoeren van een verandering moet bestaan uit drie fasen. Eerst dient de status
quo te worden verbroken (unfreeze), vervolgens moet de verandering plaatsvinden (change), om tot
slot de nieuwe situatie te maken tot de nieuwe status quo (freeze) (Lewin, 1947, p. 35).
Hoewel onderzoekers en managers de terminologie van Lewin overnamen, werd weerstand
tegen verandering vanaf 1950 door hen veelal gezien als situatie van managers tégen werknemers
(Dent & Galloway-Goldberg, 1999, pp. 25 & 39). Deze latere literatuur is volgens Dent en GallowayGoldberg vooral gericht op psychologische redenen voor weerstand. Bij deze focus ontstond ook het
idee dat mensen van nature weerstand hebben tegen verandering. Dent en Galloway-Goldberg
bestrijden dit idee. Volgens hen hebben mensen geen weerstand tegen een verandering, puur omdat
het een verandering is. Volgens hen vertonen mensen weerstand vanwege de gevolgen die de
verandering met zich meebrengt (Dent & Galloway-Goldberg, 1999, p. 26).
Dent en Galloway-Goldberg (1999, p. 38) stellen dus dat het idee dat er altijd weerstand
ontstaat niet klopt. Daarnaast stellen ze ook dat de verwachting dat er sowieso weerstand ontstaat bij
een verandering juist bijdraagt aan het ontstaan van de weerstand. Diegene die de verandering
initieert kan volgens de auteurs ook zelf weerstand veroorzaken. Een andere auteur legt uit dat als
iemand er vanuit gaat dat altijd weerstand ontstaat hij/zij hiermee namelijk de achterliggende
oorzaken negeert (“Resistance to change needn’t be futile”, 2009, p. 33).
Weerstand is dus niet alleen maar slecht. Weerstand kan ook positief zijn (“Resistance to
change needn’t be futile”, 2009, p. 32; Ford, Ford & D’Amelio, 2008, p. 368). Het is een manier om
slechte veranderingen te voorkomen. Weerstand is een selectiemechanisme dat helpt te bepalen wat
de beste verandering is voor de huidige situatie (De Jager, 2001, p. 25). Het kan bijdragen aan het
voortbestaan, de betrokkenheid en de kracht van de verandering (Ford et al., 2008, p. 368).
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Volgens Dent en Galloway-Goldberg (1999, p. 39-40) is het van belang dat er aandacht wordt
besteed aan de achterliggende oorzaken voor weerstand. Het is van belang dat een organisatie naar
weerstand luistert en het niet enkel bestrijdt (De Jager, 2001, p. 27). De auteurs gaan op de mogelijke
achterliggende oorzaken echter niet verder in.
Andere auteurs zochten wel naar specifieke achterliggende oorzaken (Daft, 2014, Curtis en
White, 2002; Kotter & Schlesinger, 2008). Voor dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van de oorzaken
die Kotter en Schlesinger (2008) onderscheiden. Zij gaan in op algemene oorzaken voor weerstand
tegen verandering en specificeren zich hierbij niet tot een bepaalde beroepsgroep, zoals bijvoorbeeld
Curtis en White (2002) wel doen. De toelichting bij de oorzaken van Kotter en Schlesinger wordt indien
relevant wel aangevuld met de inzichten van andere auteurs. Dit is mogelijk aangezien de genoemde
oorzaken grotendeels overeenkomen. De oorzaken die Kotter en Schlesinger (2008) noemen zijn: een
individu heeft het gevoel iets van waarde te verliezen, het individu is bang niet aan de verwachtingen
te kunnen voldoen, het individu is van mening dat de verandering geen toegevoegde waarde heeft
voor de organisatie en er is sprake van een misverstand.
Kotter en Schlesinger (2008, p. 132) noemen als eerste oorzaak van weerstand ‘de angst iets
van waarde te verliezen’. Hierbij gaat het volgens de auteurs om de belangen van het individu en niet
die van de organisatie. Ook andere auteurs die schrijven over weerstand tegen verandering erkennen
dit als oorzaak van weerstand (Curtis & White, 2002, p. 16; Daft, 2014, p. 364). Volgens Daft is het zelfs
het grootste obstakel waar een organisatie mee te maken krijgt als ze een verandering wil doorvoeren.
Voorbeelden van redenen waarom personen denken dat de verandering in strijd is met hun
persoonlijke belangen zijn: het leidt tot machtsverlies, een hogere werkdruk, verlies aan prestige,
verlies aan geld of verlies van andere voordelen (Daft, 2014, p. 365). Hieruit wordt opgemaakt dat de
afwezigheid van een gevoel iets van waarde te verliezen een voorwaarde vormt voor het indienen
van een zelfevaluatie.
Een tweede oorzaak van weerstand tegen verandering is volgens Kotter en Schlesinger (2008,
p. 134) de lage tolerantie voor verandering van mensen. Deze afkeer komt volgens de auteurs voort
uit de angst niet te kunnen voldoen aan de vereisten die deze verandering met zich meebrengt. Het
kan volgens Kotter en Schlesinger dus ook voorkomen dat individuen tegen een verandering zijn,
terwijl ze wel het positieve van de verandering inzien. Deze oorzaak staat deels op gespannen voet
met de beweringen van Dent en Galloway-Goldberg (1999) die stellen dat individuen niet per definitie
tegen verandering zijn. Zij stellen dat individuen weerstand vertonen vanwege de gevolgen van de
verandering. Aansluitend bij hun redenering zou de weerstand vanuit de angst om niet te kunnen
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voldoen aan de vereisten dus eigenlijk een onderliggende oorzaak hebben. Bijvoorbeeld de angst van
een individu dat hij/zij hierdoor te veel werkdruk ervaart.
Andere auteurs (Daft, 2014, p. 365; Curtis & White, 2002, p. 17) scharen de angst om niet te
kunnen voldoen aan de vereisten onder een meer overkoepelende oorzaak van onzekerheid. Vanwege
een gebrek aan informatie gaan mensen zich volgens de auteurs zorgen maken en worden nerveus
voor de verandering. Curtis en White (2002, p. 17) koppelen dit ook aan een gebrek aan controle.
Volgens hen is het voor individuen tijdens een verandering moeilijk om controle te houden wat
resulteert in onzekerheid, verlies aan stabiliteit en angst voor het onbekende. Een tweede voorwaarde
voor het indienen van een zelfevaluatie is dus dat er geen sprake is van een lage tolerantie voor
verandering bij de mensen die de verandering moeten ondergaan.
Een derde oorzaak van weerstand is dat de werknemers niet overtuigd zijn dat de verandering
positief uitpakt voor de organisatie (Kotter & Schlesinger, 2008, p. 134). De verandering heeft dan
volgens de werknemer geen toegevoegde waarde voor de organisatie in zijn geheel (Curtis & White,
2002, p. 17). Dit beeld is volgens de auteurs vaak tegenstrijdig met het beeld van de personen die de
verandering invoeren. Zij hebben meestal als doel om hiermee een verbetering aan te brengen. Dit
verschil in beoordeling van een situatie en het beeld van een bepaalde verandering kan het gevolg zijn
van een verschil in informatie (Kotter & Schlesinger, 2008, p. 134). Hierdoor ervaren verschillende
personen de situatie anders. De vraag is dan wie er over voldoende en de juiste informatie beschikt.
Als de uitvoerders over meer informatie beschikken dan de invoerder van de verandering kan het
ontstaan van weerstand voorkomen dat de invoerder een verandering doorvoert die negatieve
gevolgen heeft (Kotter & Schlesinger, 2008, p. 134). Daarnaast kan het zijn dat verschillende afdelingen
binnen een organisatie hun eigen doelen hebben. Een verandering die dan van bovenaf wordt
opgelegd kan in strijd zijn met de doelen van de afdeling wat zorgt voor weerstand (Daft, 2014, p. 365).
Een derde voorwaarde uit de literatuur over weerstand tegen verandering is dus dat mensen de
toegevoegde waarde er van in moeten zien voor de organisatie in zijn geheel.
Een laatste oorzaak is dat er sprake is van een misverstand (Kotter & Schlesinger, 2008, p. 133).
Dit kan volgens de auteurs betekenen dat mensen niet inzien wat de bedoelingen zijn van de
verandering of een verkeerd beeld hebben van wat de verandering precies inhoudt. Hierdoor kan
iemand volgens de auteurs het idee hebben dat hij/zij erop achteruit gaat, terwijl dit in werkelijkheid
niet het geval is. Weerstand op basis van een misverstand vindt met name plaats wanneer er een
gebrek aan vertrouwen is tussen de invoerders en de uitvoerders van de verandering (Kotter &
Schlesinger, 2008, p. 133; Daft, 2014, p. 365). Het verschil tussen deze oorzaak en de oorzaken die
hiervoor zijn genoemd is dat in dit geval het individu of de organisatie er niet daadwerkelijk op
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achteruit gaat. Het individu heeft alleen dat idee, omdat deze over onvoldoende of foutieve informatie
beschikt of wantrouwend is richting het management. Een voorwaarde voor het indienen van een
zelfevaluatie is dus dat de invoerder en de uitvoerder hetzelfde beeld hebben van de bedoelingen en
de inhoud van de verandering.
Kortom, uit de literatuur over weerstand tegen verandering blijken verschillende voorwaarden
voor het indienen van een zelfevaluatie: afwezigheid van het gevoel iets van waarde te verliezen, geen
sprake van lage tolerantie voor verandering, inzien toegevoegde waarde voor de organisatie en
invoerder en uitvoerder hebben hetzelfde beeld van de verandering. De voorwaarden zijn hieronder
in tabel 3 weergegeven.

Tabel 3: Voorwaarden uit literatuur over weerstand tegen verandering
Literatuur over weerstand tegen verandering
Afwezigheid gevoel iets van waarde te verliezen
Geen sprake van lage tolerantie voor verandering
Inzien toegevoegde waarde voor organisatie
Invoerder en uitvoerder hebben hetzelfde beeld van de verandering

3.3 Voorwaarden vanuit literatuur over regelnaleving
Al in 1961 maakte Etzioni een onderscheid tussen verschillende vormen van naleving. Zo
onderscheidde hij organisaties gestuurd vanuit dwang, vanuit vergoeding en vanuit de internalisering
van de richting die de organisatie opgaat (Etzioni, 1961, pp. 23-66). Later hebben andere auteurs een
vergelijkbaar onderscheid gemaakt als het gaat om motieven voor naleving. In de nalevingsliteratuur
over motieven voor werkmotivaties van individuen kunnen drie takken worden onderscheiden, te
weten: economische, sociale en zelf verwezenlijkende belangen (Scheuer in Nielsen & Parker, 2012, p.
430). De focus op economische belangen vindt zijn oorsprong binnen het scientific management
(Nielsen & Parker, 2012, p. 430). Hieruit volgt het economisch perspectief. Voor wetenschappers die
uitgaan van de human relations theorie zijn juist de sociale belangen van belang. Binnen deze stroming
wordt de mens gezien als een sociaal figuur dat op zoek is naar respect en vertrouwen van anderen
(Nielsen & Parker, 2012, p. 430). Hier komt volgens de auteurs het sociaal motief vandaan. Het zelf
verwezenlijkende motief kent zijn oorsprong in de stroming genaamd neohuman relations (Nielsen &
Parker, 2012, p. 430). Hierbij richt het individu zich op het zo goed mogelijk doen van zijn baan om
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hiermee trots en zelfrespect te verwerven. Hierbij is het, volgens de auteurs, van belang dat de
waarden en normen binnen een organisatie overeen komen met die van het individu.
De literatuur over naleving gaat ook in op motieven voor naleving voor bedrijven (en
managers). Uit de literatuur blijkt het onderscheid zoals Winter en May die maken (Nielsen & Parker,
2012, p. 431). Zij maken een onderscheid in rationele motivatie (door Nielsen en Parker economische
motivatie genoemd), normatieve motivatie en sociale motivatie (Winter & May, 2001, pp. 676-679).
Hieruit blijkt dat de motieven voor het naleven van een regel voor een individu niet veel afwijken van
die van een organisatie in z’n geheel (Nielsen & Parker, 2012, p. 431). De reden waarom Nielsen en
Parker niet uitgaan van rationele motivatie maar van economische motivatie is omdat zij zich richten
op het gedrag van bedrijven. Volgens de auteurs is het dan niet juist om te spreken over rationele
keuzes of calculerend denken (Nielsen & Parker, 2012, p. 431). Dat doen alleen mensen, bedrijven zijn
daar niet toe in staat.
Nielsen en Parker (2012, p. 432) ontdekken in hun onderzoek dat het normatieve motief
opgedeeld kan worden in twee verschillende motieven. Winter en May maken dit onderscheid ook al
maar zij beschouwen het nog als zijnde één motief. Het eerste motief is het opvolgen van de wet en
regels vanuit de overtuiging dat het goed is om de wet en regels op te volgen (Winter & May, 2001, p.
677). Het tweede motief is dat iemand de wet of een regel opvolgt, omdat diegene het eens is met het
achterliggende motief (Winter & May, 2001, p. 678). Nielsen en Parker (2012, p. 446) benadrukken dat
een organisatie of manager niet gedreven wordt door één van de motieven maar door een combinatie
daarvan.
De drie motieven zoals Winter en May onderscheiden zijn leidend binnen de
nalevingsliteratuur (Nielsen & Parker, 2012, p. 431). Vandaar dat deze drie motieven hieronder worden
toegelicht. Hierbij besteedt dit onderzoek aandacht aan de toevoeging van Nielsen en Parker die
stellen dat het normatieve motief uit twee elementen bestaat.
Naast motieven is volgens de nalevingsliteratuur ook de capaciteit van belang voor het wel of
niet naleven van een regel (Nielsen & Parker, 2012, pp. 447-451; Winter & May, 2001, p. 680). Hier
gaat het tweede deel van deze paragraaf op in.

3.3.1 Motieven voor naleving
Het eerste motief dat de auteurs (Winter & May, 2001, pp. 676-677) onderscheiden is het
rationele/economische motief. Hierbij besluit een individu een regel na te leven als de kosten van
naleving lager zijn dan de voordelen daarvan. Bij het berekenen van de voordelen wordt volgens
Winter en May (2001, p. 676) ook het ontlopen van sancties, zoals bijvoorbeeld een boete,
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meegenomen. Volgens de auteurs kiezen individuen voor de optie die de meeste toegevoegde waarde
heeft. Hierbij is het dus van belang wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de regel. Wanneer
een individu de kosten van het naleven van de regel als hoger ervaart dan de opbrengsten dan mist de
rationele motivatie om de regel na te leven. Een voorwaarde voor het indienen van een evaluatie is
dus dat de baten hoger zijn dan de kosten.
Het tweede motief is het sociale motief (Winter & May, 2001, pp. 678-679). Een individu dat
gedreven wordt door dit motief handelt op een bepaalde manier om respect en goedkeuring te krijgen
van mensen die voor hem belangrijk zijn (Grasmick & Bursik in Winter & May, 2001, p. 678). Het kan
dus zijn dat de waarde die achter de regel schuilgaat niet gedeeld wordt door het individu dat deze
moet naleven (Winter& May, 2001, p. 678). Een individu leeft enkel de regel na omdat hij/zij daarmee
goedkeuring verkrijgt van anderen. Hierbij kan het, volgens de auteurs, gaan om de goedkeuring van
bijvoorbeeld de inspectie, maar ook kan het gaan om goedkeuring van familie, vrienden of andere
organisaties. Het ontbreken van dit sociale motief kan een probleem zijn bij het niet naleven van de
regel. Bijvoorbeeld als een individu niet gevoelig is voor de goedkeuring van anderen. Andersom kan
het echter ook. Wanneer een individu respect ontvangt van bijvoorbeeld andere organisaties als hij/zij
de regel niet naleeft kan het sociale motief ervoor zorgen dat het individu de regel niet naleeft. Een
tweede voorwaarde die is af te leiden uit de nalevingsliteratuur is dus dat er sociale druk moet zijn om
de regel na te leven. Daarnaast is een derde voorwaarde dat de sociale druk om een regel niet na te
leven afwezig moet zijn.
Het derde motief is het normatieve motief (Winter & May, 2001, pp. 677-678). De waarden
die achter een bepaalde verandering zitten komen dan overeen met de waarden van het individu
(Winter & May, 2001, p. 677). Dit motief bestaat uit twee elementen (Winter & May, 2001, pp. 677678; Nielsen & Parker, 2012, pp. 432-433). Allereerst kan het normatieve motief voortkomen uit het
gevoel dat het iemands morele plicht is om een regel na te leven (Winter & May, 2001, p. 677). Ten
tweede kan het zijn dat iemand het eens is met hoe belangrijk een bepaalde regel is (Winter & May,
2001, p. 678). Het individu is het eens met de waarde van de regel ook al kan dit voor hem of haar
nadelige gevolgen hebben.
Het ontbreken van het geloof dat je regels die van bovenhand worden opgelegd moet naleven,
kan de naleving dus tegenwerken. Hieruit volgt de voorwaarde dat een plichtsgevoel aanwezig moet
zijn om regels die van bovenhand worden opgelegd na te leven. Wanneer een individu het eens is met
de waarde van de regel kan dit de naleving juist bevorderen. Een voorwaarde voor het indienen van
een zelfevaluatie is dan ook dat het individu het eens is met de waarde van de regel ondanks de
nadelen.
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Deze opsplitsing in motieven betekent niet dat een individu over alle motieven moet
beschikken om een regel na te leven. Een individu kan ook op basis van maar één motief de regel
naleven. Welk motief leidend is, kan van organisatie tot organisatie verschillen (Nielsen & Parker, 2012,
p. 446). Ook kunnen volgens de auteurs meerdere motieven tegelijkertijd spelen. De naleving komt in
gevaar wanneer een motief dat leidend is voor een individu aanzet tot gedrag dat maakt dat een
individu de regel niet naleeft.
Kortom, volgens de nalevingsliteratuur worden individuen en organisaties geleid door drie
motieven. Dit zijn het rationele motief, het sociale motief en het normatieve motief (dat uit twee
elementen bestaat). De voorwaarden die op basis van deze motieven zijn geformuleerd, staan in tabel
4 hieronder.

Tabel 4: Voorwaarden literatuur over naleving (1)
Literatuur over naleving
Baten hoger dan de kosten (rationeel motief)
Sociale druk om regel na te leven (sociaal motief)
Afwezigheid van sociale druk om regel niet na te leven (sociaal motief)
Aanwezigheid plichtsgevoel (normatief motief)
Eens met waarde van de regel (normatief motief)

3.3.2 Een verschil tussen capaciteit en bereidheid
De nalevingsliteratuur stelt ook dat kan voorkomen dat mensen een regel wel willen naleven maar dit
niet kunnen omdat ze er niet de middelen/vaardigheden voor hebben (Nielsen & Parker, 2012, pp.
447-451; Winter & May, 2001, p. 680). Dit gebrek aan capaciteit bleek ook al uit de literatuur over
evaluaties. Nielsen en Parker (2012) gaan in op de invloed van eigenschappen van mensen op de relatie
tussen de motieven en de naleving. Hierbij onderzoeken zij welke rol die eigenschappen spelen bij de
besluitvorming om een regel wel of niet na te leven. Winter en May (2001) gaan in op algemene
oorzaken voor het niet in staat zijn een regel uit te voeren. Dit onderzoek gericht is op het vinden van
voorwaarden voor het naleven van een regel en minder op het uitdiepen van de specifieke stappen
die doorlopen worden tijdens de besluitvorming. Om deze reden is hieronder het artikel van Winter
en May verder toegelicht.
Winter en May (2001, p. 680) stellen dat regelnaleving afhankelijk is van “bereidheid”,
“bekendheid” en “financiële capaciteit”. Aangezien het in dit onderzoek gaat om een zelfevaluatie is
het aspect ‘kunnen’ van groot belang. De scholen wórden niet alleen geëvalueerd, ze moeten de
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evaluatie ook zelf uitvoeren en indienen bij het college van bestuur. Wanneer zij niet in staat zijn om
dit te doen zullen zij de zelfevaluatie niet indienen.
Bereidheid komt volgens Winter en May (2001, p. 680) voort uit de drie motieven die zojuist
zijn besproken. Het motief dat voor een individu of organisatie leidend is, bepaalt of de
organisatie/manager bereid is om de regel na te leven. De vraag is of het normatieve motief ook valt
te scharen onder bereidheid. Het valt immers te betwijfelen of bij dit motief het individu een bewuste
keuze maakt. In de literatuur van Winter en May (2001) spreken zij echter over een “normative
willingness to comply” (Winter & May, 2001, p. 677). Daarnaast stellen ze expliciet dat bereidheid kan
voortkomen uit een rationeel, sociaal en/of normatief motief (Winter & May, 2001, p. 680). In dit
onderzoek is de literatuur van Winter en May gebruikt. Om deze reden is ook het normatieve motief
geschaard onder ‘bereidheid’.
Met bekendheid bedoelen de auteurs (Winter & May, 2001, p. 679) dat actoren bekend zijn
met de regel. Dit is volgens Winter en May noodzakelijk om de regel op te kunnen volgen. Zo stellen
ze dat het kan zijn dat de regel te nieuw is of niet goed is gecommuniceerd. Daarnaast kan het zijn dat
mensen niet bekend zijn met hoe ze de regel moeten naleven. Zo stellen Winter en May (2001, p. 680)
dat een regel te vaag of complex kan zijn waardoor organisaties niet weten hoe ze die moeten naleven
en wat daarvoor nodig is. Dit is volgens de auteurs met name het geval als een regel bestaat uit
bepaalde doelstellingen die gehaald moeten worden in plaats van concrete acties die een organisatie
moet uitvoeren. Een voorwaarde voor het indienen van een zelfevaluatie is dus dat organisaties
bekend zijn met de regel.
Naast kennis van de regel noemen Winter en May (2001, p. 680) dat er voldoende financiële
capaciteit moet zijn om de regel na te leven. Hierbij is het de vraag of er voldoende geld aanwezig is
om de taak uit te voeren. Zo stellen de auteurs dat het uitvoeren van regels vaak vraagt om nieuwe
materialen en gepaard gaat met nieuwe administratieve eisen die gesteld worden, bijvoorbeeld om
bepaalde zaken te rapporteren (Winter & May, 2001, p. 680). Dit brengt allerlei kosten met zich mee.
De auteurs gaan alleen in op het financiële aspect. Hieraan ligt het idee ten grondslag dat de benodigde
materialen en het uitvoeren van nieuwe vereisten geld kost. Hieruit blijkt impliciet dat een organisatie
ook moet beschikken over de juiste materialen en over de tijd en vaardigheden om de nieuwe taken
uit te voeren. Dit lichten de auteurs echter niet verder toe omdat het idee is dat dit met geld vergaard
kan worden. Uit de literatuur over evaluaties (paragraf 3.1.2) blijkt tevens dat ook andere aspecten
dan geld bepalen of er voldoende capaciteit is om een evaluatie in te dienen. Een voorwaarde voor het
indienen van een zelfevaluatie is dus dat organisaties over voldoende (financiële) capaciteit
beschikken.
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Uit de nalevingsliteratuur blijkt dus dat niet alleen de bereidheid om een regel uit te voeren
van belang is voor de naleving. Naast bereidheid spelen bekendheid met de regel en de capaciteit een
rol. Deze voorwaarden voor het naleven van een regel staan hieronder in tabel 5.

Tabel 5: Voorwaarden literatuur over naleving (2)
Literatuur over naleving
Bekendheid met de regel
Voldoende capaciteit

3.4 De drie benaderingen gecombineerd
De drie theoretische benaderingen hierboven overlappen elkaar op meerdere punten. Daarnaast
vullen ze elkaar aan. Om voor dit onderzoek te komen tot één conceptueel model waarin de drie
benaderingen samenkomen, worden de bevindingen vanuit deze benaderingen in elkaar geschoven.
Hierbij zijn enkele voorwaarden samengevoegd of gaat een voorwaarde op in de ander.
Uit de hierboven genoemde voorwaarden blijkt dat de voorwaarden zijn op te delen in twee
categorieën: voorwaarden die betrekking hebben op de bereidheid om een evaluatie in te dienen
(paragraaf 3.4.1) en voorwaarden die betrekking hebben op de capaciteit (paragraaf 3.4.2). Een
overzicht van de samengevoegde voorwaarden is weergegeven in tabel 6.

3.4.1 Bereidheid
Een eerste voorwaarde is dat de baten hoger zijn dan de kosten. Deze voorwaarde is samengesteld
uit vier eerder genoemde voorwaarden uit alle drie de theoretische perspectieven. Allereerst stellen
Taut en Brauns (2003, p. 252) dat een individu een kosten-batenafweging maakt. Aan de hand daarvan
bepaalt een individu of de baten van het uitvoeren van een zelfevaluatie opwegen tegen de kosten.
Ten tweede komt uit de literatuur over weerstand tegen verandering de afwezigheid van het gevoel
iets van waarde te verliezen naar voren als voorwaarde (Kotter & Schlesinger, 2008, p. 132). Dit is te
vergelijken met de kosten-batenafweging van Taut en Brauns (2003). Zo maakt ook in dit geval een
individu de afweging of hij/zij er op achteruit gaat. Een derde voorwaarde is dat een individu de
toegevoegde waarde inziet van een verandering voor de organisatie (Kotter & Schlesinger, 2008, p.
134). Hierbij maakt het individu ook een kosten-batenafweging. Enige verschil is dat de kostenbatenafweging nu betrekking heeft op de kosten en baten voor de organisatie in plaats van het
individu. Omdat het hier echter wel gaat om een kosten-batenafweging wordt deze samengevoegd
met de hierboven genoemde voorwaarden. Een vierde voorwaarde die voortkomt uit de
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nalevingsliteratuur is het rationele motief (Winter & May, 2001, pp. 676-677). Ook hierbij stellen de
auteurs dat de keuze om na te leven afhangt van de uitkomsten van een kosten-batenafweging.
Omdat alle bovengenoemde voorwaarden grote overeenkomsten kennen zijn deze
ondergebracht onder één voorwaarde. Deze voorwaarde wordt als volgt geformuleerd: de baten zijn
hoger dan de kosten. Hierbij leidt het ervaren van hogere kosten bij het indienen van een zelfevaluatie
tot een afname van de bereidheid om deze in te dienen. Andersom leidt het ervaren van minder hoge
kosten bij het indienen van een zelfevaluatie tot een toename van de bereidheid deze in te dienen.
Een tweede voorwaarde die dit onderzoek onderscheidt is behoud van gevoel van controle.
Deze voorwaarde komt voort uit twee oorspronkelijke voorwaarden uit de literatuur over evaluaties
en de literatuur over weerstand tegen verandering. Kotter en Schlesinger (2008, p. 134) spreken over
een lage tolerantie voor verandering. Deze lage tolerantie komt voort uit een gebrek aan controle
(Curtis & White, 2002, p. 17). Taut en Brauns (2003, p. 258) noemen dit gebrek aan controle ook als
oorzaak. Omdat beide oorzaken gaan over een verlies aan controle worden ze samengevoegd tot één
voorwaarde voor het indienen van een zelfevaluatie genaamd: ‘behoud van gevoel van controle’.
Naast deze twee voorwaarden noemt de literatuur nog zes voorwaarden die niet zijn samen
te voegen. Het gaat om de voorwaarden: afwezigheid van eerdere negatieve ervaringen (Taut &
Brauns, 2003, p. 249), invoerder en uitvoerder hebben hetzelfde beeld van de verandering (Kotter &
Schlesinger, 2008, p. 133), sociale druk om regel na te leven (Winter & May, 2001, pp. 678-679),
afwezigheid sociale druk om regel niet na te leven (Winter & May, 2001, pp. 678-679), aanwezigheid
plichtsgevoel (Winter & May, 2001, p.677) en het eens zijn met de waarde van een regel ondanks de
nadelen (Winter & May, 2001, p. 677).

3.4.2 Capaciteit
Naast de kans dat een organisatie niet bereid is een evaluatie uit te voeren of in te dienen blijkt ook
dat het kan voorkomen dat een organisatie de evaluatie niet kán uitvoeren. Zowel uit de literatuur
over evaluaties als uit de literatuur over naleving zijn, op dit vlak, voorwaarden af te leiden.
Twee voorwaarden zijn niet samen te voegen, dit zijn: ‘bekendheid met de regel’ (Winter &
May, 2001, p. 679) en aanwezigheid evaluatiebevorderende activiteiten (Bourgeois & Cousins, 2013,
pp. 304-311). Een derde voorwaarde met betrekking tot capaciteit is de beschikking over voldoende
organisatorische middelen (Bourgeois & Cousins, 2013, pp. 304, 309 & 311). De nalevingsliteratuur
spreekt, hiermee vergelijkbaar, over capaciteit als voorwaarde (Winter & May, 2001, p. 680). De
voorwaarde met betrekking tot de organisatorische middelen kan deze voorwaarde ondervangen.
Vandaar dat dit onderzoek capaciteit niet als aparte voorwaarde beschouwt.
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Tabel 6: Voorwaarden voor het indienen van zelfevaluaties
Bron

Oorspronkelijke
voorwaarden

Evaluatieliteratuur
(Taut & Brauns, 2003)
Literatuur weerstand
tegen verandering
(Kotter & Schlesinger,
2008)
Nalevingsliteratuur
(Winter & May, 2001

Baten hoger dan de
kosten
Afwezigheid gevoel
verlies iets van waarde
Toegevoegde waarde
organisatie
Baten hoger dan de
kosten (rationeel
motief)
Behoud gevoel van
controle
Afwezigheid lage
tolerantie

Evaluatieliteratuur
(Taut & Brauns, 2003)
Literatuur weerstand
tegen verandering
(Kotter & Schlesinger,
2008)
Evaluatieliteratuur
(Taut & Brauns, 2003)
Literatuur over
weerstand tegen
verandering (Kotter &
Schlesinger, 2008)
Nalevingsliteratuur
(Winter& May, 2001)

Evaluatieliteratuur
(Bourgeois & Cousins,
2013)
Evaluatieliteratuur
(Bourgeois & Cousins.
2013)
Nalevingsliteratuur
(Winter & May, 2001)

Voorwaarden binnen
dit onderzoek
(samengevoegd)
Baten hoger dan
kosten

Categorieën

Bereidheid

Gevoel van controle

Afwezigheid van
eerdere negatieve
ervaringen
Invoerder en
uitvoerder hetzelfde
beeld van verandering

Afwezigheid van
eerdere negatieve
ervaringen
Invoerder en
uitvoerder hetzelfde
beeld van verandering

Aanwezigheid sociale
druk om na te leven
Afwezigheid sociale
druk om niet na te
leven
Aanwezigheid
plichtsgevoel
Eens met waarde van
regel
Bekendheid met regel
Aanwezigheid
evaluatiebevorderende
activiteiten
Beschikking over
voldoende
organisatorische
middelen
Voldoende capaciteit

Aanwezigheid sociale
druk om na te leven
Afwezigheid sociale
druk om niet na te
leven
Aanwezigheid
plichtsgevoel
Eens met waarde van
regel
Bekendheid met regel
Capaciteit
Aanwezigheid
evaluatiebevorderende
activiteiten
Beschikking over
voldoende
organisatorische
middelen
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3.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk stonden de voorwaarden voor het indienen van evaluaties. Deze voorwaarden zijn
afgeleid uit drie theoretische benaderingen: literatuur over het wel en niet indienen van evaluaties,
literatuur over weerstand tegen verandering en literatuur over naleving. Hieronder staan
bovengenoemde voorwaarden in een conceptueel model (zie figuur 3).
Een eerste voorwaarde met betrekking tot de bereidheid om een zelfevaluatie in te dienen is
dat de baten hoger zijn dan de kosten. Als de kosten van het indienen van een evaluatie hoger zijn dan
de baten kan dit een beweegreden vormen voor het niet indienen van de evaluatie. Andersom geldt
dat hogere baten ten opzichte van de kosten een beweegreden kan zijn om wel een evaluatie in te
dienen. Een tweede voorwaarde is gevoel van controle. Hierbij geldt dat het niet voldoen aan deze
voorwaarde, en dus een verlies aan controle, een motief kan zijn om geen evaluatie in te dienen. De
derde voorwaarde is afwezigheid van eerdere negatieve ervaringen. Hierbij stelt de literatuur dat de
aanwezigheid van eerdere negatieve ervaringen een reden kan zijn om geen evaluatie in te dienen.
Variabele nummer vier is invoerder en uitvoerder hebben hetzelfde beeld van de bedoeling en inhoud
van de verandering. Volgens de literatuur kan een verschil in beeld een reden zijn om de zelfevaluatie
niet in te dienen. Voorwaarde nummer vijf is dat de sociale druk om een regel na te leven aanwezig is.
Wanneer het indienen van de zelfevaluatie waardering oplevert van mensen die voor het individu
belangrijk zijn, is dit een motief om de evaluatie wel in te dienen. Een zesde voorwaarde is dat de
sociale druk om een regel niet na te leven afwezig is. Zo kan de waardering van mensen die voor een
individu belangrijk zijn ook verkregen/behouden worden wanneer het individu de zelfevaluatie niet
indient. In dat geval vormt sociale druk een motief om de zelfevaluatie niet in te dienen. Variabele
zeven is aanwezigheid van plichtsgevoel. Een persoon met plichtsgevoel handelt op een bepaalde
manier omdat hij/zij van mening is dat regels nageleefd moeten worden. Dit plichtsgevoel kan een
reden vormen om de zelfevaluatie in te dienen. Een laatste voorwaarde die valt onder bereidheid is
dat een individu het eens is met de waarde van een bepaalde regel ondanks de nadelen. Wanneer een
regel nadelen kent voor het individu of de organisatie maar de respondent is het wel eens met de
waarde van de regel, dan kan dat een beweegreden zijn om de evaluatie toch in te dienen.
Naast de bereidheid om een evaluatie in te dienen heeft ook de capaciteit invloed op de mate
waarin scholen een zelfevaluatie indienen. De eerste voorwaarde die valt onder capaciteit is
bekendheid met de regel. Als een persoon geen weet heeft van het bestaan of de inhoud van de regel
zal hij/zij deze ook niet (op een juiste manier) naleven. De tweede voorwaarde die valt onder capaciteit
is de beschikking over voldoende organisatorische middelen. Wanneer een school over onvoldoende
middelen beschikt om een zelfevaluatie uit te voeren kan dat een reden vormen voor het niet indienen
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van de zelfevaluatie. Een laatste voorwaarde is de aanwezigheid van evaluatiebevorderende
activiteiten binnen de organisatie. Wanneer een organisatie onvoldoende evaluatiebevorderende
activiteiten uitvoert, kan dit een reden zijn voor het niet indienen van een zelfevaluatie.

Figuur 3: Conceptueel model
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4. Methoden
Dit hoofdstuk gaat in op de methoden van dit onderzoek. Allereerst staat de keuze voor de
onderzoeksmethode centraal (3.1). Paragraaf 2 gaat in op de manier waarop in dit onderzoek de
benodigde data worden verzameld. Paragraaf 3 gaat in op de operationalisering van de in de theorie
gevonden voorwaarden. In de vierde paragraaf staat de data-analyse centraal. Tot slot vormt paragraaf
6 een toelichting op de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek. Dit hoofdstuk sluit af met
een korte samenvatting.

4.1 Onderzoeksmethode
Bij het doen van sociaal-wetenschappelijk onderzoek moet de onderzoeker een keuze maken tussen
kwalitatief en kwantitatief onderzoek of een combinatie van beide. Een kenmerk van kwalitatief
onderzoek is dat ‘talig’ materiaal wordt verzameld (Bleijenbergh, 2015, p. 12). Bij kwantitatief
onderzoek ligt de nadruk op het verzamelen van cijfermatig materiaal (Bleijenberg, 2015, p. 12).
Voordeel van talig materiaal, volgens Bleijenbergh, is dat het rijk materiaal oplevert. Zo kan de
respondent uitgebreid vertellen hoe hij/zij een bepaald verschijnsel beleeft en in welke context dit
verschijnsel plaatsvindt (Bleijenbergh, 2015, p. 12). Daarnaast geeft kwalitatief onderzoek mensen de
ruimte om in eigen woorden te antwoorden (Bleijenbergh, 2015, p. 13). Hierdoor kan de onderzoeker
volgens Bleijenbergh achterhalen welke betekenis mensen geven aan een verschijnsel en hoe ze het
interpreteren. Kwantitatief onderzoek is meer geschikt voor het “beschrijven en toetsen van vooraf
vastgestelde ideeën” (Baarda, 2014, p. 23). Bij kwantitatief onderzoek worden getallen verzameld die
met “statistische programmatuur” worden geanalyseerd (Baarda, 2014, p. 22). Kwantitatief onderzoek
is geschikt als de onderzoeker niet alleen wil weten of er een verband is tussen variabelen, maar ook
hoe sterk het verband is (Baarda, 2014, p. 23).
Een tweede onderscheidend aspect is het aantal waarnemingseenheden. Het verzamelen van
talig materiaal bij kwalitatief onderzoek kost relatief veel tijd in vergelijking met het verzamelen van
cijfermatig materiaal bij kwantitatief onderzoek (Bleijenbergh, 2015, p. 12). Het gevolg hiervan is dat
een onderzoeker bij kwantitatief onderzoek meer waarnemingseenheden kan onderzoeken in
vergelijking met kwalitatief onderzoek.
Een derde aspect waarop kwantitatief en kwalitatief onderzoek zijn te onderscheiden, is het
soort uitspraken dat aan de hand van de data kan worden gedaan. Kwantitatief onderzoek is geschikt
om voor een aantal factoren een verband aan te geven (Bleijenbergh, 2015, p. 14). Hierbij kan een
onderzoeker, volgens Bleijenbergh, met kwantitatief onderzoek ook precieze uitspraken doen over de
kracht van het verband. Kwalitatief onderzoek is, volgens Bleijenbergh, niet geschikt om specifieke
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uitspraken te doen over de kracht van een verband. Daarvoor worden bij kwalitatief onderzoek te
weinig waarnemingseenheden onderzocht. Met kwalitatief onderzoek kan een onderzoeker wel goed
inzichtelijk maken hoe de verschillende variabelen samenhangen met elkaar en welke patronen daarin
te herkennen zijn (Bleijenbergh, 2015, p. 14). Dit is echter niet per se een verschil met kwantitatief
onderzoek.
Voor dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode. Reden hiervoor is
dat in dit onderzoek gezocht wordt naar oorzaken voor het al dan niet indienen van zelfevaluaties door
scholen. De focus ligt hierbij op de scholen van De Onderwijsspecialisten. Hierdoor kent dit onderzoek
te weinig waarnemingseenheden om middels een kwantitatieve analyse gedegen uitspraken te doen
over de sterkte van een verband. Daarnaast is voor dit onderzoek een conceptueel model opgesteld,
dat nog niet eerder is toegepast op de afhankelijke variabele (het indienen van zelfevaluaties door
scholen). Het doel is dus een beter en diepgaander inzicht te krijgen in de mogelijke verbanden tussen
de verschillende variabelen. Daar komt bij dat er wellicht ook andere factoren, dan die genoemd in de
theorie, van invloed zijn op het al dan niet indienen van zelfevaluaties. Deze factoren dienen middels
inductief onderzoek achterhaald te worden. Voor het doen van inductief onderzoek is kwalitatief
onderzoek geschikt (Bleijenbergh, 2015, p. 20). Bijvoorbeeld omdat respondenten de gelegenheid
krijgen een eigen antwoord te formuleren. Tot slot is het doel van dit onderzoek niet om in kaart te
brengen hoe sterk een bepaald verband is tussen verschillende variabelen. De eerste stap is om te
achterhalen welke voorwaarden überhaupt van invloed zijn op het al dan niet indienen van de
zelfevaluatie. Dit alles maakt kwalitatief onderzoek beter geschikt dan kwantitatief onderzoek.
Om een overzichtelijk beeld te krijgen van de verschillen in antwoorden tussen directeuren die
de zelfevaluatie wel indienden en directeuren die dat niet deden, worden scores toegekend aan de
indicatoren. Hoewel niet de hoofdmodus van dit onderzoek kan dit wel een globaal beeld geven van
de scores per variabele. Welke scores hierbij zijn opgesteld en hoe deze scores precies worden
verwerkt staat toegelicht in paragraaf 4.3 en 4.4.

4.2 Dataverzameling
Voor het doen van onderzoek zijn verschillende methoden mogelijk. Van Thiel (2007) onderscheidt in
haar boek een zestal methoden: Interview, observatie, vragenlijst, inhoudsanalyse, meta-analyse en
secundaire analyse. Hieronder staan de verschillende methoden kort beschreven en wordt vervolgens
de keuze voor interviews toegelicht. Tevens staat in deze paragraaf hoe de interviews worden opgezet
en welke respondenten worden geïnterviewd.
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4.2.1 Methoden van dataverzameling
De eerste methode die Van Thiel (2007, p. 68) noemt is het houden van interviews. Kenmerk bij het
houden van interviews is dat er sociale interactie is tussen de interviewer en de respondent. Voordeel
hiervan is dat het mensen kan aanzetten om uitspraken te doen die ze anders liever voor zich hadden
gehouden (Bleijenbergh. 2015, p. 73). Sociale interactie heeft echter ook nadelen. Zo is er volgens
Bleijenbergh de kans dat een respondent sociaal wenselijke antwoorden geeft. Als het gaat om het
achterhalen van het daadwerkelijke gedrag van respondenten is een interview dus een minder
geschikte methode (Bleijenbergh, 2015, p. 73).
Een tweede methode om data te verzamelen is observatie. Hierbij wordt menselijk gedrag
geobserveerd (Van Thiel, 2007, p. 68). Dit observeren kan, volgens Van Thiel, zowel in de omgeving
waarin de persoon zich doorgaans bevindt, als in een laboratorium plaatsvinden. Een onderzoeker kan
een respondent volgens Van Thiel observeren zonder dat de respondent daar weet van heeft of met
medeweten van het individu dat wordt geobserveerd. Daarnaast kan de onderzoeker zich mengen in
de situatie. Deze methode is bijvoorbeeld geschikt voor het verkrijgen van feitelijke informatie over
het gedrag van mensen (Bleijenbergh, 2015, p. 73).
Een derde methode is de vragenlijst. Hierbij stelt een onderzoeker vragen aan respondenten
die van tevoren zijn geformuleerd (Van Thiel, 2007, p. 68). Deze vragenlijst kan op verschillende
manieren worden afgenomen. Zo kan het gaan om een digitale vragenlijst of kan de onderzoeker de
vragenlijst telefonisch afnemen. Daarnaast kan het volgens Van Thiel ook gaan om een schriftelijke en
mondelinge vragenlijst. Een verschil tussen een vragenlijst en een interview is dat bij een interview de
mogelijkheid er is om door te vragen en enigszins af te wijken van de vragen. Bij een vragenlijst worden
enkel de vragen gesteld die vooraf door de onderzoeker zijn bedacht.
De vierde methode die Van Thiel (2007, p. 68) onderscheidt is de inhoudsanalyse. Hierbij gaat
het vooral om het onderzoeken van bestaande documenten. De inhoud van deze documenten wordt
dan door de onderzoeker geïnterpreteerd. Hiermee kan een onderzoeker onder andere onderzoeken
“hoe mensen in een organisatie denken, wat hun gezamenlijke doelen zijn en hoe de organisatie is
veranderd door de tijd heen” (Bleijenbergh, 2015, p. 61). De documenten die worden onderzocht zijn
een secundaire bron. Dat betekent dat de bronnen niet voor het doen van onderzoek zijn opgesteld.
De vijfde en zesde methode die Van Thiel (2007, p. 68) onderscheidt zijn de meta-analyse en
secundaire analyse. Beide methoden maken volgens Van Thiel gebruik van al bestaand materiaal. Bij
een meta-analyse worden eerdere onderzoeksbevindingen bij elkaar gezocht. Hiervan geeft de
onderzoeker dan een overzicht. Bij de secundaire analyse worden, volgens Van Thiel, eerdere
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numerieke gegevens gebruikt voor een nieuw onderzoek. Met deze gegevens voert een onderzoeker
nieuwe berekeningen uit (Van Thiel, 2007, p. 68).

4.2.2 Keuze voor interviews
De informatie die voor dit onderzoek vereist is, wordt vergaard middels het houden van interviews.
Het houden van interviews verschaft inzicht in de oorzaken, doordat dieper op bepaalde aspecten kan
worden ingegaan. Bij een interview kunnen oorzaken naar voren komen waar vooraf door de
onderzoeker geen rekening mee is gehouden. Bij het opstellen van een lijst met vooraf geformuleerde
antwoordmogelijkheden is dat niet mogelijk. Daarnaast biedt een interview, als bepaalde antwoorden
van de respondenten onduidelijk zijn, de mogelijkheid door te vragen (Van Thiel, 2007, p. 106).
Aangezien het hier niet gaat om feitelijk gedrag is ook het houden van observaties minder geschikt.
Het uitvoeren van een secundaire data-analyse is niet wenselijk omdat daarvoor nog te weinig
onderzoek is gedaan naar redenen voor het al dan niet indienen van zelfevaluaties. Daarnaast is het
geven van een overzicht van bekende literatuur hierover niet het doel van dit onderzoek. De keuze
voor interviews kent echter ook enkele nadelen.
Een eerste nadeel is de kans op sociaal wenselijke antwoorden (Bleijenbergh, 2015, p. 73).
Vaak beseffen mensen zich wat wel en niet hoort en passen hier hun antwoorden op aan (Baarda &
Van der Hulst, 2017, p. 33). Ook is het denkbaar dat respondenten antwoorden geven waarvan zij
denken dat de onderzoeker die wil horen. Al deze antwoorden leiden tot een niet-valide meting. Om
de kans hierop zo beperkt mogelijk te houden worden de vragen van het interview niet vooraf aan de
respondenten gestuurd. Op deze manier hebben zij niet de mogelijkheid de antwoorden eerst voor te
bereiden. Ook verwerkt de onderzoeker de resultaten van de interviews anoniem in de analyse. Dit
wordt ook expliciet aan de respondent vermeld. Deze anonimiteit geeft de respondenten de ruimte
om vrijuit te spreken, zonder dat uitspraken naar hen terug te herleiden zijn. Het anoniem verwerken
van de gegevens vereist veel nauwkeurigheid bij het uitwerken. Zo mag het niet mogelijk zijn aan de
hand van de analyse te herleiden om welke school/respondent het gaat. Tot slot kiezen de directeuren
de plek waar het interview gehouden wordt. Dit is veelal op de eigen school. De respondent bevindt
zich op deze manier tijdens het interview in een vertrouwde omgeving. Dit heeft tot doel dat ze eerder
bereid zijn mee te werken en zich meer op hun gemak voelen. Hiermee tracht de onderzoeker het
geven van eerlijke antwoorden te stimuleren.
Een tweede nadeel van het houden van interviews is dat het een tijdrovende methode is. Zo
vraagt een interview de nodige voorbereidings- en uitwerkingstijd en ook het houden van de
interviews kost tijd. Zo dient de onderzoeker zich vooraf in te lezen in de school en de respondent waar
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hij/zij naartoe gaat. Omdat de interviews worden afgenomen in een voor de respondent vertrouwde
omgeving, namelijk de verschillende scholen, wordt ook de reistijd langer. Daarnaast dient het
interview uitgewerkt te worden, voordat de onderzoeker de gegevens kan analyseren. Dit alles maakt
interviewen tijdrovender in vergelijking met bijvoorbeeld een documentenanalyse.
In dit onderzoek gaat het om 25 scholen. Hierdoor is het qua tijd mogelijk vrijwel alle scholen
te interviewen. Dit maakt dat het houden van interviews geen gevaar vormt voor de representativiteit
van het onderzoek. Gezien de tijd is het echter niet mogelijk om bij alle scholen meerdere
respondenten te interviewen. Om de respondenten per school zoveel mogelijk gelijk te trekken is
gekozen de focus te leggen op de directeuren van de verschillende scholen. Deze keuze voor de
directeuren staat verderop in deze paragraaf toegelicht.
Een derde nadeel is dat in de interviews de onderzoeker vraagt naar gedrag en een mening
over een format dat De Onderwijsspecialisten in 2017 invoerde. Hierdoor kan het zijn dat de
respondent zich niet meer alles even goed herinnert. Indien dit het geval is wordt de respondent
geholpen met een geheugensteuntje. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het aangeven van het jaar waarin
het format werd ingediend of door een kenmerk van het format te noemen. Indien de respondent
deze geheugensteuntjes nodig had wordt dit vermeld in de uitwerking van het interview.
Er is gekozen voor semi-gestructureerde interviews. Hierbij stelt de onderzoeker wel de
onderwerpen van het gesprek vooraf vast, maar formuleert hij/zij niet vooraf alle vragen. Deze vorm
geeft enige sturing aan het interview, maar de respondent krijgt ook voldoende ruimte om zijn of haar
eigen verhaal te doen (Bleijenberg, 2015, p. 74). Ook kunnen op deze manier aspecten naar voren
komen die niet vooraf door de onderzoeker zijn bedacht. Semi-gestructureerde interviews hebben de
voorkeur boven ongestructureerde interviews. Bij ongestructureerde interviews formuleert de
onderzoeker vooraf geen of maar enkele vragen (Bleijenbergh, 2015, p. 76). Er is gekozen voor
semigestructureerde interviews omdat het gaat om (grotendeels) deductief onderzoek. Dit betekent
dat de vragen die de onderzoeker aan de respondenten stelt, zijn afgeleid uit de theorie (Van Thiel,
2007, p. 107). Hierdoor is vooraf vastgesteld welke onderwerpen aan bod moeten komen.
Bij een semi-gestructureerd interview formuleert de onderzoeker van tevoren enkele
onderwerpen (Baarda & Van der Hulst, 2017, p. 21). De volgorde waarin deze onderwerpen aan bod
komen staat niet vast (Baarda & Van der Hulst, 2017, p. 22). De onderwerpen in de interviews voor dit
onderzoek komen niet geheel overeen met de voorwaarden uit het theoretisch kader. Dan zou het
interview teveel onderwerpen bevatten. Dit bevordert niet het soepele verloop van het gesprek.
Daarnaast sluiten de verschillende theoretische benaderingen en de geformuleerde voorwaarden niet
per definitie aan bij de beleving van de respondent. Om het interview zo soepel mogelijk te laten
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verlopen zijn vijf onderwerpen opgesteld: algemene bekendheid met (afspraken rondom) de
zelfevaluatie, het oordeel over de zelfevaluatie, communicatie die er is (geweest) over de zelfevaluatie,
eerdere ervaringen en de concrete uitvoering van de zelfevaluatie. De onderwerpen zijn herkenbaar
voor de respondent en leveren informatie over de verschillende voorwaarden. Al deze onderwerpen
starten met een open vraag, waarbij enkele topics/mogelijke vervolgvragen zijn opgesteld (Baarda &
Van der Hulst, 2017, p. 22). Hiernaar vraagt de onderzoeker specifiek als de respondent deze niet uit
zichzelf noemt. Op deze manier komen toch alle variabelen in het interview aan bod. Het verloop van
het gesprek bepaalt in welke volgorde de onderwerpen aan bod komen.
Het onderzoek bestaat uit een verklarend deel en een prescriptief deel. Voor het verklarende
deel worden interviews gehouden met respondenten van de verschillende scholen. In totaal hebben
zeventien scholen voor 2018 geen zelfevaluatie ingediend. Een groot deel van deze scholen wordt
geïnterviewd om te achterhalen wat de redenen zijn voor het niet-indienen van de zelfevaluatie.
Daarnaast hebben tien scholen wel een zelfevaluatie ingediend. Zij worden ook grotendeels
geïnterviewd om zicht te krijgen op de verschillen tussen de scholen die de zelfevaluatie wel indienden
en de scholen die dat niet hebben gedaan.
De interviews worden gehouden met de directeur van de school. Directeuren zijn
verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en het indienen van de zelfevaluatie naar de
onderwijskwaliteit. Om deze reden beschikken zij waarschijnlijk over de meeste kennis omtrent het
opstellen van de zelfevaluatie. Als pilot is ook een interview gehouden met een intern begeleider. Zij
bleek echter meer werkzaam op het niveau van de losse analyses en was minder bezig met het
integreren van de analyses in een zelfevaluatie. Om deze reden is ervoor gekozen de nadruk te leggen
op het interviewen van de directeuren. Daarnaast bleken de verschillende aangesloten scholen van
elkaar te verschillen. Hierdoor is het relevant zoveel mogelijk verschillende scholen mee te nemen in
het onderzoek om zo alle redenen voor het al dan niet indienen van een zelfevaluatie boven water te
krijgen.
Drie scholen hebben geen directeur maar een teamleider die de rol van directeur op zich
neemt. Bij deze scholen zijn de teamleiders geïnterviewd. Daarnaast zijn er twee directeuren
verantwoordelijk voor twee scholen. Met beiden is één interview gepland waarin zij spraken over
beide scholen.
Met één school is bewust geen interview gehouden. Reden hiervoor is dat de directeur
onlangs is gestopt en er nu een interim directeur werkzaam is op deze school. Aangezien deze interim
directeur geen rol had in het indienen van de zelfevaluaties in het verleden, is het weinig relevant de
interim directeur hierover te interviewen. Deze school had geen zelfevaluatie ingediend. Daarnaast is
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met twee andere scholen geen interview gepland. Eén van de directeuren gaf aan te druk te zijn en
geen tijd te hebben voor een interview. Met een andere directeur is het niet gelukt contact te leggen.
De Onderwijsspecialisten kent veel verschillende soorten scholen. Door vrijwel alle scholen
binnen de organisatie te interviewen, zijn de resultaten uit de interviews representatief voor de
organisatie. Zo zijn er zowel scholen meegenomen die de evaluatie wel hebben ingediend als scholen
die dat niet hebben gedaan. Daarnaast zijn de verschillende niveaus (basis- voortgezet- en speciaal
basis onderwijs) en de verschillende soorten onderwijs (kinderen met een handicap, kinderen met
gedragsproblemen en kinderen die zeer moeilijk leren) vertegenwoordigd. Ook zijn scholen uit alle
regio’s meegenomen en worden scholen geïnterviewd die al langer aangesloten zijn bij De
Onderwijsspecialisten en scholen die zich pas kort geleden aansloten. De drie scholen die niet zijn
meegenomen in het onderzoek vormen op basis van deze kenmerken geen uitzondering waardoor de
representativiteit gewaarborgd blijft. Een overzicht van het aantal scholen per categorie en het aantal
scholen dat per categorie is geïnterviewd staat in bijlage 1.
Tot slot worden het college van bestuur en de kwaliteitsmedewerkers van De
Onderwijsspecialisten geïnterviewd. Zij kunnen meer inzicht geven in het proces van invoering van de
zelfevaluatie, het achterliggende doel, de aanleiding van de zelfevaluaties, wat er concreet met de
zelfevaluaties wordt gedaan, of er eerdere ervaringen zijn met zelfevaluaties en wat volgens hen de
redenen zijn van scholen om de zelfevaluaties al dan niet in te dienen. In totaal worden voor dit deel
van het onderzoek 25 interviews gepland.
Voor het prescriptieve deel van het onderzoek worden respondenten die in vergelijkbare
organisaties ook te maken hebben met kwaliteitszorg geïnterviewd. Dit deel van het onderzoek heeft
als doel te verkennen hoe andere organisaties de verplichting tot zelfevaluatie hebben vormgegeven.
Hieruit kunnen mogelijke oplossingen worden afgeleid die ook van toepassing zijn bij De
Onderwijsspecialisten. Het doel is niet om algemene uitspraken te doen over hoe organisaties een
verplichting tot zelfevaluatie vormgeven. Vandaar dat de organisaties die hiervoor geïnterviewd
worden niet representatief hoeven te zijn voor het speciaal onderwijs of onderwijs in het algemeen.
Wel is het van belang dat de geïnterviewde organisaties enigszins vergelijkbaar zijn met De
Onderwijsspecialisten. Dit vergroot de kans dat de manier waarop zij de verplichting vormgeven ook
is toe te passen bij De Onderwijsspecialisten. Voor dit onderzoek zijn drie stichtingen voor scholen
binnen het speciaal (voortgezet) onderwijs geïnterviewd. Zo is een interview gehouden met een
stichting uit Noord-Brabant, een stichting uit Rotterdam en een stichting uit Groningen.
Dit onderzoek verkrijgt het grootste deel van de informatie uit interviews. Reden hiervoor is
dat er weinig documenten beschikbaar zijn die informatie geven over de redenen voor het al dan niet
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indienen van de zelfevaluaties. Documenten die wel zijn gebruikt zijn het format van de zelfevaluatie
en de ingediende zelfevaluaties.

4.3 Operationalisatie
Om te achterhalen of de voorwaarden uit de literatuur ook terugkomen in de praktijk bij De
Onderwijsspecialisten, is het van belang dat de onderzoeker de onafhankelijke variabelen meetbaar
maakt. Op deze manier kunnen de theoretische concepten in de praktijk waargenomen worden.
Volgens Vennix (2011, p. 28) dient een onderzoek allereerst een operationele definitie van de
onderzoekseenheid te gegeven. Een onderzoekseenheid is “datgene waarover een uitspraak wordt
gedaan” (Vennix, 2011, p. 28). Dit onderzoek doet een uitspraak over de scholen die zijn aangesloten
bij De Onderwijsspecialisten. Er wordt een uitspraak gedaan over wat de redenen zijn voor de scholen
om al dan niet een zelfevaluatie in te dienen. De informatie hiervoor is opgehaald bij de scholen die
zijn aangesloten bij De Onderwijsspecialisten. Meer specifiek gaat het om de directeuren en in
sommige gevallen de teamleiders van deze scholen. Zij vormen hiermee de waarnemingseenheid zoals
Vennix (2011, p. 340) die beschrijft.
De operationalisering van belangrijke begrippen wordt gedaan in verschillende stappen
(Vennix, 2011, pp. 176-184). Allereerst staat de formulering van de operationele definitie van de
variabele centraal. Vervolgens wordt het begrip opgedeeld in verschillende dimensies. Op basis van
deze dimensies kan de onderzoeker indicatoren opstellen. Aan de hand van deze indicatoren worden
de variabelen waargenomen in de praktijk.
De afhankelijke variabele binnen dit onderzoek is ‘het indienen van een zelfevaluatie’. Er is
bewust gekozen voor het indienen van een zelfevaluatie als afhankelijke variabele in plaats van het
enkel uitvoeren daarvan. De zelfevaluatie kan namelijk pas dienen als verantwoordingsdocument als
deze ook daadwerkelijk bij het bestuur wordt ingediend. De definitie van deze variabele is: ‘De
directeur van de school dient een zelfevaluatie in bij het college van bestuur’. Hierbij is het allereerst
van belang vast te stellen wat dit onderzoek verstaat onder een zelfevaluatie. Dit onderzoek is
toegespitst op De Onderwijsspecialisten. Om deze reden wordt met een zelfevaluatie een zelfevaluatie
bedoeld zoals genoemd in de documenten van De Onderwijsspecialisten. Hierbij gaat het erom dat de
directeur13 cijfers en een toelichting geeft over de stand van zaken van de ‘eigen’ school met betrekking
tot de onderwijskwaliteit. Hierbij dient de zelfevaluatie in te gaan op de door de organisatie opgestelde
criteria. Het aangeraden format dat de organisatie hierbij opstelde wordt niet meegenomen als een
13

Waar in het verdere verloop van deze paragraaf directeur staat, kan ook teamleider gelezen worden.
Bedoeld wordt de persoon die verantwoordelijk is voor het indienen van de zelfevaluatie.
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vereiste voor het beschouwen van een document als een zelfevaluatie. Een zelfevaluatie in dit
onderzoek is dus ‘een document waarin de directeur cijfers levert over en een toelichting geeft op de
door de school geleverde onderwijskwaliteit op de door De Onderwijsspecialisten opgestelde elf
criteria’. Aangezien de organisatie dit format voor de zelfevaluatie invoerde in oktober 2017 wordt
gezocht naar het aantal ingediende zelfevaluaties over de jaren 2017 en 2018.
Ten tweede dient gespecificeerd te worden wat wordt verstaan onder ‘indienen’. In dit
onderzoek staat dit voor het aanleveren van de zelfevaluatie bij het college van bestuur van De
Onderwijsspecialisten. Het enkel uitvoeren van een zelfevaluatie is dus niet voldoende. Onder het
aanleveren verstaat dit onderzoek dat de zelfevaluatie is binnengekomen bij het bestuurssecretariaat
zodat zij hem hebben kunnen opslaan. Hierdoor heeft het bestuur er ten alle tijde toegang tot. Hier
ligt de assumptie aan ten grondslag dat als de school de zelfevaluatie bij het bestuurssecretariaat
aanlevert het bestuurssecretariaat deze zelfevaluatie ook opslaat. Of deze assumptie juist is, zal blijken
uit de interviews.
Om inzicht te krijgen in het aantal zelfevaluaties dat de scholen indienden worden de
zelfevaluaties opgevraagd bij het bestuurssecretariaat. Daarnaast wordt in de interviews gevraagd of
de school voor de jaren 2017 en 2018 een zelfevaluatie indiende en hoe ze dit deed, bijvoorbeeld als
bijlage bij het jaarplan of op een andere manier.
Naast de afhankelijke variabele kent dit onderzoek elf onafhankelijke variabelen, hiervoor ‘de
voorwaarden’ genoemd. De operationalisatie van deze variabelen staat hieronder beschreven. Een
overzicht van de operationalisatie staat in de tabel in bijlage 4.
De eerste onafhankelijke variabele is: ‘De kosten-batenafweging’. De definitie die in dit
onderzoek wordt gehanteerd is: ‘De baten van het indienen van een zelfevaluatie zijn volgens de
respondent groter dan de kosten’. Deze variabele is samengevoegd vanuit verschillende theoretische
benaderingen waarbij de ene benadering stelt dat de kosten-batenafweging positief moet zijn (Taut
en Brauns, 2003, p. 252; Winter & May, 2001, pp. 676-677). De ander stelt dat er geen verlies van iets
van waarde moet plaatsvinden (Kotter & Schlesinger, 2008, p. 132). Nog een ander aspect is dat de
respondent voordelen moet zien voor de organisatie (Kotter & Schlesinger, 2008, p. 134). Om goed
zicht te krijgen op al deze aspecten is aan de respondenten een algemene vraag gesteld naar de vooren nadelen van het indienen van een zelfevaluatie. Hierbij kan het gaan om voor- en nadelen op het
niveau van het individu en de organisatie. Met organisatie kan in deze casus zowel de school als De
Onderwijsspecialisten in het algemeen bedoeld worden. Vervolgens is de vraag aan de respondenten
of ze op basis hiervan het indienen van de zelfevaluatie als iets positiefs of negatiefs beschouwen. Met
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deze antwoorden wordt beredeneerd of in de beleving van de respondent de kosten zwaarder wegen
dan de baten of andersom.
De tweede variabele is ‘afwezigheid van negatieve eerdere ervaringen’. De definitie van deze
variabele luidt: ‘De directeur heeft in het verleden niet eerder te maken gehad met een
zelfde/soortgelijk situatie of hij/zij heeft wel eerder een zelfde of soortgelijke situatie meegemaakt
maar beoordeelt deze positief.’ Dit onderzoek verstaat onder vergelijkbare situaties, situaties waarbij
de directeur te maken heeft gehad met een evaluatie (al dan niet uitgevoerd door zichzelf). Allereerst
wordt aan de respondent gevraagd of hij/zij zo’n zelfde/soortgelijke situatie eerder heeft meegemaakt.
Indien het antwoord ja is, is de tweede vraag hoe hij/zij deze situatie heeft ervaren. Dit geeft inzicht in
de mate waarin de respondent hier positief of negatief over is. Het gebruiken van de situatie als
voorbeeld van wat goed ging en het benadrukken van positieve aspecten duidt op een positieve
ervaring. Het gebruiken van de situatie om de fouten en negatieve aspecten aan te geven duidt op een
negatieve ervaring. Dit laatste vraagt om extra oplettendheid bij het analyseren. Wanneer een
respondent namelijk wel aangeeft een negatieve ervaring te hebben gehad, betekent dit dat aan de
voorwaarde niet is voldaan.
De derde variabele is ‘gevoel van controle’. De definitie hiervan in dit onderzoek is: ‘Kunnen
sturen op het verkrijgen van steun of het voorkomen van straffen en het ervaren van voldoende
voorspelbaarheid door een transparant evaluatieproces’. Aan de respondenten wordt gevraagd of ze
voldoende zijn meegenomen bij het opstellen van de criteria en of ze voldoende vrijheid hebben bij
het opstellen van de zelfevaluatie en het kiezen welke informatie ze delen. Hiermee wordt inzicht
verkregen in de mogelijkheid te sturen op de gevolgen. De transparantie van het proces wordt
achterhaald door te vragen naar de duidelijkheid over de totstandkoming van de criteria, het doel en
de aanleiding van de zelfevaluatie. Daarnaast is een vraag of het duidelijk is wat het bestuur met de
zelfevaluaties doet. Het idee is dat middels een openvraag naar de inhoud van de afspraak tot
zelfevaluatie en zijn/haar oordeel hierover de respondent uit zichzelf ingaat op een aantal van
bovengenoemde punten. De hierboven opgestelde opties dienen als doorvraagmogelijkheden.
De vierde variabele is: ‘De invoerders en uitvoerders hebben hetzelfde beeld van de
verandering’. De definitie van deze variabele luidt: ‘De invoerders (in dit geval het college van bestuur
en de kwaliteitsmedewerkers) en de uitvoerders (in dit geval de directeuren van de scholen) hebben
hetzelfde beeld van de bedoeling en de inhoud van de verplichting tot zelfevaluatie’. Deze variabele is
op te delen in een beeld van de doelen van de zelfevaluatie en een beeld van de inhoud. Antwoorden
van de directeuren, het bestuur en de kwaliteitsmedewerkers op de vraag wat volgens hen de
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bedoeling is van de regel en wat de verplichting tot zelfevaluatie precies inhoudt, geven inzicht hierin.
Vervolgens kan de onderzoeker analyseren of de gegeven antwoorden met elkaar overeenkomen.
Een vijfde variabele is ‘aanwezigheid sociale druk om regel na te leven’. De definitie hiervan
luidt: ‘Directeur dient de zelfevaluatie in om waardering te krijgen van mensen die voor hem belangrijk
zijn’. Dit kan bijvoorbeeld gaan om waardering van het bestuur of de inspectie. Een vraag naar de reden
voor het wel of niet indienen van de zelfevaluatie kan hier inzicht in geven. Door deze vragen zo open
mogelijk te houden wordt de respondent zo min mogelijk in een bepaalde richting geduwd.
Vervolgvraag kan zijn of de directeur weet welke scholen wel en geen zelfevaluatie hebben ingediend
en of de directeur op basis van deze kennis zijn gedrag heeft aangepast.
Een zesde variabele is ‘afwezigheid van sociale druk om de regel niet na te leven’. De definitie
van deze variabele luidt: ‘De directeur ervaart geen sociale druk die aanzet tot het niet indienen van
een zelfevaluatie.’ Sociale druk kan er dus voor zorgen dat een individu de zelfevaluatie wel of niet
indient. Zo kan het bijvoorbeeld dat een respondent de zelfevaluatie niet indient om te voorkomen
dat het bestuur of de inspectie niet langer zijn waardering geeft. Daarnaast kan het nog voorkomen
dat de school gevoelig is voor de waardering van andere scholen. Om inzicht te krijgen in deze variabele
kunnen dezelfde vragen worden gesteld als bij de variabele hiervoor. Bij het analyseren van de
interviews dient bij deze variabele de onderzoeker extra alert te zijn. Wanneer een respondent immers
aangeeft dat de sociale druk om de zelfevaluatie niet in te dienen wel aanwezig is, dan betekent dit
dat aan deze voorwaarde niet is voldaan. Er is voor gekozen deze en de vorige variabele als twee aparte
variabelen te noteren om op deze manier bij het analyseren van de interviews een duidelijk
onderscheid te maken.
Variabele nummer zeven is ‘aanwezigheid plichtsgevoel’. Hiermee wordt in dit onderzoek ‘de
overtuiging dat regels die van bovenaf worden opgelegd, nageleefd moeten worden ongeacht de
inhoud van de regel’ bedoeld. Hierbij gaat het er dus om of de directeur ervan overtuigd is dat regels
te allen tijden nageleefd moeten worden. Of dit het geval is wordt onderzocht door aan de directeur
te vragen wat uiteindelijk maakte dat hij/zij de zelfevaluatie indiende bij het college van bestuur.
Mogelijke vervolgvraag is of de respondent van mening is dat directeuren de vrijheid hebben om door
het bestuur opgestelde regels niet na te leven.
De achtste variabele is ‘eens met de waarde van de regel’. De definitie hiervan luidt: ‘Een
individu is het eens met de waarde van de zelfevaluatie ondanks de nadelen voor die persoon zelf of
de organisatie’. Een antwoord van de directeur op de vraag wat de redenen zijn voor het invoeren of
indienen van een zelfevaluatie geeft hier inzicht in. Ook kan de onderzoeker vragen naar de voor- en
nadelen van de zelfevaluatie. Indien de respondent nadelen noemt voor de school of de organisatie,
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maar het wel goed vindt dat hij/zij de zelfevaluatie moet indienen (bijvoorbeeld ten behoeve van de
maatschappij) dan duidt dat erop dat de respondent het eens is met de waarde van de regel.
Variabele nummer negen is ‘bekendheid met de regel’. De definitie hiervan is: ‘Directeur is
bekend met het bestaan en de inhoud van de verplichting tot zelfevaluatie’. Deze variabele bestaat
dus uit twee dimensies: bekendheid met het bestaan van de regel en bekendheid met de inhoud van
de regel. Door de respondent te vragen welke afspraken zijn gemaakt tussen het bestuur en de scholen
over de zelfevaluatie naar de onderwijskwaliteit, wordt achterhaald of de respondent bekend is met
het bestaan van de afspraak. Om te achterhalen of de respondent bekend is met de inhoud van de
regel stelt de onderzoeker de vraag wat volgens de directeur de afspraak tot het indienen van een
zelfevaluatie precies inhoudt (deze vraag komt overeen met een vraag die wordt gesteld bij de
variabele ‘invoerders en uitvoerders hebben hetzelfde beeld’).
Variabele tien is: ‘voldoende organisatorische middelen’. De definitie hiervan is: ‘De school
beschikt over voldoende middelen om de zelfevaluatie uit te voeren’. Deze organisatorische middelen
zijn opgedeeld in: voldoende budget, toegang tot benodigde methoden van dataverzameling, een
goede organisatiecultuur en beschikking over voldoende beschikbaar en geschikt personeel. Door te
vragen aan de directeuren waar ze in het proces van uitvoeren en indienen van de zelfevaluatie
tegenaan liepen, wordt achterhaald of ze een van deze punten aanhalen als knelpunt. Indien de
respondent deze punten niet vanuit zichzelf noemt kan de onderzoeker vervolgvragen stellen om te
controleren of deze dimensies daadwerkelijk aanwezig waren. De verschillende opgestelde indicatoren
bij de dimensies staan in de tabel in bijlage 2.
Tot slot is de laatste variabele ‘aanwezigheid van evaluatiebevorderende activiteiten’. De
definitie hiervan is: ‘De aanwezigheid van activiteiten binnen de organisatie die de evaluatiecapaciteit
van de school versterken’. Dimensies bij deze variabelen zijn: de mate waarin de scholen de evaluaties
zelf uitvoeren, de mate waarin de organisatie gebruik maakt van externe ondersteuning en de mate
waarin er sterke organisatorische banden zijn waarbij informatie wordt gedeeld. Informatie over deze
variabele wordt vergaard door te vragen hoe het proces van het opstellen en indienen van de
zelfevaluatie is verlopen. Indien nodig is een vervolgvraag of de school de evaluaties die ze indient ook
zelf heeft uitgevoerd of dat die worden uitbesteed. Daarnaast is een dimensie dat de evaluator gebruik
maakt van externe ondersteuning. Hierbij kan het gaan om het gebruik van kennis die extern
beschikbaar is (bijvoorbeeld over het doen van onderzoek) of het gebruiken van externe standaarden
(om bijvoorbeeld vast te stellen welke onderwerpen meegenomen moeten worden in de
zelfevaluatie). De laatste dimensie is het versterken van de organisatorische banden en de kennis die
hierbij wordt gedeeld. Door te vragen naar de communicatie die heeft plaatsgevonden tussen de
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school en het bestuur/kwaliteitsmedewerkers en de scholen onderling wordt hierin inzicht verkregen.
Hierbij is het ook van belang of de respondenten benodigde kennis over nieuwe ontwikkelingen in het
beleid en het opstellen van een evaluatie over en weer delen.
Aan de hand van de gegeven antwoorden worden aan de variabelen codes toegekend. De
variabele ‘aantal ingediende evaluaties’ en de genoemde voor- en nadelen van een zelfevaluatie
kennen als code het aantal ingediende zelfevaluaties of het aantal genoemde voor- en nadelen. Bij de
genoemde voor- en nadelen wordt daarnaast gevraagd of de respondent positief of negatief staat
tegenover de zelfevaluatie. Op deze manier geeft de respondent een beeld van de waarde die de
respondent hecht aan bepaalde voor- en nadelen. Bij de overige variabelen worden de codes +,+-,- en
0 toegekend. De code + betekent dat iets sterk het geval is. De code +- betekent dat iets soms of deels
het geval is. De code – betekent dat de respondent aangeeft dat iets niet het geval is. De code 0
betekent dat een bepaald aspect niet ter sprake is gekomen. In principe wordt naar alle variabelen
doorgevraagd waardoor alle aspecten14 ter sprake komen. Het kan echter voorkomen dat een enkele
keer de respondent met zijn antwoord de vraag ontwijkt waardoor deze niet helemaal goed te scoren
is. Ook kan het een enkele keer voorkomen dat vanwege tijdgebrek niet alle vragen zijn gesteld. Om
met deze uitzonderingen rekening te houden is de mogelijkheid gecreëerd 0 te scoren op een bepaald
aspect. Dit kan tevens dienen als controle op de kwaliteit van het interview. Indien de onderzoeker
meerdere male de code 0 toekent, kan hieruit worden afgeleid dat of de vragen niet goed zijn
opgesteld of de onderzoeker onvoldoende heeft doorgevraagd. Daarnaast zijn er enkele aspecten die
de onderzoeker alleen kan bevragen in interviews met specifieke respondenten. Bijvoorbeeld het
beeld van de inhoud van de verandering van het bestuur en de kwaliteitsmedewerkers. Directeuren
kunnen hier geen goed antwoord op geven. In deze interviews wordt dan op dit aspect een 0 gescoord.
Aan de hand van deze operationalisatie worden de interviewvragen geformuleerd. De
interviewguides staan in bijlage 3 en 4.

4.4 Data-analyse
Na het houden van de interviews vindt de uitwerking plaats. Om te voorkomen dat er data verloren
gaan, wordt in de uitwerking uitgebreid en nauwkeurig weergegeven wat de respondent heeft verteld.
Een verschil met letterlijk uittypen is dat: aarzelingen, versprekingen, gestelde vragen, de introductie,
de afsluiting en uitweidingen op het onderwerp niet letterlijk uitgetypt worden. Nadeel van het maken
van een uitgebreide uitwerking is dat het veel tijd kost. Het kost echter minder tijd dan het letterlijk

14

Hiermee worden de indicatoren bedoeld zoals geformuleerd in de operationalisatie in bijlage 2.
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uittypen van de interviews. Hier is niet voor gekozen omdat dit gezien het grote aantal interviews in
dit onderzoek erg veel tijd kost en naar verwachting geen grote meerwaarde oplevert. Het gaat hier
namelijk niet om een interpretatief onderzoek. Om de interviews zo goed mogelijk uit te werken
worden de gesprekken met de respondenten opgenomen. Dit heeft als voordeel dat tijdens het
uitwerken de onderzoeker letterlijk kan terugluisteren wat de respondent heeft gezegd. Nadeel is dat
de opname de respondent ervan kan weerhouden bepaalde uitspraken te doen. Om dit te voorkomen
wordt aan de respondenten anonimiteit gegarandeerd.
De volgende stap is het analyseren van de interviews. Zo’n analyse kent twee vormen, de
inductieve en de deductieve benadering (Bleijenbergh, 2015, p. 102). Bij een inductieve benadering
heeft de onderzoeker als doel theoretische uitspraken te doen die zijn afgeleid uit het materiaal dat
uit de empirie is verzameld (Bleijenbergh, 2015, p. 102). Bij een deductieve benadering heeft de
onderzoeker, volgens Bleijenbergh, vanuit de theorie al bepaalde verwachtingen. De theorie stuurt in
dat geval de analyse. Dit onderzoek kent dus grotendeels een deductieve benadering. Immers worden
vóór de dataverzameling vanuit drie theoretische benaderingen mogelijke voorwaarden geformuleerd
voor het indienen van zelfevaluaties. Daarnaast kent dit onderzoek een inductieve component doordat
ook vanuit de empirie eventuele aanvullingen worden gedaan op de theorie.
Voor het deductieve deel is in de paragraaf hiervoor aangegeven hoe de voorwaarden uit de
literatuur meetbaar zijn gemaakt. Aan de hand van deze operationalisatie worden de
interviewuitwerkingen geanalyseerd. Dit analyseren gebeurt middels drie stappen.
Allereerst worden de interviews gereduceerd tot een bestand met daarin de informatie die
potentieel relevant is (Vennix, 2011, p. 264). Dit proces noemt Vennix ook wel transcriptie. De tweede
stap is het onderscheiden van tekstfragmenten uit de interviewuitwerkingen op basis van de
indicatoren uit de operationalisatie. Vervolgens worden de tekstfragmenten met de codes die behoren
tot dezelfde dimensie, samengevoegd. Op deze manier kan een onderzoeker patronen ontdekken
(Bleijenbergh, 2015, p. 106). Daarnaast worden aan de verschillende tekstfragmenten codes
toegekend.
Deze codes geven een globaal overzicht van de voorwaarden die de knelpunten vormen bij het
indienen van een zelfevaluatie. Met behulp van deze codes wordt tevens achterhaald of er een verschil
zit in de antwoorden tussen de verschillende scholen zoals onderscheiden in bijlage 1. De toegekende
codes worden voor elke respondent opgenomen in een Excelbestand. Door de groep respondenten op
te delen in een groep die de zelfevaluatie wel heeft ingediend en een groep die dat niet heeft gedaan,
wordt een globaal beeld verkregen van de verschillen in de codes per variabele tussen de twee
groepen. Ook kan snel een beeld worden verkregen van de voorwaarden waarop het slechtst gescoord
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wordt (veel -15). Aangezien dit onderzoek geen uitspraken kan doen die betrekking hebben op andere
organisaties dan De Onderwijsspecialisten en aangezien het gaat om een totaal van 22 respondenten
geeft een Excelbestand voldoende overzicht16.
De meeste informatie wordt echter verkregen door specifiek aandacht te besteden aan de
concreet gegeven antwoorden per indicator. Naast dat het relevant is of een respondent vooral de
voor- of de nadelen ziet van een zelfevaluatie is het immers ook van belang wat de respondent dan
ziet als de voor- en nadelen. Ditzelfde geldt voor de andere variabelen. Als bijvoorbeeld het beeld van
de inhoud verschilt is het van belang te weten op welke punten dit dan het geval is. Om hier zicht op
te krijgen worden de tekstfragmenten die gekoppeld zijn aan dezelfde indicator naast elkaar gelegd.
Door hierop te focussen wordt achterhaald of daar een bepaalde lijn in te herkennen is of dat de
antwoorden erg van elkaar verschillen. Op deze manier wordt meer diepgang gegeven aan de analyse.
Deze manier van analyseren kan een onderzoeker zowel met de hand als met de computer
doen (Bleijenbergh, 2015, p. 103). Een voordeel van het met de hand coderen is dat de onderzoeker
gelijk kan beginnen en dat hij/zij een goed overzicht krijgt van de data, omdat hij/zij het vaker moet
doorlopen (Bleijenbergh, 2015, p. 103). Voordeel van analyseren met de computer is dat de
onderzoeker veel systematischer te werk kan gaan. Ook kan het computerprogramma, volgens
Bleijenbergh (2015, p. 104), helpen tekstfragmenten bij elkaar te brengen om ze zo beter te
vergelijken. Daarnaast dwingt het computerprogramma de onderzoeker een bepaald format te
hanteren waardoor anderen beter kunnen volgen hoe het onderzoek is uitgevoerd. Dit komt de
betrouwbaarheid van het onderzoek ten goede. Aangezien het in dit onderzoek gaat om een grote
hoeveelheid data is het raadzaam deze op een gestructureerde manier te analyseren. Daarom is ervoor
gekozen de data te analyseren middels het computerprogramma Atlas.ti.
Naast de deductieve benadering kent dit onderzoek twee deelvragen die middels de inductieve
benadering onderzocht dienen te worden. Dit zijn de deelvragen zes en acht. Indien de respondenten
in het interview oorzaken/oplossingen aandragen die niet zijn onder te brengen bij de
oorzaken/oplossingen in het theoretisch kader wordt hieraan een eigen code toegevoegd. Deze code
bestaat uit een woord (of groepje woorden) dat door de respondent zelf is genoemd en wat
kenmerkend is voor het tekstfragment. Bleijenbergh (2015, p. 105) noemt dit open coderen. Als alle
interviews zijn geanalyseerd worden deze ‘overige’ codes naast elkaar gelegd. Vervolgens wordt
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Er zijn twee dimensies die tegenovergesteld geformuleerd zijn ten opzichte van de te meten voorwaarde.
Een – score op deze variabele betekent dus een positieve score op de voorwaarde.
16
Dit overzicht is versterkt door aan de codes in het Excel bestand kleuren toe te kennen (rood bij een – score,
oranje bij een +- score en groen bij een + score.)
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onderzocht of de codes overeen komen en of er overkoepelde thema’s te ontdekken zijn. Dit noemt
Bleijenbergh (2015, p. 105) axiaal coderen. De laatste stap, volgens Bleijenbergh, is het selectief
coderen. Hierbij worden de fragmenten die hetzelfde thema hebben bij elkaar gelegd en vergeleken.
Op deze manier kunnen volgens Bleijenbergh bepaalde patronen naar voren komen.

4.5 Kwaliteit van het onderzoek
Deze paragraaf gaat in op de kwaliteit van het onderzoek. Criteria op basis waarvan de kwaliteit
beoordeeld wordt zijn betrouwbaarheid, interne validiteit en externe validiteit (Bleijenbergh, 2015, p.
119).

4.5.1 Betrouwbaarheid
Een meting is betrouwbaar wanneer men deze kan herhalen en daarbij op dezelfde meetresultaten
komt (Vennix, 2011, p. 186). Volgens Vennix moet het optreden van toevallige meetfouten dus zoveel
mogelijk voorkomen worden. Om dit te bereiken moet een meting “onafhankelijk zijn van de
onderzoeker en van het gebruikte meetinstrument” (Vennix, 2011, p. 186). Van Thiel (2007, p. 55) stelt
dat het bij betrouwbaarheid gaat om de consistentie en nauwkeurigheid waarmee de variabelen
gemeten worden. In kwalitatief onderzoek is het ook gebruikelijk om de focus te leggen op de
controleerbaarheid van het onderzoek (Bleijenbergh, 2015, p. 120).
Allereerst

draagt het houden van semi-gestructureerde interviews bij aan de

betrouwbaarheid. Door te werken met vooraf opgestelde onderwerpen en beginvragen wordt aan alle
respondenten dezelfde vragen gesteld. Hierdoor is de kans op toevallige meetfouten kleiner. Een
volledig gestructureerd interview had de betrouwbaarheid verder vergroot maar laat minder ruimte
voor eigen inbreng van de respondent. Het is waardevol als de respondent zelf met bepaalde
elementen komt die een rol spelen bij het indienen in plaats van dat de interviewer deze één voor één
voorlegt. Dit zou de validiteit van het onderzoek in gevaar brengen. Daarnaast zijn de interviews
opgenomen om fouten bij het uitwerken te voorkomen.
De afhankelijkheid van de onderzoeker is in dit onderzoek relatief groot, aangezien het
onderzoek door één onderzoeker wordt uitgevoerd. Deze afhankelijkheid is getracht tot een minimum
te beperken, door systematisch te werken. Hierdoor is het voor andere onderzoekers duidelijk welke
stappen zijn genomen om tot de uiteindelijke conclusie te komen. Hiervoor zijn ook de gemaakte
keuzes, voor bijvoorbeeld de theorie of methoden, uitgebreid toegelicht. Normaliter vergroot dit de
betrouwbaarheid van het onderzoek, omdat op deze manier het onderzoek herhaald kan worden (Van
Thiel, 2007, p. 56). Aangezien in dit onderzoek bijna alle scholen van De Onderwijsspecialisten worden
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ondervraagd is het herhalen van het onderzoek niet wenselijk. Zo stellen de respondenten dat vaak
niet op prijs en beïnvloeden de antwoorden van de eerste keer bevragen de antwoorden die worden
gegeven bij het voor de tweede keer bevragen van de respondenten (Vennix, 2011, p. 186). Wel
vergroot dit stap voor stap beschrijven van het onderzoeksproces de zorgvuldigheid en de
controleerbaarheid van het onderzoek. Om zo systematisch mogelijk te werken is tevens gebruik
gemaakt van het computerprogramma Atlas.ti. Hiermee worden de interviews op een meer
gestructureerde manier geanalyseerd dan bij het handmatig coderen. Ook zijn tijdens dit coderen
memo’s bijgehouden om ervoor te zorgen dat tekstfragmenten op dezelfde manier gecodeerd
worden.
Daarnaast stellen Van Zwieten en Willems (2007, par. 10.2) dat het gebruik van meerdere
methoden de betrouwbaarheid vergroot. Dit onderzoek legt de nadruk op maar één methode:
interviews. Dit komt de betrouwbaarheid niet ten goede. Er wordt voor dit onderzoek ook informatie
uit documenten gehaald maar het aandeel hiervan is klein ten opzichte van de interviews. Reden
hiervoor is dat er nauwelijks documenten beschikbaar zijn. Om dit gebrek aan andere methoden te
compenseren wordt een groot aantal interviews gehouden.

4.5.2 Validiteit
Daar waar betrouwbaarheid gaat over het voorkomen van toevallige meetfouten, gaat het bij validiteit
om het voorkomen van systematische meetfouten (Vennix, 2011, p. 186). Validiteit is op te delen in
twee aspecten: interne validiteit en externe validiteit (Van Thiel, 2007, p. 56).
Bij interne validiteit gaat het erom of je werkelijk datgene meet wat je uiteindelijk wilt weten
(Bleijenbergh, 2015, p. 120; Van Thiel, 2007, p. 56). Een nauwkeurige operationalisatie draagt bij aan
de validiteit van het meetinstrument (Vennix, 2011, p. 184; Van Thiel, 2007, p. 56). Zo moet de
operationalisatie ervoor zorgen dat daadwerkelijk het sociale construct wordt gemeten. Door de
operationalisatie te baseren op reeds bestaande theoretische inzichten vergroot de onderzoeker de
validiteit (Vennix, 2011, p. 184). Ook in dit onderzoek is de operationalisatie gebaseerd op de theorie.
Daarnaast is een inductief deel opgenomen waardoor eventueel bijgestuurd kan worden.
Verder leveren interviews in dit onderzoek de meeste informatie. Deze nadruk op één enkele
methode kan beperkend zijn voor de validiteit. Om deze beperking tegen te gaan is een groot aantal
interviews gehouden. Daarbij is aan het eind van elk interview aan de respondent de vraag gesteld of
hij/zij nog dingen gemist heeft in het interview. Op deze manier wordt voorkomen dat de onderzoeker
informatie over het hoofd ziet.
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Met externe validiteit wordt ook wel generaliseerbaarheid bedoeld (Bleijenbergh, 2015, p.
120). Met andere woorden, de resultaten van het onderzoek moeten te generaliseren zijn naar
(oftewel, ook gelden voor) “andere personen, instituties, tijden en plaatsen” (Van Thiel, 2007, p. 57).
In dit onderzoek zijn 22 van de 25 directeuren geïnterviewd. Hierdoor kunnen uitspraken worden
gedaan die betrekking hebben op de gehele organisatie. Hiermee zijn ook de verschillende soorten
scholen binnen de organisatie vertegenwoordigd. Voor dit onderzoek zijn echter, voor het verklarende
deel, alleen scholen van De Onderwijsspecialisten geïnterviewd. Dit maakt het lastig de letterlijke
resultaten te generaliseren naar andere organisaties (Bleijenbergh, p. 120). Als er uit het onderzoek
patronen naar voren komen, zijn deze, volgens Bleijenbergh, mogelijk wel breder toepasbaar.

4.6 Samenvatting
Dit onderzoek gaat in op de voorwaarden voor het indienen van de zelfevaluatie door scholen van De
Onderwijsspecialisten. Op basis van kennis over deze voorwaarden en de mate waarin De
Onderwijsspecialisten

hieraan

voldoet,

geeft

dit

onderzoek

aanbevelingen

aan

De

Onderwijsspecialisten. Deze aanbevelingen moeten ervoor zorgen dat meer scholen een zelfevaluatie
indienen. Hiermee is dit onderzoek prescriptief met daarbinnen een verklarende component. Om
antwoord te geven op de onderzoeksvraag wordt kwalitatieve data verzameld. Voor het verzamelen
van deze data worden semigestructureerde interviews gehouden met de directeuren van de scholen
van De Onderwijsspecialisten. Hierdoor zijn de uitspraken in dit onderzoek representatief voor de
organisatie. Daarnaast worden een lid van het bestuur en de kwaliteitsmedewerkers geïnterviewd. De
interviewvragen zijn opgesteld aan de hand van de indicatoren die voortkomen uit de
operationalisatie. Na het houden van de interviews werkt de onderzoeker de gesprekken uit en
analyseert de verslagen aan de hand van de operationalisatie. Voor het prescriptieve deel worden
tevens respondenten van vergelijkbare organisaties geïnterviewd. Door de stappen in het onderzoek
precies te beschrijven en door een groot aantal interviews te houden is de kwaliteit van dit onderzoek
gewaarborgd.
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5. Analyse: voorwaarden indienen zelfevaluaties
Het analysedeel van dit onderzoek is opgedeeld in twee hoofdstukken. Dit hoofdstuk geeft een beeld
van de voorwaarden die daadwerkelijk terug te zien zijn in de praktijk van De Onderwijsspecialisten.
Hoofdstuk 6 gaat in op de mogelijkheden die de literatuur en vergelijkbare organisaties aandragen om,
met de kennis over aan welke voorwaarden niet zijn voldaan, het indienen van een zelfevaluatie te
bevorderen.
In dit hoofdstuk gaat de eerste paragraaf in op de mate waarin de in de literatuur genoemde
oorzaken terug te zien zijn in de praktijk. In de tweede paragraaf staan de voorwaarden centraal die
niet in de literatuur naar voren komen maar die blijken uit de interviews. Hiermee wordt in dit
hoofdstuk antwoord gegeven op deelvragen 5 en 6.
Omdat voor dit onderzoek veel respondenten zijn gesproken worden de respondenten
genummerd (R1, R2, etc.). Naar deze afkortingen wordt ook verwezen in de tekst17. De volledige
bronvermelding van de interviews is opgenomen in bijlage 5.

5.1. Voorwaarden uit de literatuur in de praktijk
5.1.1 Het indienen van een zelfevaluatie
De afhankelijke variabele in dit onderzoek is het indienen van een zelfevaluatie. De antwoorden van
de directeuren op de vraag of ze voor 2017 en 2018 een zelfevaluatie indienden kwamen niet in alle
gevallen overeen met de gegevens uit de opgevraagde zelfevaluaties bij het bestuurssecretariaat. Bij
drie interviews zei de respondent iets anders dan bleek uit de opgevraagde stukken. Bij twee van de
drie gaf de respondent aan wel een zelfevaluatie in te hebben gediend, terwijl deze niet is terug te
vinden in de stukken van het bestuurssecretariaat (R6; R12). Hierbij stelt een van de twee directeuren
(R12) dat hij/zij18 hem wel heeft ingediend maar alleen op de punten die voor de school relevant zijn.
Uit de stukken blijkt dat de directeur inderdaad een zelfevaluatie heeft ingediend maar dat hij/zij
daarin alleen heeft aangegeven of de school voldoende of onvoldoende scoort op bepaalde criteria.
Omdat de toelichting ontbreekt is dit genoteerd als zijnde geen zelfevaluatie volgens de definitie van
dit onderzoek. Bij het andere interview is er geen document terwijl de directeur wel stelt een
zelfevaluatie te hebben ingediend (R15). Een mogelijke verklaring hiervoor is dat in het interview bleek
dat deze directeur niet geheel helder had wat precies de afspraken waren omtrent de zelfevaluatie.

17
18

Bij letterlijke citaten is wel de volledige bronvermelding genoteerd.
Om de anonimiteit van de respondenten te waarborgen wordt naar alle directeuren verwezen met hij/zij.
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Daarnaast is er een directeur die aangaf geen zelfevaluatie in te hebben gediend (R6) terwijl
deze wel bij de opgevraagde stukken zat. Hetzelfde speelde bij een ander interview. Hierbij gaf de
directeur echter na een gesprek met de kwaliteitsmedewerker aan toch een zelfevaluatie te hebben
(R9). Daarnaast was er ook een directeur die op de vraag of ze voor de jaren 2017 en 2018 een
zelfevaluatie hadden ingediend antwoordde met “zal best” (R16, pc, 7 juni 2019). Reden voor dit
antwoord was dat de zelfevaluatie op zijn computer stond maar hij/zij geen idee had wat er nu is
afgesproken over het indienen daarvan. Uit deze voorbeelden kan worden opgemaakt dat een
directeur in sommige gevallen niet geheel op de hoogte is van wat er precies is ingediend. Reden
hiervoor kan zijn dat de directeur het is vergeten, bijvoorbeeld door alle drukte. Zo gaf een respondent
(R8) aan dat een startende directeur veel op zich af ziet komen. Hierdoor krijgt de directeur niet alles
mee. Of de directeur besteedt het maken van de zelfevaluatie uit aan iemand anders waardoor hij/zij
er weinig zicht op heeft.
Bij de meeste interviews viel op dat directeuren niet meteen duidelijk wisten wat er bedoeld
werd met de zelfevaluatie. Zo verwezen zij naar het jaarplan, de kwaliteitskaart en de tussenevaluatie.
Pas na doorvragen naar het format en in sommige gevallen het laten zien van het format werd duidelijk
wat het bestuur en de kwaliteitsmedewerkers bedoelen met een zelfevaluatie. Hieruit blijkt dat ‘de
zelfevaluatie’ niet als zodanig leeft onder de scholen.
Voor dit onderzoek zijn niet alle scholen geïnterviewd. In totaal zijn 22 directeuren
geïnterviewd die 24 scholen vertegenwoordigen. Van deze 22 directeuren dienden er negen een
zelfevaluatie in zoals bedoeld in dit onderzoek en gedefinieerd in het methodologisch kader (zie figuur
419). Dertien directeuren dienden geen zelfevaluatie in (dit is inclusief de directeur die zei wel een
zelfevaluatie ingediend te hebben, terwijl deze niet bij de opgevraagde stukken zit). De analyse in dit
onderzoek heeft betrekking op deze 22 geïnterviewde directeuren en gaat uit van de meest recente
cijfers over 2018.
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In de figuur staan andere percentages dan die genoemd in hoofdstuk 2. Reden hiervoor is dat in hoofdstuk 2
het percentage wel en niet ingediende zelfevaluaties is berekend over het totaal van de scholen. De in deze
tabel genoemde percentages hebben betrekking op de directeuren die zijn geïnterviewd.
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Figuur 4: Verdeling ingediende zelfevaluaties onder respondenten

INGEDIENDE ZELFEVALUATIES ONDER
RESPONDENTEN 2018
niet ingediend

wel ingediend

41%
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5.1.2 Baten hoger dan kosten
De eerste voorwaarde voor het indienen van een zelfevaluatie is dat de baten hoger zijn dan de kosten.
Om hier zicht op te krijgen is aan de respondenten gevraagd wat de voor- en nadelen zijn van een
zelfevaluatie en of ze de zelfevaluatie als positief of negatief beoordelen.
Twee directeuren (9%) geven aan de zelfevaluatie als negatief te beoordelen. Hierbij kon één
van de twee zelfs geen enkel voordeel noemen van de zelfevaluatie (R16). Deze twee directeuren
dienden ook beide voor 2018 geen zelfevaluatie in.
Naast deze twee directeuren die negatief tegenover een zelfevaluatie staan zijn er zeven
(31,8%) die niet echt negatief maar ook niet echt positief tegenover de zelfevaluatie staan. Hiervan
dienden drie directeuren voor 2018 wel een zelfevaluatie in en vier niet. De dertien overige directeuren
(59%) geven aan positief te zijn over de zelfevaluatie. Hiervan diende toch zeven directeuren geen
zelfevaluatie in bij het bestuur. Hieruit blijkt dat een positieve waardering van de zelfevaluatie op basis
van de kosten en baten geen voldoende voorwaarde is om de zelfevaluatie in te dienen. Wel blijkt dat
in dit onderzoek de directeuren die een negatieve kostenbaten-afweging maken geen zelfevaluatie
indienden.
Het grootste nadeel voor de school, volgens de respondenten, is dat het maken van de
zelfevaluatie veel tijd en werk kost (R1 t/m R5; R7; R9 t/m R11; R13 t/m R15; R17; R18; R20 t/m R22).
Een tweede nadeel dat de directeuren vaak noemden is dat de criteria in de zelfevaluatie te weinig
zeggen (R1; R4 t/m R6; R9; R10; R12 t/m R14; R16; R19; R21; R22). Zo stellen ze dat het vaak gaat om
een middel (R6, R14) dat wordt gemeten in plaats van het daadwerkelijke doel; een goede
onderwijskwaliteit. Een voorbeeld hiervan is de klassenconsultaties. Een tweede argument is dat
sommige criteria op sommige scholen niet van toepassing zijn (R10, R12, R19). Omdat scholen erg
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verschillen is het volgens de directeuren niet mogelijk deze met elkaar te vergelijken en allemaal
dezelfde criteria op te leggen. Een laatste argument is dat er criteria missen, bijvoorbeeld criteria
waarbij aandacht is voor het proces (R21) of de kwaliteitscultuur (R8). Daarnaast stellen directeuren
(R4; R9; R13; R22) dat er criteria missen omdat met de huidige criteria de focus ligt op de blauwe kant
(oftewel de cijfers)20.
Naast de nadelen zien de scholen echter ook voordelen van de zelfevaluatie. Een voordeel voor
de scholen is dat het de school inzicht geeft in hoe ze ervoor staat (R1 t/m R3; R5 t/m R10; R12 t/m
R15; R17; R18; R20 t/m R22). Daarnaast geeft de zelfevaluatie inzicht in mogelijke verbeterpunten voor
de school (R1; R2; R5; R6; R8 t/m R14; R18 t/m R22)21.
De voor- en nadelen voor de school en het individu bleken in de praktijk lastig van elkaar te
onderscheiden. Voor- en nadelen die de respondenten noemen voor het individu hebben ook
betrekking op de school. Zo kost het opstellen van de zelfevaluatie directeuren/medewerkers veel tijd
om maar geeft het ze ook inzicht. Dit geldt ook voor de school in het algemeen. Slechts een enkele
directeur sprak specifiek over de voor- en nadelen voor een individu. De rest van de directeuren sprak
over de voor- en nadelen met betrekking tot de school. Om deze reden worden ze ook in de analyse
gerekend als voor- en nadelen voor de school.
Naast voor- en nadelen voor de scholen zijn er ook voor- en nadelen voor De
Onderwijsspecialisten, of in veel gevallen het bestuur. Een van de voordelen volgens de directeuren is
dat de zelfevaluatie het bestuur inzicht geeft in hoe het gaat op de verschillende scholen (R1 t/m R9;
R12 t/m R15; R17; R21). Daarnaast kan het bestuur de zelfevaluatie gebruiken voor de verantwoording
richting de inspectie (R2; R7; R11; R13 t/m R15; R17; R19; R21). Deze twee voordelen worden ook door
het bestuur (R24) en de kwaliteitsmedewerkers (R23) genoemd22.
Nadelen voor De Onderwijsspecialisten worden veel minder genoemd. Een nadeel dat wel naar
voren komt is dat als elke directeur de zelfevaluatie op zijn eigen manier invult het voor het bestuur
lastig te lezen is (R2; R9; R12; R15; R22). Dit wil echter niet zeggen dat die directeuren ook voorstander
zijn van een vast format. Zo stelt een directeur “dan is vanuit het bestuur en alles daaromheen meer
inspanning nodig om dat allemaal te achterhalen, maar dat is ook hun werk” (R22, pc, 20 juni 2019).
Een andere directeur (R18) zegt weer dat het bestuur die zelfevaluaties helemaal niet moet willen. Zij
moet informatie krijgen op hoofdlijnen en niet op inhoud. Het bestuur zelf (R24) geeft nog aan dat ze

20

Een overzicht van de nadelen die de respondenten noemden voor de school staat in bijlage 6 (figuur a).
Een overzicht van de voordelen die de respondenten noemden voor de school staat in bijlage 6 (figuur b).
22
Een overzicht van de voordelen die de respondenten noemden voor De Onderwijsspecialisten staat in bijlage
6 (figuur c).
21
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vindt dat het huidige format veel ballast met zich meebrengt. Zowel voor de scholen om het in te vullen
als voor het bestuur om het door te lezen. Dit komt mede door de vele dubbelingen die erin staan.
Kortom, uit bovenstaande analyse blijkt dat binnen De Onderwijsspecialisten niet geheel
voldaan wordt aan de voorwaarde dat de baten hoger zijn dan de kosten. Daarbij geldt dat het wel
ervaren van hogere baten dan kosten niet automatisch betekent dat een respondent de zelfevaluatie
indient. Hieruit wordt geconcludeerd dat het ervaren van hogere kosten dan baten niet alleen kan
verklaren waarom sommige directeuren wel een zelfevaluatie indienden en anderen niet. Daarnaast
blijkt wel dat de respondenten die negatief staan tegenover de zelfevaluatie deze ook niet indienden.

5.1.3 Afwezigheid eerdere negatieve ervaringen
De literatuur (Taut & Brauns, 2003, p. 249) stelt dat eerdere negatieve ervaringen een reden kunnen
zijn om geen zelfevaluatie in te dienen. Hierbij wil negatief zeggen dat de respondent vooral negatieve
aspecten benadrukt van een vorm van evaluatie.
Uit de interviews blijkt dat veertien directeuren (63,6%) aangeven een negatieve ervaring te
hebben (gehad) met iets dat vergelijkbaar is met de zelfevaluatie. Vormen waar het in dit geval over
gaat zijn het jaarplan, de tussenevaluatie, de kwaliteitskaart en de verantwoording richting andere
instanties (R1 t/m R4; R6; R10; R11; R13 t/m R16; R19; R21; R22). Zo noemden directeuren dat ze
vooral in het verleden aan veel instanties op verschillende manieren verantwoording af moesten
leggen (R2, R14). Daarnaast stellen ze dat het format van het jaarplan steeds weer verandert (R3; R22)
en dat de punten waarop ze moesten evalueren niet relevant waren (R1; R14; R19).
Wat opvalt is dat geen duidelijk verband zichtbaar is tussen het hebben van een negatieve
vergelijkbare ervaring en het niet-indienen van de zelfevaluatie. Zowel de directeuren die de
zelfevaluatie wel indienden als de directeuren die dat niet deden geven aan negatieve eerdere
ervaringen te hebben gehad met een vergelijkbare situatie.
De aanwezigheid van eerdere zelfde negatieve ervaringen is alleen aanwezig bij twee
directeuren die de zelfevaluatie voor 2018 niet hebben ingediend. Het betrof hier negatieve ervaringen
omdat de zelfevaluatie niet gestructureerd plaatsvond (R7) of omdat deze bovenschools was opgezet
waardoor er op de school zelf weinig mee werd gedaan (R15).
Opvallend is dat juist de aanwezigheid van een positieve eerdere ervaring veel voorkomt bij
directeuren die geen zelfevaluatie indienden (van de directeuren die het niet indienden had 53,8% een
positieve ervaring en van de directeuren die het wel indienden maar 22,2%). Dit in tegenstelling tot
een negatieve eerdere ervaring zoals de theorie veronderstelt. Mogelijke reden hiervoor is dat deze
directeuren zelf al een systeem van kwaliteitszorg hebben opgezet en een vorm van zelfevaluatie
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hebben ontwikkeld. Hier hebben ze veel tijd ingestoken en zijn ze vaak erg tevreden over (R1; R13;
R19; R20). Hierdoor zijn ze minder bereid zich te schikken naar de vorm die vanuit de organisatie wordt
opgelegd.
Kortom, uit de interviews blijkt dat veel directeuren te maken hebben gehad met eerdere
negatieve ervaringen. Hiermee wordt niet voldaan aan de voorwaarde. Dit geldt echter zowel voor
directeuren die de zelfevaluatie niet indienden als directeuren die dat wel deden. Opvallend is dat
vooral de directeuren die geen zelfevaluatie indienden aangeven een positieve eerdere ervaring te
hebben gehad.

5.1.4 Gevoel van controle
Bij deze voorwaarde gaat het erom dat de directeur het gevoel heeft dat hij/zij kan sturen op de
gevolgen en dat er sprake is van een transparant proces (Herkner, in Taut & Brauns, 2003, p. 253). Uit
de interviews blijkt dat vier directeuren (18,2%) stellen dat ze niet zijn meegenomen bij het opstellen
van de criteria, maar zij geven tegelijkertijd aan dat ze dit niet erg vinden (R1; R4; R9; R12). Zo stelde
een van de directeuren “je moet niet alles bottom-up willen doen” (R4, pc, 29 mei 2019). Dit is
opvallend aangezien uit de analyse naar de kosten en baten blijkt dat veel respondenten vinden dat
de criteria niet de juiste dingen meten. Toch vinden deze directeuren het dus niet erg dat ze niet zijn
meegenomen. Dit kan verklaard worden doordat sommige directeuren wellicht zelf ook niet weten
welke criteria dan wel opgesteld moeten worden en welke instrumenten daarbij passen.
In totaal geven drie directeuren (13,6%) aan dat ze het gevoel hebben dat de directeuren te
weinig zijn meegenomen bij het opstellen van de criteria. Twee daarvan dienden de zelfevaluatie over
2018 wel in. Het niet meegenomen worden was voor deze twee directeuren dus geen doorslaggevende
factor om de zelfevaluatie niet in te dienen.
Als het gaat om het zelf kunnen vormgeven van de zelfevaluatie geven vijftien directeuren
(68,2%) aan tevreden te zijn. Zij ervaren allemaal dat het format niet bindend is en dat ze de
zelfevaluatie kunnen vormgeven op de manier die het beste bij hen past (R1 t/m R12; R15; R20; R21).
Eén respondent noemt de zelfevaluatie een “keurslijf” waar ze inzitten (R14, pc, 12 juni 2019). Deze
school diende echter wel over 2018 een zelfevaluatie in. Samen met nog twee anderen is deze
directeur negatief over de mate waarin de scholen zelf vorm kunnen geven aan de zelfevaluatie. Er is
bij deze dimensie geen duidelijk verschil in antwoorden zichtbaar tussen de directeuren die wel een
zelfevaluatie indienden en de directeuren die dat niet deden.
Ook vijftien directeuren (68,2%) geven aan tevreden te zijn over de mate waarin ze zelf mogen
bepalen welke kennis zij delen. Zo stellen ze dat ze snappen dat de organisatie bovenschools een aantal
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basisgegevens vaststelt die de scholen moeten aanleveren (R1; R8; R18). Ze vinden het ook geen enkel
probleem om data in te dienen bij het bestuur (R1 t/m R4; R6 t/m R8; R10 t/m R12; R17; R18; R20). Zo
stelt een van de respondenten (R17) dat hij/zij geen geheimen heeft. Een ander (R4) geeft aan dat
hij/zij het logisch vindt aangezien het bestuur ook verantwoordelijk is. Twee directeuren (9,1%) geven
aan hier enigszins moeite mee te hebben. Zo stelt een van hen (R19) dat sommige criteria niet op hen
van toepassing zijn en dat het lastig is om De Onderwijsspecialisten daarin mee te nemen. De ander
(R14) geeft aan graag grip te houden om die dingen te zeggen die hij/zij belangrijk vindt.
Naast de mogelijkheid te sturen op gevolgen is een tweede dimensie van deze variabele dat er
sprake moet zijn van een transparant proces. Uit de interviews blijkt dat veel respondenten aangeven
dat ze weten wat het bestuur uiteindelijk doet met de zelfevaluaties. Slechts twee directeuren (R21;
R9) geven aan hiervan geen idee te hebben (9,1%). Een overzicht van wat het bestuur volgens de
respondenten doet met de zelfevaluaties is weergegeven in figuur 5 hieronder. Hierin zijn ook de
antwoorden van het bestuur en de kwaliteitsmedewerkers meegenomen.

Figuur 5: Wat doet het bestuur met de zelfevaluaties?
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Bij de vraag of de directeuren bekend zijn met de doelen van de zelfevaluatie kan elke directeur
een aantal doelen noemen. Bij de vraag wat de concrete aanleiding is voor het indienen van de
zelfevaluatie geven drie directeuren (13,6%) aan het niet zeker te weten, maar er wel een beeld bij te
hebben (R2; R17; R20). De rest van de directeuren gaven vooral aan dat het veranderend toezicht van
de inspectie de aanleiding was (R6; R8; R10; R15; R19). Een tweede aanleiding die ze noemden was dat
de inspectie het bestuur heeft aangesproken op de manier waarop zij toezicht hield op de scholen. Dit
zou onvoldoende zijn en als reactie daarop voerde het bestuur een zelfevaluatie in (R4; R7; R17). Het
bestuur zelf (R24) noemt dit echter niet als de aanleiding en stelt dat de aanleiding de nieuwe
besturingsfilosofie is die zij hanteren. Hierbij is het idee dat het bestuur stuurt op waarden en dat de
professional meer ruimte krijgt.
Kortom, over het algemeen hebben directeuren het beeld dat ze voldoende zijn meegenomen
en in voldoende mate zelf vorm kunnen geven aan de zelfevaluatie. Ook hebben de meeste directeuren
een beeld van de aanleiding, doelen en wat uiteindelijk met de zelfevaluatie wordt gedaan.

5.1.5 Invoerders en uitvoerders hebben hetzelfde beeld
Bij deze voorwaarde gaat het erom dat het bestuur, de kwaliteitsmedewerkers en de directeuren
hetzelfde beeld hebben van de doelen en de inhoud van de afspraken omtrent de zelfevaluatie (Kotter
& Schlesinger, 2008, p. 133). In figuur 6 hieronder is weergegeven welke doelen de respondenten
noemden. Hierbij valt op dat de meest genoemde doelen door de directeuren zijn dat het bestuur wil
weten hoe het gaat op de scholen (R3 t/m R15; R17 t/m R19; R21) en dat de zelfevaluatie dient ter
verantwoording aan de inspectie (R4 t/m R8; R10; R11; R13 t/m R17; R19; R21; R22). Deze twee
aspecten noemen de kwaliteitsmedewerkers (R23) en het bestuur (R24) ook als doelen voor de
zelfevaluatie. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat het bestuur de verantwoording aan de
inspectie niet zelf opbracht als doel (vandaar dat in de figuur dit deel in de min staat). Bij de vraag of
het bestuur de zelfevaluatie ook inzet voor de verantwoording richting de inspectie stelde het bestuur
dat dat nog in opkomst is. Ze gebruiken het nu vooral om te laten zien dat ze als bestuur goed zicht
houden op de kwaliteit, er wordt met de inspectie niet echt gesproken over de inhoud van deze
zelfevaluaties (R24).
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Figuur 6: Doelen van de zelfevaluatie
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Wat enigszins opvallend is, is dat het bestuur niet als doel noemt dat de zelfevaluatie is
ingediend om verbeterpunten uit te halen. Het bestuur (R24) stelt wel dat scholen zelf hiermee een
beter beeld krijgen op hun eigen kwaliteit. Over het algemeen komen de genoemde doelen dus
overeen tussen de verschillende respondenten.
Een tweede dimensie is de overeenkomst in het beeld van de inhoud. Het bestuur (R24) en de
kwaliteitsmedewerkers (R23) stellen dat is afgesproken dat scholen elk jaar een zelfevaluatie indienen.
Acht directeuren (36,4%) stellen echter dat ofwel is afgesproken dat ze de zelfevaluatie niet meer
hoeven in te dienen bij het bestuur, ofwel dat er niets is afgesproken over het wel of niet indienen van
de zelfevaluatie. De meesten stellen dat de zelfevaluatie puur voor eigen gebruik van de school is (R5;
R9; R18; R19; R21). Het bestuur heeft er volgens de directeuren niet om gevraagd (R7), of maar
eenmalig waardoor de scholen het voor 2018 niet opnieuw hoefden in te dienen (R6; R17). Drie
directeuren (13,6%) geven aan niet te weten wat er is afgesproken (R15; R16; R22). Van deze elf
directeuren hebben er negen (81,8%) geen zelfevaluatie ingediend bij het college van bestuur.
De vraag is hoe het kan dat er zulke verschillen zitten in het beeld dat respondenten hebben
van de afspraken die zijn gemaakt. In het format van de zelfevaluatie staat: “Je stuurt de zelfevaluatie
mee met je Eindevaluatie en nieuwe jaarplan, ter voorbereiding van het gesprek met het CvB.”
(Geerlings, 2017, p1). Dit staat in de brief vermeld onder het kopje “Zelfevaluatie bij eindevaluatie
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2017 en jaarplan 2018” (Geerlings, 2017, p. 1). Hieruit kunnen directeuren niet opmaken dat het de
bedoeling is dat ze vanaf nu elk jaar een zelfevaluatie moeten indienen. Het kan zijn dat hierover is
gecommuniceerd in het breed management overleg (BMO). Hierover zijn de meningen verdeeld. Het
BMO is een overleg waarin alle directeuren, het bestuur, de kwaliteitsmedewerkers en eventuele
andere collega’s samenkomen om met elkaar te spreken over bijvoorbeeld het beleid. Daarnaast is
aanwezigheid bij deze overleggen niet verplicht waardoor het kan zijn dat sommige directeuren het
gemist hebben. Uit de interviews blijkt ook dat directeuren het lastig vinden om duidelijk te houden
wat daar nu precies wordt afgesproken (R10; R16).
Naast onduidelijkheid over het wel of niet moeten indienen van de zelfevaluatie blijkt ook
onduidelijkheid over de mate waarin de scholen de criteria in het format verplicht moeten meenemen.
Na een jaar is volgens de kwaliteitsmedewerkers (R23) het format losgelaten. Dit terwijl volgens het
bestuur (R24) het format nooit verplichtend was. Volgens de kwaliteitsmedewerkers is het de
bedoeling dat de scholen de criteria die in het format staan alsnog meenemen, alleen de vorm waarin
ze dat opschrijven is losgelaten. Het bestuur stelt echter dat de scholen zelf kunnen bepalen op welke
punten ze ingaan. Al stelt het bestuur wel dat het evident is dat scholen bepaalde punten meenemen.
Dit legt het bestuur echter niet met hoge druk op. Ook bij de directeuren blijkt onenigheid over de
vraag of de directeuren de criteria verplicht moeten opnemen in de zelfevaluatie.
Kortom, het beeld van de doelen van de zelfevaluatie komt grotendeels overeen. Bij het beeld
van de inhoud blijken echter verschillen. Zo stelt een groot deel van de directeuren dat niet is
afgesproken dat ze de zelfevaluatie jaarlijks moeten indienen en zijn er verschillende opvattingen over
het al dan niet verplichte karakter van de opgestelde criteria. Aan de voorwaarde dat bestuur,
kwaliteitsmedewerkers en directeuren hetzelfde beeld moeten hebben van de afspraken rondom de
zelfevaluatie is dus niet voldaan. Daarnaast is er een duidelijk verband zichtbaar tussen de mate waarin
de directeuren verschillen van opvatting met bestuur en kwaliteitsmedewerkers en de mate waarin zij
een zelfevaluatie indienden.
Opmerkelijk is dat deze voorwaarde voor de zelfevaluatie komt uit de theorie over weerstand
tegen verandering. Indien een directeur echter geen zelfevaluatie indient omdat deze van mening is
dat daar niets over is afgesproken kan niet echt gesproken worden van weerstand. Het is niet dat de
directeur het niet wil indienen, hij/zij is zich simpelweg van geen kwaad bewust. Dit maakt dat deze
oorzaak eerder valt onder capaciteit om een zelfevaluatie in te dienen dan onder bereidheid.
Onbewust is met de theorie over weerstand tegen verandering dus een oorzaak naar voren gekomen
voor het niet-indienen van de zelfevaluatie die geen betrekking heeft op weerstand.
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5.1.6 Aanwezigheid/afwezigheid sociale druk om regel wel/niet na te leven
Een volgende voorwaarde is dat er sociale druk aanwezig moet zijn om de zelfevaluatie in te dienen.
Tegelijkertijd dient de sociale druk die aanzet tot het niet-indienen van de zelfevaluatie afwezig te zijn.
Hierbij gaat het erom of een directeur de zelfevaluatie wel of niet indient omdat hij/zij daarmee
waardering krijgt van bepaalde, voor hem belangrijke, actoren (Grasmick & Bursik in Winter & May,
2001, p. 678).
Slechts één directeur (R16) geeft aan de zelfevaluatie in te dienen omdat het bestuur dat graag
wil. Verder heeft geen van de respondenten aangegeven dat hij/zij druk ervaart van dan wel het
bestuur dan wel collega-scholen om de zelfevaluatie wel of niet in te dienen. Zo stelt een van de
directeuren (R5) dat je elkaar niet gaat opstoken. Dit kan betekenen dat directeuren geen sociale druk
voelen. Echter is er ook een kans dat dit aantal zo laag is omdat directeuren niet graag toegeven dat
ze sociale druk ervaren. Dat blijkt ook uit de uitspraak van een directeur die stelt dat hij/zij met een
aantal andere directeuren heeft “afgeketst” (R20, pc, 28 mei 2019) dat ze de zelfevaluatie niet zouden
doen volgens de regels van De Onderwijsspecialisten. Dit suggereert dat dit ook geldt voor een aantal
andere directeuren, immers hij/zij heeft het met andere directeuren “afgeketst” (R20, pc, 28 mei
2019). Geen van de andere directeuren geeft echter aan dat vooraf met scholen onderling is
afgesproken om het niet zo te doen. Het kan zijn dat deze respondent net gesproken heeft met de
scholen die voor dit onderzoek niet zijn geïnterviewd. Dit is echter onwaarschijnlijk aangezien van die
scholen maar één dezelfde doelgroep. Of de respondent hierdoor ook daadwerkelijk sociale druk heeft
ervaren is op basis van deze uitspraak niet te zeggen.
Om toch een beter beeld te krijgen van de waarschijnlijkheid dat scholen zich lieten leiden
door wat andere scholen deden is aan de respondenten gevraagd in hoeverre zij een beeld hebben
van hóe en óf de andere scholen een zelfevaluatie indienen. Hierbij geeft geen van de directeuren aan
dat hij/zij weet dat alle andere scholen het ook indienen. Andersom stelt een directeur (R8) wel dat
hij/zij weet dat scholen de zelfevaluatie niet indienen (4,6%). Een andere directeur (R7) weet het niet
zeker maar denkt dat scholen ze niet indienen (4,6%). Drie directeuren (13,6%) geven aan gezien te
hebben dat andere scholen het op hun eigen manier deden. Zij voelden daardoor de vrijheid om dat
zelf ook te doen (R3; R10; R15). Zij hebben zich dus wel laten beïnvloeden door wat de andere scholen
deden. Tot slot stelt een directeur (R12) dat hij/zij het idee heeft dat de scholen de zelfevaluatie heel
laconiek invullen (4,6%). De overige respondenten geven echter aan geen beeld te hebben van óf en
hóe de andere scholen het indienen. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat een groot deel van de
directeuren zich daardoor laat leiden.
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Kortom, aan de voorwaarde van sociale druk om de zelfevaluatie in te dienen is niet voldaan.
Directeuren laten zich niet leiden door sociale druk bij het al dan niet indienen van de zelfevaluatie.
Daarnaast hebben directeuren onderling nauwelijks zicht op hoe de scholen de zelfevaluaties indienen.
Dit maakt het onwaarschijnlijk dat directeuren zich lieten leiden door wat anderen deden. Aan de
voorwaarde afwezigheid van sociale druk om de zelfevaluatie niet in te dienen lijkt hiermee
grotendeels voldaan.

5.1.7 Aanwezigheid plichtsgevoel
Bij aanwezigheid plichtsgevoel gaat het erom dat de respondent de zelfevaluatie indient omdat hij/zij
van mening is dat regels die de organisatie van bovenaf oplegt, ook nageleefd moeten worden (Winter
& May, 2001, p. 677). Uiteindelijk zijn er acht directeuren (36,4%) die aangeven dat ze de zelfevaluatie
indienen omdat het moet van het bestuur. Vier daarvan dienden echter geen zelfevaluatie in. Hierbij
kan het zijn dat de school naar haar idee een zelfevaluatie heeft opgesteld, terwijl het bestuur het niet
beschouwt als een zelfevaluatie. Van deze acht is er één directeur die aangeeft van mening te zijn dat
de regels van het bestuur opgevolgd moeten worden, maar de zelfevaluatie niet indiende omdat het
naar zijn mening niet hoefde (R18).
Er zijn acht directeuren (36,4%) die aangeven dat dit plichtsgevoel ontbreekt. Zo stelt een van
de directeuren dat je niet altijd “ja en amen” hoeft te zeggen (R5, pc, 11 juni 2019). Van deze acht
diende maar één directeur de zelfevaluatie in.
Tot slot zijn er vier directeuren (18,2%) die stellen dat ze het niet alleen doen omdat het moet
van het bestuur, maar dat er ook andere argumenten meewegen (R3; R11; R15; R20). Hierbij valt op
dat één directeur geen zelfevaluatie indiende zoals bedoeld in dit onderzoek. De figuur hieronder geeft
een overzicht van de verdeling.
Figuur 7: Plichtsgevoel
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Uit de cijfers blijkt dat van de directeuren die aangeven geen plichtsgevoel te hebben ook de
meeste de zelfevaluatie niet indienden. Het aanwezig zijn van het plichtsgevoel lijkt echter geen
voldoende voorwaarde om de zelfevaluatie in te dienen aangezien de helft van hen alsnog geen
zelfevaluatie indiende. Zo moet er bijvoorbeeld eerst duidelijkheid zijn over de regels willen deze goed
opgevolgd kunnen worden. Daarnaast is het de vraag of je als organisatie moet willen dat scholen
alleen gedreven worden door plichtsgevoel. Zo geeft de kwaliteitsmedewerker (R23) aan dat ze hoopt
dat scholen ook zelf de toegevoegde waarde van de zelfevaluatie inzien.
Kortom, aan de voorwaarde van plichtsgevoel wordt niet geheel voldaan. Uit dit onderzoek
blijkt ook dat de directeuren die aangeven geen plichtsgevoel te hebben grotendeels de zelfevaluatie
niet indienden. Plichtsgevoel lijkt dus een rol te spelen bij het niet indienen van de zelfevaluatie.

5.1.8 Eens met de waarde van de regel
Bij deze voorwaarde gaat het erom dat een directeur ondanks de nadelen toch een zelfevaluatie
indient omdat hij/zij het wel eens is met de waarde van de regel (Winter & May, 2001, p. 677). In totaal
zijn er zeven directeuren (31,8%) die aangeven dat ze de waarde inzien van de regel. Een argumenten
hierbij is dat het bestuur recht heeft om te weten hoe het staat met de kwaliteit van de scholen (R9;
R11; R14; R21). Ook noemen directeuren dat je je als speciaal onderwijs moet verantwoorden (R2; R4).
Mede ook omdat je werkt met maatschappelijk geld. Daarnaast stelt een directeur dat het hoort bij de
professionele houding (R6). Van de zeven directeuren die expliciet aangeven wel de waarde in te zien
hebben uiteindelijk drie directeuren geen zelfevaluatie ingediend. Reden hiervoor kan zijn dat ze wel
de waarde van de zelfevaluatie in het algemeen inzien, maar het niet geheel eens zijn met de manier
waarop de organisatie de zelfevaluatie nu heeft ingericht. Daarnaast speelt net als bij de vorige
variabele dat niet alle respondenten hetzelfde beeld hebben van wat de organisatie met een
zelfevaluatie bedoelt. Er is één directeur (R16) die duidelijk aangeeft dat hij/zij niet de waarde ziet van
zo’n zelfevaluatie en hem puur maakt omdat het bestuur dat wil.
Kortom, er zijn zeven directeuren die aangeven het eens te zijn met de waarde ondanks de
nadelen voor henzelf. Aangezien drie van hen geen zelfevaluatie hebben ingediend blijkt dit geen
voldoende voorwaarde om de zelfevaluatie in te dienen. Eén directeur geeft expliciet aan het niet eens
te zijn met de waarde van de zelfevaluatie. De overige directeuren noemen het eens zijn met de
waarde niet als reden om de zelfevaluatie in te dienen.
Deze variabele en de variabele morele plicht, aanwezigheid en afwezigheid van sociale druk en
de kosten-batenafweging zijn geformuleerd uit de nalevingsliteratuur. Deze literatuur (Nielsen &
Parker, 2012, p. 446) stelt dat een individu niet door alle motieven geleid hoeft te worden maar dat
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vaak de ene dominanter is dan de ander. Dit bekent dus dat het niet per se slecht is als iemand niet
aangeeft de zelfevaluatie in te dienen omdat hij/zij de waarde ervan inziet. Misschien is voor deze
persoon het rationele motief dominant en dient hij/zij hem vooral in omdat de baten hoger zijn dan
de kosten. Belangrijk is dus vooral op grond van welke reden de directeuren geen zelfevaluatie
indienden. Hierbij blijkt dat de directeuren vooral de kosten-batenafweging en de aan-/afwezigheid
van het plichtsgevoel noemen als redenen om de zelfvaluatie al dan niet in te dienen.

5.1.9 Bekendheid met de regel
Bij deze voorwaarde gaat het erom of de respondenten bekend zijn met het bestaan en de inhoud van
de afspraken omtrent de zelfevaluatie (Winter & May, 2001, pp. 679-680). Aangezien het format van
de zelfevaluatie het enige document is waarin de afspraken staan vastgelegd, wordt bij deze variabele
onderzocht of de directeuren bekend zijn met het bestaan en de inhoud van het format. Hierbij gaat
het dus niet om de overeenkomsten in het beeld dat de respondenten hebben over de
vervolgafspraken, zoals beschreven in paragraaf 5.1.5. Hierover verschillen de respondenten teveel
van mening om te achterhalen wat nu precies de regel is.
De eerste stap is bekendheid met het bestaan van het format. Uit de interviews blijkt dat twee
directeuren (R9; R22) het format niet eerder hebben gezien, dan wel zich afvragen wat de organisatie
bedoelt met een zelfevaluatie (9,1%). Een andere directeur (R5) geeft aan het format niet meer helder
voor de geest te hebben, maar na het zien van het format zegt hij/zij het wel te kennen (4,6%). De rest
van de respondenten geven allemaal aan bekend te zijn met het bestaan van het format.
Desondanks noemde tijdens de interviews elf directeuren (50%) niet uit zichzelf het format in
hun antwoord op de vraag welke afspraken er waren gemaakt omtrent de zelfevaluatie. Hierbij moest
de interviewer expliciet vragen of ze bekend waren met het format. Hieruit blijkt dat het format niet
erg leeft onder de directeuren. Dit geldt zowel voor directeuren die de zelfevaluatie wel indienden als
voor directeuren die dat niet deden.
Tweede stap is of de respondenten ook bekend zijn met de inhoud van het format. Om te
beginnen zijn de respondenten die niet bekend waren met het format ook niet bekend met de inhoud.
Daarnaast geven nog drie directeuren aan niet bekend te zijn met de inhoud van het format (in totaal
27,3%). Reden die zij hiervoor geven is dat ze het op hun eigen manier deden en er dus nooit serieus
naar hebben gekeken (R10; R18; R19).
Het onderzoek naar de mate waarin het beeld van de respondenten overeenkomt met het
format is enigszins verwarrend. Zo stelt het bestuur dat het format niet verplichtend is, maar staat in
het format zelf dat de organisatie “minimale eisen” (Geerlings, 2017, p. 1) stelt aan de zelfevaluatie.
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Dit zijn de criteria die de scholen minimaal dienen op te nemen in de zelfevaluatie. Aangezien bij deze
variabele het beeld van de respondenten vergeleken wordt met het daadwerkelijke format worden de
criteria als verplichtend gezien.
Het beeld van de inhoud van het bestuur komt dus niet geheel overeen met het format.
Verschil zit hem in de mate waarin de scholen de opgestelde criteria verplicht moeten meenemen. Het
beeld van de kwaliteitsmedewerkers komt wel overeen.
Uit de interviews blijkt dat de directeuren niet een heel duidelijk beeld hebben van wat er in
dat format stond. Antwoorden op de vraag wat dat format inhield zijn in de trend van ‘er stonden
items/punten/criteria in’ (R1; R6; R12; R16) of dat ze het niet op detail kennen omdat ze er nog niet
mee werken (R10). Uit de gegeven antwoorden komt naar voren dat onder de directeuren die de
zelfevaluatie niet indienden een groter aantal niet bekend of deels niet bekend is met de inhoud
(61,5%) dan onder de directeuren die wel een zelfevaluatie indienden (33,3%).
Kortom, de meeste respondenten waren bekend met het bestaan van het format. Minder
waren bekend met de inhoud daarvan. Het aandeel directeuren dat bekend is met de inhoud blijkt
groter te zijn onder de directeuren die wel een zelfevaluatie indienden dan onder de directeuren die
dat niet deden. Aan deze voorwaarde wordt dus maar deels voldaan.

5.1.10 Beschikking over voldoende organisatorische middelen
Bij deze variabele gaat het erom dat er voldoende organisatorische middelen aanwezig zijn om een
zelfevaluatie uit te voeren. Hierbij zijn vijf dimensies onderscheiden: budget, methoden voor
dataverzameling, organisatiestructuur, beschikbaar personeel en vaardigheden personeel (Bourgeois
& Cousins, 2013, pp. 304, 309 & 311).
Slechts één directeur geeft uit zichzelf aan dat beschikbaar budget een knelpunt vormt voor
het uitvoeren van de zelfevaluatie (4,6%). Door bezuinigingen moest de school vooral korten op de
mensen beschikbaar voor de kwaliteitszorg (R3).
Dit argument kan ook geplaatst worden bij de dimensie beschikbaar personeel. Er zijn
meerdere scholen die worstelen met beschikbaar personeel voor kwaliteitszorg. Van de 22 gesproken
directeuren geven er zes (27,3%) aan een probleem te hebben met het personeel. Reden is dat er veel
wisselingen waren in de directie (R9). Hierdoor worden plannen niet altijd gewaarborgd. Ook het
wegvallen van personen in de commissie van de begeleiding vormt een probleem (R3; R7; R9). Als een
teamleider, intern begeleider of kwaliteitszorgmedewerker wegvalt is er niet onmiddellijk iemand
beschikbaar die zijn/haar taken kan overnemen. Daarnaast geven de directeuren aan dat het primair
proces een reden kan zijn waardoor werknemers niet toekomen aan de zelfevaluatie (R3; R12; R15;
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R16). In sommige gevallen vraagt het primair proces veel aandacht omdat er bijvoorbeeld regelmatig
incidenten zijn of omdat er een leraar is uitgevallen die moet worden vervangen (R10; R15). Op zo’n
moment gaat het primair proces voor waardoor de zelfevaluatie op een tweede plaats komt. Vier
andere directeuren (18,2%) erkennen dit probleem ook (R4; R10; R17; R18), maar in iets mindere mate
(in totaal gaat het om 45,5%). Van deze in totaal tien directeuren hebben er zeven geen zelfevaluatie
ingediend.
Eén van de directeuren (R8) die expliciet aangeeft wel over voldoende mensen te beschikken
geeft aan dat zij een kwaliteitsmedewerker in dienst hebben op locatie. Dit levert volgens de directeur
een grote meerwaarde op voor het uitvoeren en het waarborgen van de uitkomsten van de
zelfevaluatie. Lang niet alle scholen hebben echter de beschikking over een kwaliteitsmedewerker op
locatie. Aangezien tien directeuren aangeven dat ze problemen ervaren met het beschikbare
personeel wordt aan deze voorwaarde niet voldaan.
Naast dat het personeel beschikbaar moet zijn is het volgens de theorie ook van belang dat het
personeel beschikt over de juiste vaardigheden. Hier geven acht directeuren (36,4%) aan problemen
bij te hebben. Zeven van hen dienden over 2018 geen zelfevaluatie in. Bij personeel kan het in dit
geval ook gaan om de vaardigheden van de directeur zelf. Om een beeld te krijgen van het soort
problemen dat zich voordoet als het gaat om de vaardigheden van het personeel zijn deze hieronder
weergegeven in een figuur.

Figuur 8: Problemen bij vaardigheden personeel
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Wat opvalt is dat scholen vooral rondlopen met de vraag hoe ze bepaalde criteria moeten
toetsen. Zo stellen respondenten (R4; R5; R6; R16; R21) dat ze moeten zoeken naar de juiste methodes
of dat ze niet weten hoe ze bepaalde aspecten moeten meten. Bij geen structuur in het format gaat
het erom dat ze niet weten wat ze waar moeten invullen (R6; R16).
Dat scholen soms niet weten hoe ze bepaalde aspecten moeten meten is ook terug te zien bij
de dimensie methoden. Zo geven acht directeuren (36,4%) aan hier problemen mee te hebben,
waarvan zeven geen zelfevaluatie indienden voor 2018. De meesten geven aan dat het even zoeken is
naar de juiste methode (R5; R7; R18; R21). Ook noemt een van de directeuren het zoeken naar het
juiste middel een “struggle” (R6). Een andere directeur (R16) geeft aan dat hij/zij het lastig vindt te
bepalen waar de juiste gegevens vandaan moeten komen.
Een laatste dimensie binnen deze variabele is de organisatiestructuur. Hierbij is het de vraag
of mensen binnen de organisatie terecht kunnen met vragen en problemen en of het uitvoeren van
zelfevaluaties gebruikelijk is binnen de scholen.
De mogelijkheid om bij iemand binnen de organisatie aan te kloppen met vragen of problemen
is volgens alle directeuren nadrukkelijk aanwezig. De meeste directeuren geven hiermee terecht te
kunnen bij de kwaliteitsmedewerkers (R1 t/m R12, R14 t/m R20). Een enkeling bespreekt zijn
problemen ook met het bestuur (R2).
Bij de vraag of het gebruikelijk is binnen de school om een zelfevaluatie in te dienen is meer
variatie in de antwoorden te vinden. Zo geven tien directeuren (45,5%) aan dat het nog niet heel
gebruikelijk is om zelfevaluaties uit te voeren. Dit wordt wel steeds gebruikelijker (R5; R7; R8; R15;
R20; R21). Eén van hen (R16) stelt dat het er ook nu nog vaak bij in schiet. Anderen (R10; R11) geven
aan dat het wel gebruikelijk is om een zelfevaluatie in te vullen maar nog niet op de manier van De
Onderwijsspecialisten. Zeven van de tien personen die aangeven dat het nog niet heel gebruikelijk is
om zelfevaluaties te houden, dienden geen zelfevaluatie in.
Kortom, aan de voorwaarde van voldoende organisatorische middelen is niet voldaan. Zowel
als het gaat om beschikbaar personeel, de vaardigheden van het personeel, de methoden als de
organisatiestructuur geven directeuren aan problemen te hebben. De directeuren die dit aangeven
behoren tevens grotendeels tot de groep die geen zelfevaluatie indiende.

5.1.11 Aanwezigheid evaluatiebevorderende activiteiten
De laatste variabele is de aanwezigheid van evaluatiebevorderende activiteiten. Hierbij is de vraag of
de scholen de evaluaties zelf uitvoeren of dat ze deze uitbesteden, in hoeverre ze gebruik maken van
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externe ondersteuning en in hoeverre er sprake is van goede organisatorische banden waarbij kennis
wordt gedeeld (Bourgeois & Cousins, 2013, pp. 304-311).
Bij de eerste dimensie, of scholen evaluaties over het algemeen zelf uitvoeren, komt naar
voren dat dit grotendeels het geval is. Slechts één directeur (R7) geeft aan dat voor sommige
onderdelen een bedrijf komt dat de onderzoeken doet. Het lijkt er dus op dat scholen wel gewend zijn
om evaluaties te doen. Bij de tweede dimensie, het gebruikmaken van externe ondersteuning, blijkt
dat scholen hier weinig gebruik van maken. Zo gaf slechts één directeur (R11) expliciet aan hulp te
hebben gehad van een externe bij het opzetten van de zelfevaluatie. De kwaliteitsmedewerker van De
Onderwijsspecialisten valt niet onder externe ondersteuning. Hiermee wordt iemand bedoeld die
buiten De Onderwijsspecialisten werkzaam is.
De laatste dimensie is de organisatorische banden en de mate waarin hierbij onderling kennis
wordt gedeeld. Directeuren

geven

overwegend

aan

dat

de

communicatie

met

de

kwaliteitsmedewerkers en bestuur voldoende aanwezig is. Een zevental directeuren (31,8%) geeft aan
met hen iets minder contact te hebben over de zelfevaluatie. Reden hiervoor is dat de zelfevaluatie
bijvoorbeeld niet terugkomt in de jaarplangesprekken met het bestuur (R16) of omdat de directeur
geen vragen had (R4; R13). Een andere reden is dat de kwaliteitsmedewerker in het verleden wel
betrokken was bij de opzet van de zelfevaluatie, maar de scholen het nu zelfstandig doen (R9; R18).
Ook over het op de hoogte houden van ontwikkelingen in het beleid en manieren om de
zelfevaluatie vorm te geven zijn de directeuren overwegend positief. Er zijn twee directeuren (9,1%)
die negatief antwoordden op deze dimensie. Een van de redenen hiervoor is dat het onduidelijk is wie
binnen de organisatie de besluiten neemt (R16). De andere reden is dat veel informatie wordt
verspreid middels het breed management overleg. Indien je als directeur niet aanwezig bent, wordt je
volgens de respondent (R3) niet op een andere wijze op de hoogte gebracht van wat daar is besproken.
Wat opvalt is dat de communicatie tussen directeuren onderling minder van toepassing is
binnen De Onderwijsspecialisten. De directeuren spreken onderling bijvoorbeeld op het breed
management overleg of de regio-overleggen, maar dit contact gaat zelden over de zelfevaluatie (R4;
R11; R12). Zes directeuren (27,3%) geven aan nooit met andere directeuren te spreken over de
zelfevaluatie (R2; R8; R10; R11 R13; R19). Vijf anderen (R7; R12; R16; R21; R22) geven aan dat deze
communicatie in beperkte mate het geval is (22,7%). Van deze groep directeuren die beperkt met
elkaar spreken over de zelfevaluatie diende 72,7% geen zelfevaluatie in. Daarnaast valt op dat in het
contact dat de directeuren onderling wel hebben zij nauwelijks kennis delen over manieren om de
zelfevaluatie op te stellen. Negen directeuren (40,9%) geven aan hier niet over gesproken te hebben
(R2; R8 t/m R12; R19; R21; R22). Nog eens acht (36,4%) geven aan dat hier heel algemeen over is
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gesproken (dus op hoofdpunten) of dat over en weer weleens een vraag is gesteld (R3; R4; R7; R13 t/m
R17). Dit nauwelijks delen van kennis blijkt ook uit het feit dat de ene directeur (R1; R12; R19) aangeeft
dat hij/zij het team erg betrekt bij het opstellen van de zelfevaluatie, terwijl de andere directeur
aangeeft dat hij/zij niet weet hoe hij/zij het team hierbij moet betrekken (R13; R14; R16). Hierover
wordt onderling niet gesproken.
Dat directeuren onderling nauwelijks kennis delen is opvallend aangezien uit de vorige
paragrafen bleek dat scholen wel worstelen met vragen over wat de juiste criteria zijn, wat de juiste
methoden zijn en hoe ze dat het best kunnen opschrijven. Het is echter niet zo dat alleen de
directeuren die geen zelfevaluatie indienden geen kennis delen met elkaar. Ook de directeuren die dat
wel deden geven aan dat ze onderling weinig kennis delen over het opzetten van de zelfevaluatie.
Kortom, scholen voeren evaluaties grotendeels zelf uit. Ze maken hierbij echter nauwelijks
gebruik van kennis en standaarden van externen. Over de communicatie tussen de directeuren en de
kwaliteitsmedewerkers/het bestuur zijn de directeuren overwegend positief. Communicatie tussen
directeuren onderling over de zelfevaluatie komt veel minder voor. Hierbij wordt nauwelijks kennis
gedeeld over mogelijke manieren om een zelfevaluatie op te zetten. Hiermee wordt maar deels aan
de voorwaarde van aanwezigheid van evaluatiebevorderende activiteiten voldaan. Deze voorwaarde
vormt dan ook een relevante verklaring voor het al dan niet indienen van de zelfevaluatie.

5.2 Overige voorwaarden uit de praktijk
Bij het analyseren van de interviews kwamen enkele aspecten meerdere malen naar voren die niet
goed geplaatst konden worden bij de uit de theorie onderscheiden dimensies. Hierbij gaat het om de
aspecten: timing van de zelfevaluatie, de besturingsfilosofie van de organisatie en de continue
verandering. Opmerking bij deze analyse is dat dit middels inductief onderzoek naar voren is gekomen.
Dit betekent dat hiernaar niet standaard is gevraagd in elk interview. Hierdoor gaat maar een deel van
de respondenten in op de link tussen deze aspecten en de zelfevaluatie. Wellicht als deze onderwerpen
aan alle respondenten worden voorgelegd dat er een andere uitslag uitkomt. Of bij deze elementen
dus sprake is van een verband is lastig te zeggen. Vervolgonderzoek kan uitwijzen of deze aspecten
ook bij andere organisaties spelen en zo meegenomen kunnen worden in het conceptueel model.
Naast deze elementen is ook gezocht naar een verband tussen het al dan niet indienen van
een zelfevaluatie en de regio waarin de school zich bevindt, het soort en het niveau onderwijs dat ze
aanbieden, het aantal leerlingen en de tijd dat ze zijn aangesloten bij De Onderwijsspecialisten. Dit
verband bleek niet duidelijk aanwezig.
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5.2.1 Timing
Het format, en daarmee de verplichting om een zelfevaluatie in te dienen, kwam niet voor iedereen
op een logisch moment. Zo geven zes directeuren (27,3%) aan dat de zelfevaluatie voor hen
onverwachts kwam. Voor hen was het probleem dat ze nog niet alle data beschikbaar hadden. Het
introduceren van het format vlak voor de vakantie maakte het niet makkelijker om op tijd de juiste
data te verkrijgen (R3; R5; R6; R16). Daar tegenover waren er juist ook scholen die zelf al waren
begonnen met het opzetten van de zelfevaluatie. Hier hadden zij al veel tijd inzitten. Zij stelden het
daarom niet op prijs dat De Onderwijsspecialisten een format introduceerde voor de scholen (R13;
R20). Van de zes directeuren die dit expliciet aangaven dienden er vier geen zelfevaluatie in.
Dit aspect is passend bij de variabele ‘gevoel van controle’. De verkeerde timing geeft
directeuren immers het gevoel dat ze niet aan de verwachtingen kunnen voldoen door de tijdsdruk of
dat ze zelf geen controle hebben over de gevolgen omdat ze niet hun eigen systeem mogen volgen.
Hoewel dit aspect dus niet naar voren kwam door gebruik te maken van het operationalisatieschema
blijkt een gevoel van controle toch mee te spelen bij het wel of niet indienen van een zelfevaluatie.

5.2.2 Besturingsfilosofie
Een ander aspect dat in de interviews meerdere malen naar voren kwam, is de ‘nieuwe’
besturingsfilosofie die de organisatie wenst toe te passen. Deze besturingsfilosofie houdt in dat het
bestuur meer stuurt vanuit waarden en dat de professional aan zet is (R24). Dit betekent ook dat de
directeuren meer ruimte krijgen om beslissingen te maken voor hun eigen school. Het bestuur (R24
vindt de zelfevaluatie een logisch gevolg van deze nieuwe besturingsfilosofie. Sterker nog, ze noemt
het de concrete aanleiding voor het invoeren van de zelfevaluatie. De kwaliteitsmedewerkers (R23)
geven aan dat de nieuwe besturingsfilosofie inhoudt dat directeuren meer ruimte krijgen. Hier staat
volgens hen tegenover dat de directeuren verantwoording moeten afleggen over datgene wat ze doen.
De zelfevaluatie is hier naar de mening van de kwaliteitsmedewerkers een goed middel voor.
Deze mening wordt niet gedeeld door alle directeuren. Zo stelt een directeur (R6) dat het bij
deze besturingsfilosofie gaat om de dialoog en het gesprek dat je voert over datgene wat je hebt
gedaan. De organisatie moet verantwoording volgens de directeur niet baseren op cijfers en
formulieren. Een andere directeur (R16) stelt dat het bestuur roept dat ze willen sturen op waarden
maar er ondertussen allemaal systemen ingooien. Weer een andere directeur (R22) stelt dat de nieuwe
filosofie gericht is op het anders vasthouden van de professional, maar dat ze nog steeds veel bezig
zijn met het aanleveren van cijfers. Ook stelt een directeur (R9) die van mening is dat scholen de
zelfevaluatie niet hoeven in te dienen, dat het niet indienen van de zelfevaluatie juist een voorbeeld is
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van het sturen op waarden. Tot slot wordt door een directeur genoemd dat de organisatie gericht is
op ‘de professional aan zet’ maar dat het een illusie is dat de professional aan een zelfevaluatie
toekomt (R16). Volgens deze directeuren is het indienen van een zelfevaluatie dus eerder in strijd met
de nieuwe besturingsfilosofie van de organisatie.
Er is één directeur (R1) die expliciet aangeeft dat de zelfevaluatie past bij de nieuwe
besturingsfilosofie. Uit de analyse blijkt dat de directeuren die vinden dat de zelfevaluatie haaks staat
op de besturingsfilosofie redelijk gelijk verdeeld zijn over de groep die wel en de groep die geen
zelfevaluatie indiende.
Kortom, er zijn verschillende opvattingen over wat de nieuwe besturingsfilosofie precies
inhoudt en wat de rol van de zelfevaluatie daarbij is. Welk beeld onder de directeuren dominant is, is
lastig te zeggen aangezien hier niet in elk interview expliciet naar is gevraagd.
De mate waarin de zelfevaluatie aansluit bij de door de organisatie ingevoerde
besturingsfilosofie past enigszins bij de variabele ‘voldoende organisatorische middelen’. Hierbij wordt
immers ook gevraagd of het uitvoeren van zelfevaluaties gebruikelijk is. Dit zou je ook kunnen scharen
onder de cultuur van een organisatie net als de besturingsfilosofie. Of de aansluiting bij de
besturingsfilosofie daadwerkelijk een rol speelt zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen.

5.2.3 Veranderingen
Een derde punt dat in de interviews naar voren komt, is dat directeuren het lastig vinden dat er continu
verandering plaatsvindt. Hierbij kan het gaan om een format dat steeds weer verandert (R3; R11; R14;
R20) of dat verschillende afdelingen steeds vernieuwingen invoeren die de scholen vervolgens moeten
uitvoeren (R4; R16; R19; R21; R22). Dit leidt tot frustratie omdat directeuren op deze manier naar eigen
zeggen de formats niet eigen kunnen maken. In totaal geven negen directeuren (40,9%) uit zichzelf
aan dat ze hier moeite mee hebben.
Het blijkt dat de meesten (zes van de negen) zich bevinden onder de directeuren die wel een
zelfevaluatie indienden. Dit lijkt opvallend maar een logische verklaring is dat de directeuren die het
daadwerkelijk indienden ook hebben gewerkt met het format. Zij zijn dan ook degene die er de nadelen
van ondervinden als het format verandert.
Kortom, het idee dat een afspraak of format elk moment weer kan veranderen kan ertoe leiden
dat directeuren minder snel bereid zijn tijd te steken in een nieuw format. Het lijkt er niet op dat dit
(op dit moment) leidt tot het uiteindelijk niet indienen van de zelfevaluatie. Vervolgonderzoek kan hier
meer inzicht in geven.
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Dit aspect kan wederom ondergebracht worden bij de variabele ‘behoud van gevoel van
controle’. Zo voelt de kans op steeds een nieuw format als controleverlies omdat de directeur niet in
de hand heeft hoe hij/zij het volgend jaar moet indienen. Ook weet de directeur niet of investeren in
het huidige format zin heeft. Naast de dimensies controle op gevolgen en transparantproces zou
daarom ook voorspelbaarheid meegenomen kunnen worden als dimensie van de variabele ‘gevoel van
controle’.

5.3 Conclusie
Na het onderzoeken van de voorwaarden blijkt een eerste verklaring het verschil in de opvatting of de
scholen de zelfevaluatie moeten indienen of niet. Hierbij blijkt een duidelijk verband tussen het nietindienen van de zelfevaluatie en een verschil in het beeld van de inhoud tussen de directeuren en het
bestuur/de kwaliteitsmedewerkers. Als reden voor het niet bereid zijn een zelfevaluatie in te indienen
komt naar voren dat directeuren gedreven worden door een kosten-batenafweging en het ontbreken
van plichtsgevoel. Verder blijkt de beschikking over voldoende organisatorische middelen om de
zelfevaluatie uit te voeren een probleem. Vooral de beschikbaarheid en vaardigheid van het personeel
en kennis van methoden spelen een rol. Tot slot blijkt bij de evaluatiebevorderende activiteiten dat
directeuren onderling nauwelijks kennis delen over het opstellen van de zelfevaluatie en dat ze
hiervoor geen kennis van buiten halen.
Uit de inductieve analyse komt naar voren dat directeuren moeite hebben met de timing van
het format van de zelfevaluatie en de continue veranderingen. Hieruit blijkt dat het verlies aan controle
een grotere rol speelt dan op basis van de deductieve analyse werd verondersteld. Daarnaast valt op
dat er verschil zit in de interpretatie van de besturingsfilosofie en de rol van de zelfevaluatie daarin.
Welk verband deze factoren precies hebben met het indienen van een zelfevaluatie is op basis van
alleen dit onderzoek moeilijk te zeggen.
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6. Analyse: bevorderen indienen zelfevaluaties
Dit hoofdstuk geeft een beeld van de wijze waarop De Onderwijsspecialisten het indienen van de
zelfevaluatie onder bij haar aangesloten scholen kan bevorderen. De eerste paragraaf gaat in op de
manieren uit de literatuur om als organisatie te voldoen aan de voorwaarden die bij De
Onderwijsspecialisten voor problemen zorgen. In paragraaf 2 staan de manieren die bij vergelijkbare
organisaties blijken te werken of manieren die daar voor problemen zorgden centraal. Vervolgens gaat
de derde paragraaf in op de toepasbaarheid van de daarvoor genoemde oplossingen op De
Onderwijsspecialisten. Hiermee geeft dit hoofdstuk antwoord op deelvragen 7, 8 en 9.

6.1 Mogelijke oplossingen uit de literatuur
Deze paragraaf gaat in op strategieën in de literatuur om te voldoen aan de voorwaarden voor het
indienen van de zelfevaluatie die een probleem blijken te zijn bij De Onderwijsspecialisten. Om zoveel
mogelijk aan te sluiten bij de gevonden voorwaarden worden de strategieën in dezelfde literatuur
gezocht als waar de voorwaarden uit zijn afgeleid. Dit betekent dat de strategieën afkomstig zijn van
Kotter en Schlesinger (2008) (weerstand tegen verandering), Taut en Brauns (2003) (weerstand tegen
evaluaties) en Winter en May (2001) (nalevingsliteratuur). Kotter en Schlesinger gaan het uitgebreidst
in op de verschillende strategieën. Hierbij noemen ze onder andere bij welke problemen een bepaalde
strategie geschikt is en wat hiervan de voor- en nadelen zijn. De literatuur vanuit de overige twee
perspectieven legt deze link minder duidelijk. De eerder gevonden voorwaarden waaraan De
Onderwijsspecialisten niet voldoet zijn hieronder onderverdeeld in vijf knelpunten: een verschil in het
beeld van de inhoud, het ervaren van hoge kosten, het ontbreken van het plichtsgevoel, een beperkte
capaciteit (personeel, methoden en communicatie) en verlies van controle.
In totaal onderscheiden Kotter Schlesinger zes verschillende strategieën te weten: “educatie
en communicatie”, “participatie en betrokkenheid”, “facilitering en support”, “onderhandeling en
overeenkomst”, “manipulatie en toevoegen” en tot slot “impliciete en expliciete dwang” (Kotter &
Schlesinger, 2008, p. 136). Alle strategieën hebben voor- en nadelen. Welke strategie het meest
geschikt is om toe te passen, is volgens de auteurs afhankelijk van de situatie en de oorzaken voor de
weerstand. Welke strategie het beste toepasbaar is, is dus afhankelijk van de gevonden knelpunten.
Belangrijke opmerking hierbij is dat de organisatie geen keuze hoeft te maken tussen de verschillende
strategieën. Vaak worden meerdere strategieën tegelijkertijd toegepast (Kotter & Schlesinger, 2008,
p. 137). Een overzicht van de knelpunten met bijpassende strategieën volgens de literatuur is
opgenomen in tabel 7.
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De eerste voorwaarde waaraan De Onderwijsspecialisten niet geheel voldoet is afkomstig uit
de theorie van Kotter en Schlesinger (2008). Uit de interviews blijkt dat de invoerders en de uitvoerders
niet hetzelfde beeld hebben van de inhoud van de verandering. Zo zijn niet alle directeuren op de
hoogte van het feit dat scholen de zelfevaluatie moeten indienen bij het bestuur. In hoofdstuk 5 is al
opgemerkt dat, hoewel wel een oorzaak voor het niet-indienen van de zelfevaluatie, dit niet zozeer
een oorzaak is voor weerstand tegen de zelfevaluatie. Reden hiervoor is dat de directeuren simpelweg
niet weten dat ze het moeten indienen. Toch is de literatuur van Kotter en Schlesinger, over weerstand
tegen verandering, bruikbaar als het gaat om manieren om hiermee om te gaan.
De auteurs stellen dat wanneer er sprake is van een gebrek aan informatie of van foutieve
informatie de strategie van ‘educatie en communicatie’ kan worden toegepast (Kotter & Schlesinger,
2008, p. 136). Deze strategie is volgens de auteurs met name relevant als de invoerder voor de
implementatie van de verandering afhankelijk is van de uitvoerders. Aangezien de scholen uiteindelijk
de zelfevaluatie moeten opzetten is die afhankelijkheid in deze casus ook het geval. Deze strategie
houdt in dat mensen vooraf een goede uitleg krijgen van de verandering (Kotter & Schlesinger, 2008,
p. 134). De auteurs stellen dat een goede communicatie van ideeën maakt dat mensen er de logica
van inzien en beseffen dat de verandering nodig is. Om deze uitleg vooraf te doen, zoals de literatuur
veronderstelt, is het te laat. Maar uitleg en communicatie kan wellicht ook tijdens het proces uitkomst
bieden. Voordeel volgens de auteurs is dat mensen op deze manier overtuigd kunnen worden van de
verandering. Hierdoor willen ze vervolgens ook meewerken aan de implementatie (Kotter &
Schlesinger, 2008, p. 136). Nadeel is dat het veel tijd kan kosten indien er veel mensen bij betrokken
zijn. Dit is ook mede afhankelijk van de wijze waarop de organisatie de medewerkers informeert. Dit
kan volgens de auteurs (Kotter & Schlesinger, 2008, p. 134) in groepsverband zijn, maar ook één op
één.
Kortom, om het probleem van een verschil in beeld weg te nemen is volgens de literatuur de
strategie van ‘educatie en communicatie’ aan te raden. De medewerkers kunnen in groepen worden
geïnformeerd om zo tijd te besparen.
Bij de tweede voorwaarde, de kosten-batenafweging, blijkt dat directeuren van De
Onderwijsspecialisten veelal gedreven worden door een kosten-batenafweging en hierbij nadelen zien
van de zelfevaluatie. Een eerste nadeel is dat de zelfevaluatie veel tijd kost. Kotter en Schlesinger
(2008, p. 136) stellen dat wanneer mensen er op achteruit gaan en zij voor veel weerstand kunnen
zorgen, ‘onderhandeling’ een goede strategie is. Hierbij biedt de organisatie, volgens Kotter en
Schlesinger (2008, p. 136), prikkels aan de mensen die weerstand bieden, bijvoorbeeld een hoger loon.
Op deze manier proberen de werkgevers een overeenkomst te bereiken met de mensen die de
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verandering moeten uitvoeren. Als voordeel noemen Kotter en Schlesinger (2008, p. 136) dat het vaak
een relatief makkelijke manier is om weerstand te voorkomen. Nadeel, volgens de auteurs, is dat het
behoorlijke kosten met zich mee kan brengen. Helemaal als anderen op het idee gebracht worden dat
ze ook kunnen onderhandelen.
Een tweede nadeel bij de koten-batenafweging is dat directeuren het niet eens zijn met de
opgestelde criteria. Hierbij stellen Kotter en Schlesinger de strategie van ‘participatie’ voor. Deze
strategie kunnen organisaties volgens Kotter en Schlesinger (2008, p. 136) toepassen als de invoerders
over te weinig kennis beschikken om de verandering op te zetten en waarbij anderen een dusdanige
macht hebben dat ze weerstand kunnen vertonen. Er is toewijding en kennis nodig van de directeuren
om te komen tot goede criteria. Voordelen zijn dat directeuren betrokken raken bij de zelfevaluatie en
dat informatie die zij hebben, meegenomen kan worden in het proces (Kotter & Schlesinger, 2008,
p.136). Nadelen zijn volgens de auteurs dat het veel tijd kan kosten.
De literatuur over weerstand tegen evaluaties van Taut en Brauns (2003) noemt ook een
tweetal strategieën om om te gaan met de kosten-batenafweging als reden voor weerstand. Hoewel
de literatuur zich richt op de individuele kosten-batenafweging kan hetzelfde werken voor een kostenbatenafweging op het niveau van de school. Allereerst stellen Taut en Brauns (2003, p. 260) dat het
van belang is om op een effectieve manier de positieve aspecten van de evaluatie te communiceren.
Daarnaast is het volgens de auteurs van belang om de angsten die de directeuren hebben expliciet te
maken.
Volgens de nalevingsliteratuur (Winter & May, 2001, p. 667) is de kosten-batenafweging te
sturen door de kans om gepakt te worden en de sancties voor het niet naleven aan te passen. Hierbij
stellen de auteurs wel dat het verband met de sancties nog onvoldoende is vastgesteld.
Kortom, bij de kostenbatenafweging komen in de literatuur verschillende strategieën naar
voren: onderhandeling, participatie, communicatie van positieve aspecten, expliciet maken van de
angsten en het verhogen van de pakkans. De mate waarin elke strategie toepasbaar is bij De
Onderwijsspecialisten komt aan bod in paragraaf 3.
Een derde voorwaarde waaraan De Onderwijsspecialisten niet geheel voldeed is de
aanwezigheid van een plichtsgevoel. Hier gaat alleen de nalevingsliteratuur op in. Winter en May
(2001, p. 678 ) stellen dat een organisatie het plichtsgevoel moeilijk kan aanpassen. Dit is volgens hen
het resultaat van een socialisatieproces dat iemands hele leven duurt. Dit is niet zo een, twee, drie aan
te passen. Het veranderen van het plichtsgevoel is dus weliswaar mogelijk, maar erg lastig. Daarbij
neemt dit proces veel tijd in beslag.
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De vierde voorwaarde die bij De Onderwijsspecialisten voor problemen zorgt is dat de scholen
een beperkte capaciteit hebben. Zo zijn er problemen met: de beschikbaarheid en de vaardigheden
van het personeel, kennis over de juiste methoden en het onderling delen van kennis over hoe de
zelfevaluatie opgezet kan worden. Hierbij is de strategie van ‘educatie en communicatie’ van Kotter en
Schlesinger (2008, p. 136) geschikt om kennis over te brengen over de juiste methoden. Kotter en
Schlesinger (2008, p. 136) stellen ook dat wanneer de weerstand ontstaat omdat mensen moeite
hebben zich aan te passen aan de verandering in veel gevallen de strategie van ‘facilitering’ geschikt
is. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om trainingen in nieuwe vaardigheden (Kotter & Schlesinger,
2008, p. 135). Ook noemen de auteurs dat je mensen vrij kan geven na een periode waarin veel van
hen wordt gevraagd of dat wordt geluisterd en emotionele ondersteuning wordt geboden. Als
voordeel noemen Kotter en Schlesinger (2008, p. 136) dat geen ander instrument zo goed werkt bij
problemen met de aanpassing. Nadelen zijn, volgens de auteurs, dat het duur is, veel tijd kost en het
gewenste effect niet is gegarandeerd.
Kortom, bij een beperkte capaciteit wordt door de literatuur de strategie van ‘educatie en
communicatie’ en de strategie van ‘facilitering’ aangeraden, hierbij dient de organisatie wel in de gaten
te houden wat de kosten zijn, hoeveel tijd ermee gemoeid is en of het gewenste effect gegenereerd
wordt.
Uit de inductieve analyse blijkt als laatste voorwaarde dat het gevoel van verlies aan controle
een grotere rol speelt dan op basis van de deductieve analyse werd gedacht. Directeuren noemen de
continue verandering en de slechte timing van het format als reden om geen zelfevaluatie in te dienen.
Ook hierbij is sprake van een probleem met het aanpassen aan de situatie. ‘Facilitering’ kan volgens
de literatuur van Kotter en Schlesinger (2008) dus ook hier een oplossing bieden. Daarnaast is de
strategie van ‘educatie en communicatie’ relevant om directeuren beter voor te bereiden op komende
veranderingen.
Ook Taut en Brauns (2003, p. 260) noemen strategieën om hiermee om te gaan. Zij stellen
onder andere dat veel communicatie en kennis over de evaluatie de voorspelbaarheid vergroot.
Hierdoor is er volgens de auteurs minder dreiging, meer vertrouwen en is er meer motivatie om mee
te werken.
Daarnaast geven Taut en Brauns (2003, p. 260) nog andere strategieën om te zorgen voor
meer gevoel van controle bij de directeuren. Eerste strategie is het betrekken van de directeuren bij
het gehele evaluatieproces. Ook het op de lange termijn opbouwen van een vertrouwensband noemen
ze als strategie. Verder stellen de auteurs dat de evaluatie aangepast moet worden aan al bestaande
organsatiestructuren. Tot slot noemen de auteurs het introduceren van een advocaat van de duivel,
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zodat ook de tegenstanders zich gehoord voelen. (Taut & Brauns, 2003, p. 260). De auteurs werken
deze strategieën in hun artikel helaas niet verder uit.
Kortom, om een gevoel van controle te behouden worden vanuit de literatuur de volgende
strategieën aangeraden: faciliteren, uitleg geven en communiceren (o.a. voor meer voorspelbaarheid),
betrekken van directeuren bij het proces, opbouwen van een vertrouwensband, aanpassing aan
bestaande organisatiestructuren en het introduceren van een advocaat van de duivel.
Als laatste twee strategieën noemen Kotter en Schlesinger (2008 p. 136) ‘dwang’ en
‘manipulatie’. ‘Manipulatie’ is volgens hen in te zetten als niets anders werkt. ‘Dwang’ kan een optie
zijn als het noodzakelijk is dat een verandering snel wordt doorgevoerd. Bij beide strategieën is volgens
de auteurs echter een groot risico aanwezig voor de langere termijn. Als mensen immers door hebben
dat ze gemanipuleerd worden of zich gedwongen voelen kan dit volgens Kotter en Schlesinger een
afkeer veroorzaken richting de invoerder van de verandering.

Tabel 7: Strategieën bij knelpunten volgens de literatuur
Knelpunt

Strategieën

Verschil in beeld

Educatie en communicatie

Kosten-

Onderhandeling

batenafweging

Participatie
Communicatie van positieve aspecten
Expliciet maken van de angsten van directeuren
Verhogen van de pakkans

Plichtsgevoel

(Duurt erg lang en is erg moeilijk)

Capaciteit

Educatie en communicatie
Facilitering

Gevoel
controle

van Facilitering
Educatie en communicatie (o.a. voor meer voorspelbaarheid)
Betrekken van directeuren bij het proces
Opbouwen van een vertrouwensband
Aanpassing aan bestaande organisatiestructuren
Introduceren van een ‘advocaat van de duivel’
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6.2 Mogelijke oplossingen uit de praktijk
Voor de oplossingen uit de praktijk zijn drie met De Onderwijsspecialisten vergelijkbare organisaties
geïnterviewd: scholenstichtingen voor speciaal onderwijs uit Rotterdam, Groningen en Noord-Brabant.
Alle drie de organisaties hebben het toezicht houden op de onderwijskwaliteit anders ingericht. Uit de
interviews komen zowel de knelpunten van de organisaties naar voren als mogelijke strategieën om
de knelpunten van De Onderwijsspecialisten op te lossen. Voor de begrijpbaarheid van het verhaal
wordt naar de verschillende respondenten/organisaties verwezen middels de letters A, B en C.
Een eerste knelpunt van De Onderwijsspecialisten is dat de directeuren en het bestuur/de
kwaliteitsmedewerkers niet hetzelfde beeld hebben van de verandering. Dit knelpunt komt niet naar
voren in de interviews met de vergelijkebare organisaties. Door organisatie C wordt dit tegengegaan
door één keer in het jaar een overzicht te maken van wat wanneer ingediend moet worden
(Respondent C, pc, 4 juli 2019). Daarnaast krijgen directeuren vervolgens twee maanden van tevoren
een herinneringsmail als ze een bepaald document nog niet hebben ingediend. Zo is er geen
onduidelijkheid over wat de scholen moeten indienen.
Het tweede knelpunt is de kosten-batenanalyse. Nadelen hierbij zijn dat de evaluatie veel tijd
kost en dat de criteria te weinig zeggen. Het eerste nadeel, de tijdsinvestering, wordt ook door de
vergelijkbare organisaties genoemd. Zo noemt respondent A (pc, 8 juli 2019) dat ze wel een format
hebben voor een zelfevaluatie, maar dat scholen dit nauwelijks gebruiken omdat het teveel werk is.
Hoewel de organisaties bepaalde elementen misschien niet invoerden met als doel tijdswinst voor de
scholen kan dit wel het effect zijn. Zo heeft organisatie A aan een gezamenlijk schoolplan. Scholen
hoeven, volgens de respondent, hiervoor alleen cijfers aan te leveren die vervolgens geïntegreerd
worden in een strategisch beleidsplan voor de hele stichting. Hetzelfde doet de organisatie met de
jaarplannen.
Ook respondent B (pc, 3 juli 2019) geeft aan een gezamenlijk bestuursjaarplan te hebben. Dit
is mogelijk aangezien de scholen sterk met elkaar verbonden zijn. Bijvoorbeeld omdat ze allemaal
dezelfde naam dragen of omdat ze dezelfde werkwijze hanteren. Dit gezamenlijke jaarplan scheelt
scholen veel tijd omdat ze het niet zelf hoeven op te stellen. Respondent B stelt dat ze dit heeft
ingesteld om de bureaucratie te beperken. Anders moet elke school, volgens de respondent, voor
zichzelf formuleren wat hun visie is op onderwijs. Nadeel is wel dat scholen een deel zelfstandigheid
kwijtraken. Volgens respondent B zijn de directeuren hier echter wel heel positief over omdat
directeuren het fijn vinden als ze geen strategisch beleidsplan hoeven te schrijven. Directeuren mogen
wel meedenken bij het opstellen van dit strategisch beleidsplan. Hierbij is het volgens respondent B
van belang dat je je focust op wat hetzelfde is in plaats van wat je onderscheidt als school. “Je moet
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de grote gemeenschappelijke deler pakken en dan merk je dat je elk jaar gedetailleerder wordt en ze
[de scholen] dichter bij elkaar komen” (Respondent B, pc, 3 juli 2019).
Respondent C (RENN4, pc, 4 juli 2019) geeft ook aan dat hij een manier heeft gevonden om
het knippen en plakken zoveel mogelijk te voorkomen. Zij bouwden een systeem waarbij de cijfers
maar één keer ingevoerd hoeven te worden. Het enige dat de directeuren hoeven te doen is een korte
toelichting geven op de cijfers. Dit voorkomt volgens de respondent dat scholen dezelfde informatie
neer moeten zetten in een financieel jaarverslag, algemeen jaarverslag en jaarplan.
Het invoeren van een dergelijk systeem heeft echter ook nadelen. Zo is de organisatie, volgens
respondent C (pc, 4 juli 2019), tegen behoorlijk wat weerstand opgelopen bij het introduceren van dit
systeem. Hierdoor kostte het de organisatie vier jaar om dit te doen. Reden van de weerstand is
volgens de respondent dat scholen vertrouwd zijn met de manier waarop ze het doen en dit niet snel
willen veranderen. De respondent merkt op dat dit probleem vooral speelt bij teamleiders die al
langere tijd werken bij de organisatie. Nieuwe teamleiders hebben hier veel minder moeite mee.
Een andere manier om de werkdruk beperkt te houden is door de hoeveelheid aan metingen
te beperken. Respondent B (pc, 3 juli 2019) heeft daarom besloten niet alle leerlingen mee te nemen
in de metingen, maar alleen de leerlingen van een bepaalde leeftijd. Dit maakt het minder tijdrovend
om data te generen en toch komen alle leerlingen een keer aan de beurt. Want, zo stelt de respondent:
“Het gaat er niet om dat je alle kinderen meet, het gaat erom of je genoeg weet om de
onderwijskwaliteit te verbeteren” (Respondent B, pc, 3 juli 2019).
Bij respondent A (pc, 8 juli 2019) is het vooral de ondersteunende staf (bovenschools) die de
bruikbare informatie uit de verschillende documenten haalt. Is de gewenste informatie niet te vinden
dan krijgen de scholen aan a4-tje met een aantal vragen waarvoor zij de cijfers alsnog moeten
aanleveren. Ook zijn er volgens de respondent kwartaalgesprekken waarvoor de scholen een Excelbestand dienen aan te leveren met daarin de cijfers. In dit document kunnen de scholen, volgens de
respondent, verwijzen naar de losse onderliggende documenten. De scholen maken dus geen aparte
analyses voor het format. De respondent stelt zelfs dat zij als regel hebben dat voor dit document de
school geen nieuwe documenten mag opstellen. Als het goed is hebben ze de informatie immers al
ergens beschikbaar. Respondent A geeft wel toe dat met die verwijzingen naar de oorspronkelijke
documenten het voor het bestuur minder makkelijk wordt om alle informatie te achterhalen. Hier
hebben zij geen oplossing voor. Wel valt op dat zowel respondent A als respondent C (pc, 4 juli 2019)
aangeven dat er een tussenlaag is tussen het bestuur en de directeuren van de scholen. Deze ‘tussendirecteuren’ reduceren de informatie van de scholen tot voor het bestuur bruikbare informatie. Het
bestuur hoeft dus niet de losse analyses van de scholen door te lezen.
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Tot slot noemen respondenten A (pc, 8 juli 2019) en C (pc, 4 juli 2019) dat het helpt om bij
weerstand, vanwege bijvoorbeeld de tijdsinvestering, vooral over de positieve aspecten van de
verandering te communiceren. Hierdoor gaan directeuren hopelijk het nut inzien van de verandering.
Respondent C voegt hier aan toe dat de beste manier om dit te doen is door de scholen aan elkaar te
laten vertellen wat de positieve aspecten zijn. Dit kan bijvoorbeeld door te werken met pilots.
Kortom, de vergelijkbare organisaties noemen verschillende strategieën om met tijdgebrek om
te gaan: een gezamenlijk jaar-/schoolplan opstellen, een efficiënt nieuw systeem introduceren,
hoeveelheid metingen beperken, ondersteunende staf grotere rol geven, scholen laten verwijzen naar
onderliggende documenten, een tussenlaag oprichten en het communiceren van de positieve
aspecten.
Een tweede nadeel bij de kosten-batenanalyse van de zelfevaluatie is dat de criteria te weinig
zeggen. Dit knelpunt komt niet naar voren in de interviews met vergelijkbare organisaties. Respondent
A (pc, 8 juli 2019) noemt wel een mogelijke oplossing hiervoor. Zo stelt zij dat de scholen bij hen zelf
mogen bepalen welke criteria voor de school van belang zijn. Dit voorkomt dat scholen gegevens
moeten aanleveren waarvan zij vinden dat die te weinig zeggen. Respondent C (pc, 4 juli 2019) geeft
aan dat de scholen moeten reflecteren op de wettelijke criteria. Eventuele aanvullende punten worden
alleen in overleg toegevoegd.
Een derde knelpunt bij De Onderwijsspecialisten is het gebrek aan plichtsgevoel. Geen van de
respondenten noemt een oplossing voor dit knelpunt. Ook zijn alleen interviews gehouden met
kwaliteitsmedewerkers/directeuren. Hierdoor is niet met zekerheid te zeggen of dit plichtsgevoel wel
of niet aanwezig is onder de schooldirecteuren van de vergelijkbare organisaties.
Een vierde knelpunt is de capaciteit, waarbij het gaat om kennis van methoden, beschikbaar
en geschikt personeel en het onderling delen van kennis. De vraag welke methoden het meest geschikt
zijn om bepaalde aspecten te meten blijkt ook een knelpunt bij de vergelijkbare organisaties. Vooral
sociale en emotionele ontwikkeling noemt respondent B (pc, 3 juli 2019) als een criterium dat lastig te
meten is. Hier hebben de organisaties geen oplossing voor.
Daarnaast is ook het hebben van beschikbaar en geschikt personeel een knelpunt bij de
vergelijkbare organisaties. Zo is er geen tijd om alle plannen uit te werken en is ook het implementeren
van de plannen een probleem. Respondent A (pc, 8 juli 2019) stelt dat zodra iemand het snapt deze
namelijk weer gaat, waarna er weer een nieuwe werknemer komt. Dit soort wisselingen staat de
implementatie van veranderingen in de weg. Hetzelfde geldt, volgens de respondent, voor interimdirecteuren die gaan en komen. Ook kan volgens respondent C (pc, 4 juli 2019) wisseling van personeel
ervoor zorgen dat bepaalde taken niet langer worden opgepakt. Het is dus raadzaam rekening te
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houden met hoe de verandering geborgd wordt binnen de organisatie. Hiermee samenhangend is ook
het grote aantal vacatures een probleem. Zo stelt respondent C dat als er sprake is van een
personeelstekort scholen steeds lastiger mensen aan het primaire proces kunnen onttrekken. Echt een
oplossing hebben de organisaties hier niet voor.
Het derde element, delen van kennis, doen de vergelijkbare organisaties wel. Zo stelt
respondent C (pc, 4 juli 2019) dat met het systeem dat zij hanteren de scholen toegang hebben tot alle
documenten binnen de organisatie. Zo kunnen scholen van elkaar zien hoe ze bepaalde documenten
hebben opgesteld. Hier maken de scholen volgens de respondent ook gebruik van.
Een laatste knelpunt van De Onderwijsspecialisten is dat directeuren het gevoel van controle
verliezen. Hierbij geeft respondent C (pc, 4 juli 2019) aan de ze met het invoeren van een nieuw
systeem heel wat weerstand hebben moeten overwinnen. Hierbij is het volgens de respondent van
belang dat de directeuren eerst de voordelen inzien van een verandering voordat het wordt ingevoerd.
Zo behouden directeuren een gevoel van eigenaarschap. Het werken met pilots draagt hier volgens de
respondent ook aan bij. Hierdoor worden geen taken opgelegd maar krijgen de directeuren van
collega’s te horen of iets werkt of niet. Respondent A (pc, 8 juli 2019) stelt ook dat het doorvoeren van
een verandering vaak veel tijd kost en vereist dat je daar veel met elkaar over praat.
Er is ook een knelpunt dat wel door de vergelijkbare organisaties wordt genoemd, maar die
niet naar voren kwam bij De Onderwijsspecialisten. Zo stelt respondent A (pc, 8 juli 2019) dat niet altijd
duidelijk is wie voor bepaalde zaken verantwoordelijk is. Is het opstellen van een goed verslag van de
stand van zaken de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsmedewerkers of van de directeuren? Dit
dient men helder te hebben om te voorkomen dat taken op elkaar worden afgeschoven.
Uit de interviews met de organisaties blijkt dat zij een aantal strategieën noemen die een
oplossing kunnen bieden voor de knelpunten van De Onderwijsspecialisten. Of hierbij ook
daadwerkelijk sprake is van een oorzakelijk verband is op basis van dit onderzoek niet vast te stellen.
Hiervoor zijn te weinig organisaties geïnterviewd. Ook zijn alleen interviews gehouden met de
kwaliteitsmedewerker of directeur van de organisatie. Hierdoor kan het zijn dat bepaalde knelpunten
wel spelen binnen de organisatie maar niet in de interviews naar voren zijn gekomen omdat niet is
gesproken met de directeuren. Een overzicht van de hierboven genoemde strategieën bij de
knelpunten van De Onderwijsspecialisten staat in tabel 8.
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Tabel 8: Knelpunten en passende strategieën volgens vergelijkbare organisaties
Knelpunten

Strategieën vergelijkbare organisaties

bij De Onderwijsspecialisten
Verschil in beeld

Eén keer per jaar een totaal overzicht en twee maanden van
tevoren een herinneringsmail

Kosten-batenafweging

Een gezamenlijk jaar-/schoolplan opstellen

Tijd (vormt ook een knelpunt bij Een efficiënt nieuw systeem introduceren
vergelijkbare organisaties)

Hoeveelheid metingen beperken
Ondersteunende staf grotere rol geven
Scholen laten verwijzen naar onderliggende documenten
Een tussenlaag oprichten die informatie voor het bestuur
reduceert.
Communiceren positieve aspecten

Criteria

Scholen zelf laten bepalen welke criteria op hen van toepassing
zijn
Alleen wettelijke criteria

Plichtsgevoel

-

Capaciteit
Methoden (vormt ook een knelpunt bij vergelijkbare organisaties)

Beschikbaar

en

geschikt -

personeel (vormt ook een knelpunt
bij vergelijkbare organisaties)

Delen kennis

Documenten voor iedereen inzichtelijk

Gevoel van controle (vormt deels Eerst de voordelen in laten zien voordat iets wordt doorgevoerd
ook een knelpunt bij vergelijkbare

Werken met pilots

organisaties)

Veel praten

6.3 Toepassing van mogelijke oplossingen bij De Onderwijsspecialisten
Organisaties kunnen van elkaar verschillen. Dit maakt dat niet alle strategieën uit de interviews en de
literatuur bij De Onderwijsspecialisten toepasbaar zijn. Vandaar dat deze paragraaf ingaat op de
mogelijke toepassing van de hiervoor genoemde strategieën bij De Onderwijsspecialisten.
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Allereerst het probleem van een verschil in het beeld van de inhoud van de verandering.
Hiervoor is, volgens de literatuur van Kotter en Schlesinger (2008, p. 136), de strategie van ‘educatie
en communicatie’ het meest geschikt. Het gaat hierbij bij De Onderwijsspecialisten om informatie over
de verwachting dat de scholen de zelfevaluatie vanaf nu ook indienen. Ook gaat het om informatie
over de manier waarop de scholen het moeten aanleveren. Zo dient duidelijk te zijn of het bestuur
content is als alle scholen de zelfevaluatie op hun eigen manier indienen (waarschijnlijk in veel gevallen
de losse analyses). Het bestuur kan er ook voor kiezen dat de scholen zich toch tot op nader te
specificeren hoogte moeten houden aan het format. Bij de keuze voor het laatste moet het bestuur
wel rekening houden met meer weerstand. Zo hebben een aantal scholen al een eigen manier van zelf
evalueren opgezet en dit schuiven zij niet graag aan de kant (R1; R13; R20). Aangezien er een sterk
verband is tussen het niet-indienen van de zelfevaluatie en het niet weten dat het ingediend moet
worden, is communicatie hierover een cruciaal punt. Uit de interviews met de vergelijkbare
organisaties kwam naar voren dat organisatie C (Respondent C, pc, 4 juli 2019) eens per jaar een
overzicht maakt van wat de scholen wanneer moeten indienen. Daarnaast krijgen de directeuren twee
maanden van tevoren een herinneringsmail. Dit is een strategie die ook De Onderwijsspecialisten kan
toepassen om onduidelijkheid over het wel of niet indienen weg te nemen.
Een tweede probleem was het ervaren van nadelen bij de kosten-batenafweging van de
zelfevaluatie. Een eerste nadeel is de tijdsinvestering. Zowel de literatuur als de praktijk noemen
oplossingen hiervoor. Uit de praktijk blijkt dat vergelijkbare organisaties A (respondent A, pc, 8 juli
2019) en B (respondent B, pc,3 juli 2019) ervoor kiezen één gezamenlijk school- dan wel jaarplan op te
stellen. Dit bespaart de scholen tijd aangezien ze dit niet zelf hoeven te doen. Dit is een goed voorbeeld
van de onderhandelingsstrategie zoals Kotter en Schlesinger (2008, p. 136) adviseren. Zij hebben het
vooral over onderhandeling in geld, bijvoorbeeld door het geven van een hoger loon. Dit lijkt in dit
geval niet echt passend. Maar onderhandeling kan dus ook op andere punten plaatsvinden, zoals het
besparen van tijd op een jaarplan die de school dan kan investeren in de zelfevaluatie. Het is echter de
vraag of een gezamenlijk jaarplan ter vervanging van de schooljaarplannen bij De
Onderwijsspecialisten wenselijk is. Allereerst bestaat De Onderwijsspecialisten uit meer scholen dan
de vergelijkbare organisaties A en B. Ten tweede heeft De Onderwijsspecialisten een grote
verscheidenheid aan scholen. Zo zijn voormalig cluster drie scholen, voormalig cluster vier scholen en
scholen voor speciaal basisonderwijs aangesloten bij de organisatie. Uit de interviews met de
directeuren van De Onderwijsspecialisten (R12; R14; R19; R21; R22) bleek ook dat scholen vinden dat
zij een uitzondering vormen op de andere scholen en erg gericht zijn op de eigenheid van de school.
Een gezamenlijk jaarplan lijkt bij De Onderwijsspecialisten dus niet echt passend.
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Het idee om scholen voor de geïnvesteerde tijd in de zelfevaluatie op een ander vlak te
compenseren is echter wel een oplossing. Zo is het indienen van een zelfevaluatie in een opgelegd
format voor de scholen extra werk. Het lezen van allemaal verschillende formats of de losse analyses
kost het bestuur echter meer tijd. De optie van de tussenlaag, zoals genoemd door respondenten A
(pc, 8 juli 2019) en C (pc, 4 juli 2019), lijkt bij De Onderwijsspecialisten niet heel logisch. De organisatie
had voorheen een tussenlaag met regiodirecteuren, maar deze is er sinds dit jaar tussenuit gehaald.
Een andere optie voor onderhandeling kan zijn dat andere verantwoordingdocumenten minder
uitgebreid hoeven. Ook kan de organisatie de opzet/het format van de zelfevaluatie veranderen. Dit
kan bijvoorbeeld zoals respondent B (pc, 3 juli 2019) aangeeft door het aantal metingen in te perken.
Als het bestuur vooral gericht is op de cijfers dan kan de analyse beknopter. Als het bestuur echter
vooral gericht is op de analyses erachter, kan de organisatie het aantal analyses in het format beperken
(dus dat de scholen maar een aantal analyses uitwerken). Een andere optie is dat de scholen verwijzen
naar de oorspronkelijke losse analyses, zoals respondent A (pc, 8 juli 2019) aangeeft. Daarnaast noemt
respondent A ook als optie dat de ondersteunende staf een deel van de taken overneemt. Bijvoorbeeld
het vertalen van de gegevens van de scholen naar een voor het bestuur behapbaar geheel. Hiervoor
dient de ondersteunende staf wel de capaciteit te hebben/krijgen.
Een andere oplossing voor het tijdsgebrek is het invoeren van een geheel nieuw
kwaliteitssysteem zoals organisatie C heeft gedaan (Respondent C, 4 juli 2019). Dit levert op de lange
termijn als het goed is tijdswinst op. De nadelen zijn echter ook groot. Het kost veel geld en veroorzaakt
op de korte termijn alleen maar meer weerstand. De directeuren van De Onderwijsspecialisten geven
aan dat er teveel veranderingen plaatsvinden waardoor ze dingen niet eigen kunnen maken (R3; R4;
R11; R14; R16; R19 t/m R22). Om deze reden valt te betwijfelen of het omgooien van het hele systeem
in goede aarde zal vallen.
Een tweede nadeel bij de kosten-batenafweging is dat de criteria volgens de directeuren te
weinig zeggen. Hiervoor raden Kotter en Schlesinger (2008, p. 136) de strategie van ‘participatie’ aan.
Dit lijkt goed toepasbaar binnen De Onderwijsspecialisten en sluit ook aan bij de besturingsfilosofie die
erop gericht is dat de professional aan zet komt. Nadeel bij De Onderwijsspecialisten is wel dat dit veel
tijd kost en dat nog maar de vraag is of de directeuren zelf wel weten wat de juiste criteria zijn. Indien
dit niet het geval is, is participatie in een werkgroep waaraan ook vergelijkbare organisaties deelnemen
misschien een oplossing. Op deze manier kunnen de organisaties leren van elkaar en tot nieuwe
inzichten komen. Daarnaast noemt respondent A (pc, 8 juli 2019) nog als strategie dat directeuren zelf
mogen bepalen of bepaalde criteria op hen van toepassing zijn. Dit voorkomt dat directeuren moeten
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ingaan op in hun ogen irrelevante onderwerpen. Ook kan De Onderwijsspecialisten, zoals respondent
C (pc, 4 juli 2019) aangeeft, er voor kiezen enkel de wettelijke criteria op te vragen bij de scholen.
In plaats van de kosten te verlagen kan De Onderwijsspecialisten ook proberen scholen de
voordelen van de huidige afspraken in te laten zien. Het communiceren van positieve aspecten wordt
zowel door de theorie (Taut & Brauns, 2003) als door respondenten A (pc, 8 juli 2019) en C (pc, 4 juli
2019) aangehaald als methode om weerstand tegen te gaan. Hierbij geven de respondenten ook aan
dat dit het beste werkt als de positieve aspecten van collega-directeuren komen (bijvoorbeeld door te
werken met pilots). Taut en Brauns stellen hierbij dat ook de nadelen expliciet gemaakt moeten
worden. Deze strategie kost de organisatie relatief weinig. Het kan wel lang duren, terwijl de kans op
succes niet gegarandeerd is.
De nalevingstheorie (Winter & May, 2001, p. 667) stelt ten slotte dat de organisatie ook de
kosten van het niet-indienen van een zelfevaluatie kan verhogen door de pakkans te vergroten. Dit
sluit echter niet aan bij de filosofie van de organisatie die het liefst bottom-up werkt en plannen samen
met de directeuren opstelt in plaats van een duidelijke scheiding te hebben tussen bovenschools en
de scholen zelf. Het opleggen van bijvoorbeeld sancties kan de relatie tussen de directeuren en het
bestuur/de kwaliteitsmedewerkers ook schaden. Terwijl het opbouwen van een vertrouwensband ook
genoemd wordt als strategie om de scholen een groter gevoel van controle te geven (Taut & Brauns,
2003, p. 260).
Een derde knelpunt is de afwezigheid van een plichtsgevoel. Zowel de literatuur als de praktijk
noemen hiervoor geen oplossingen. Vraag is echter of De Onderwijsspecialisten dit echt als probleem
ziet. Zo stelt de theorie (Nielsen en Parker, 2012, p. 446) dat meerdere motieven tegelijkertijd kunnen
spelen. Gezien de besturingsfilosofie van De Onderwijsspecialisten is het onwaarschijnlijk dat de
organisatie ernaar streeft dat directeuren de zelfevaluatie indienen omdat het moet van het bestuur.
Dit past niet bij het idee van sturen op waarden en de professional aan zet. Het inzetten op het laten
zien van de voordelen van een zelfevaluatie past dan beter bij de besturingsfilosofie van de organisatie.
Een vierde knelpunt bij De Onderwijsspecialisten is de capaciteit waarbij het gaat om kennis
over de juiste methode, beschikbaar en geschikt personeel en communicatie. Voor het gebrek aan
kennis over de juiste criteria en de juiste methode noemt de theorie wederom het geven van uitleg als
oplossing (Kotter & Schlesinger, 2008, p. 136). Dit veronderstelt wel dat het bestuur en/of de
kwaliteitsmedewerkers zicht hebben op de juiste criteria en methoden. Hiervoor zijn ze weer
afhankelijk van de kennis van de scholen die dichter bij de praktijk staan. Delen van kennis is dus
belangrijk. Uit de interviews met de directeuren van De Onderwijsspecialisten bleek juist dat dit delen
van kennis, vooral tussen directeuren, niet optimaal is. Het verbeteren van de communicatie over de
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opzet van de zelfevaluatie (en niet alleen de uitkomsten) draagt bij aan het vergaren van zoveel
mogelijk kennis. Dit delen van kennis kan volgens respondent C (pc, 4 juli 2019) worden gestimuleerd
door de documenten van de verschillende scholen voor alle directeuren inzichtelijk te maken.
Aangezien uit de interviews met vergelijkbare organisaties bleek dat meerdere organisaties worstelen
met het vinden van de juiste methoden is het ook raadzaam eens met vergelijkbare organisaties
hierover van gedachte te wisselen. Dit voorkomt ook dat je beide methoden gaat uitproberen waar de
ander al ervaring mee heeft. Vraag hierbij is wel wie die gesprekken gaat voeren, hier moet immers
tijd voor vrijgemaakt worden.
Ook de beschikbaarheid van het personeel wordt zowel door de directeuren van De
Onderwijsspecialisten als de vergelijkbare organisaties genoemd. Helaas hebben ook de vergelijkbare
organisaties daar nog geen oplossing voor gevonden. Gezien de verwachte personeelstekorten
(Rijksoverheid, z.j.) zal dit probleem naar verwachting alleen maar groter worden. Niet alleen tekorten
op het niveau van de directie of de commissie van de begeleiding, ook tekorten in het onderwijzend
personeel hebben gevolgen voor de zelfevaluatie. Het primaire proces gaat in zo’n geval immers altijd
voor (R3; R7; R9; R4; R10; R12; R15; R17; R18). De vraag kan dan opkomen bij wie de
verantwoordelijkheid ligt, zoals ook respondent A (pc, 8 juli 2019) aangaf als knelpunt. Is het aan de
school om deze tekorten op te pakken of moet de organisatie daarin ondersteunen (de
faciliteringsstrategie

van

Kotter

en

Schlesinger

(2008,

p.

136),

met

bijvoorbeeld

kwaliteitsmedewerkers die ingezet kunnen worden op locatie? Een andere optie is dat het bestuur
accepteert dat in gevallen van personeelstekorten de zelfevaluatie op een lager pitje komt te staan.
Een laatste knelpunt is verlies van controle. Dit gevoel van controle kan de organisatie
versterken door de directeuren beter te informeren en waar nodig te faciliteren zodat ze beter om
kunnen gaan met veranderingen (Kotter & Schlesinger, 2008, p. 136). Daarnaast noemen ook Taut en
Brauns (2003, p. 260) dat communicatie ervoor zorgt dat de voorspelbaarheid groter wordt en dat het
betrekken van de directeuren bij het proces en gevoel van controle vergroot. Het gaat er in dit geval
met name om dat beide partijen weten waar ze aan toe zijn zodat er geen verassingen zijn en scholen
geen tijd steken in zaken die later onnodig blijken. Valkuil bij De Onderwijsspecialisten is dat dit op de
hoogte houden en meenemen van de directeuren te veel tijd in beslag neemt. Aangezien de scholen
al krap zitten in de tijd moet hier een goede manier voor gevonden worden. Een manier die respondent
C (pc, 4 juli 2019) noemt om een gevoel van controle te behouden is ervoor te zorgen dat directeuren
eerst de voordelen inzien van de verandering voordat deze wordt doorgevoerd. Hierbij stellen Taut en
Brauns (2003, p. 260) dat ook de nadelen genoemd moeten worden zodat iedereen zich gehoord voelt.
Aangezien het format al is ingevoerd kan De Onderwijsspecialisten dit niet meer toepassen bij het
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introduceren van de zelfevaluatie. Bij veranderingen in de afspraken/het format kan dit nog wel
meegenomen worden. Ook kan volgens respondent C gewerkt worden met pilots zodat directeuren
van elkaar horen of een verandering werkt en niet het idee hebben dat deze van bovenaf worden
opgelegd. Tot slot stellen Taut en Brauns (2003, p. 260) dat de evaluatie moet aansluiten bij de
organisatiestructuur. De Onderwijsspecialisten dient goed na te denken over de aansluiting van
mogelijke aanpassingen bij de besturingsfilosofie. Niet alle directeuren zijn immers van mening dat de
zelfevaluatie hier goed bij aansluit (R6; R9; R16; R22).
Een beknopt overzicht van de gevonden knelpunten en de bijbehorende mogelijke strategieën
voor De Onderwijsspecialisten staat in tabel 9.

Tabel 9: Overzicht strategieën toepasbaar bij De Onderwijsspecialisten
Knelpunt
Verschil in beeld

Kosten-batenafweging

Plichtsgevoel
Capaciteit (personeel, methoden,
communicatie)

Gevoel controle

Strategie
- Educatie en communicatie (verplicht
indienen/wat wordt verstaan onder een
zelfevaluatie)
- Totaal overzicht/herinneringsmail
- Onderhandeling
* op andere taken tijd besparen
* format aanpassen
- Communiceren positieve aspecten
(collega’s onderling) en expliciet maken
nadelen
- Participatie (eventueel met
vergelijkbare organisaties)
- Zelf bepalen wat van toepassing is
- Alleen wettelijke criteria opvragen
- Bijna onmogelijk om aan te passen.
Focussen op kosten-batenafweging.
- Educatie en communicatie (bij
onvoldoende kennis: communicatie
met andere organisaties een oplossing)
- Documenten voor elkaar inzichtelijk
- Facilitering (personeelstekort)
- Educatie en communicatie (zonder te
grote tijdsinvestering)
- Facilitering
- Directeuren betrekken bij proces
(zonder te grote tijdsinvestering)
- Eerst voordelen inzien voor invoeren
(ook nadelen benoemen)
- Werken met pilots
- Aansluiting bij besturingsfilosofie
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7. Conclusie
In dit hoofdstuk staat de beantwoording van de onderzoeksvraag centraal. Deze luidde: Hoe kan De
Onderwijsspecialisten ervoor zorgen dat de bij haar aangesloten scholen voldoen aan de verplichting
tot zelfevaluatie over de door de school geleverde onderwijskwaliteit? De eerste paragraaf gaat in op
het antwoord op deze vraag. In paragraaf 2 staan enkele concrete aanbevelingen aan De
Onderwijsspecialisten om het indienen van zelfevaluaties onder scholen te bevorderen. De derde
paragraaf vormt de reflectie op dit onderzoek. De laatste paragraaf gaat in op de mogelijkheden voor
vervolgonderzoek.

7.1 Antwoord op de onderzoeksvraag
In 2017 introduceerde De Onderwijsspecialisten een format voor de zelfevaluatie van de
onderwijskwaliteit. Deze zelfevaluatie moesten de scholen indienen bij het college van bestuur. In het
format stonden een aantal criteria die de scholen verplicht moesten meenemen (Geerlings, 2017, p.
1). Daarnaast bestond het format uit een bepaalde werkwijze die de scholen konden hanteren bij het
opstellen van de zelfevaluatie. De organisatie raadde deze werkwijze aan maar deze was niet verplicht
(Geerlings, 2017, p. 1).
Uiteindelijk bleek dat de scholen de zelfevaluaties maar beperkt indienden. In 2017 leverde
(volgens de opgevraagde documenten bij het bestuurssecretariaat) 33,3% van de scholen een
zelfevaluatie in bij het bestuur. Voor 2018 was dit 37,0%.
Om te achterhalen wat de reden is voor scholen om de zelfevaluatie al dan niet in te dienen is
in de theorie gezocht naar voorwaarden voor het indienen van een zelfevaluatie. Hiervoor is literatuur
gebruikt over: evaluaties (Taut & Brauns, 2003; Bourgeois & Cousins, 2013), weerstand tegen
verandering (Kotter & Schlesinger, 2008) en naleving (Winter & May, 2001). Na het koppelen en
samenvoegen van deze verschillende perspectieven bleven uiteindelijk elf voorwaarden over. Deze
voorwaarden zijn op te delen in voorwaarden die betrekking hebben op de bereidheid om een
zelfevaluatie in te dienen en voorwaarden die betrekking hebben op de capaciteit om een zelfevaluatie
in te dienen.
De eerste voorwaarde is dat de baten hoger zijn dan de kosten. Voorwaarde twee is dat
directeuren een gevoel van controle behouden. Als derde noemt de literatuur dat de afwezigheid van
eerdere negatieve ervaringen een voorwaarde is bij het indienen van een zelfevaluatie. Voorwaarde
nummer vier is dat sociale druk om de regel na te leven aanwezig is. Daarnaast is de vijfde voorwaarde
dat sociale druk om de regel niet na te leven afwezig is. De zevende voorwaarde luidt dat er bij de
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directeuren een plichtsgevoel aanwezig is om de regel na te leven. Voorwaarde acht stelt dat de
directeur het eens moet zijn met de waarde van een bepaalde regel.
Deze voorwaarden hebben allemaal betrekking op de bereidheid om een zelfevaluatie in te
dienen. Hiernaast hebben nog drie voorwaarden betrekking op de capaciteit. Voorwaarde nummer
negen stelt dat de directeur bekend is met de regel. Daarnaast zijn voorwaarden tien en elf dat er
voldoende organisatorische middelen aanwezig zijn en dat de organisatie evaluatiebevorderende
activiteiten uitvoert.
Om te achterhalen welke van deze elf voorwaarden van toepassing zijn op De
Onderwijsspecialisten zijn de voorwaarden meetbaar gemaakt voor de praktijk. Op basis hiervan zijn
de interviewvragen opgesteld. In totaal zijn 22 directeuren geïnterviewd. Daarnaast is een interview
gehouden met de kwaliteitsmedewerkers van de organisatie en met het college van bestuur. Door
middel van de interviews is talig materiaal verzameld. Ook is door middel van inductief onderzoek
gezocht naar mogelijke overige voorwaarden voor het indienen van de zelfevaluatie. Hiermee is
informatie verzameld voor het verklarende deel van het onderzoek. Voor het prescriptieve deel zijn
interviews gehouden met drie vergelijkbare organisaties om te achterhalen hoe zij kwaliteitszorg
vormgeven en is gezocht naar oplossingen in de literatuur.
Uit de analyse van de interviews met de directeuren van De Onderwijsspecialisten komt naar
voren dat De Onderwijsspecialisten aan een zestal voorwaarden niet voldoende voldoet. Dit betekent
niet dat alle scholen aan de andere voorwaarden voldeden, maar deze zes sprongen er het meeste uit.
De meest opvallende voorwaarde waaraan niet wordt voldaan is dat invoerders en uitvoerders
hetzelfde beeld hebben van de inhoud. Zo zijn de invoerders van mening dat scholen ieder jaar de
zelfevaluatie moeten indienen. De helft van de directeuren stelt echter dat ze het niet hoeven in te
dienen of niet weten wat daarover is afgesproken. Ook zijn er verschillen in de interpretatie van de
vrijheid die de scholen hebben om zelf de criteria te bepalen.
Ten tweede blijkt dat veel respondenten gedreven worden door een kosten-batenafweging.
Hierbij geeft een aantal respondenten aan dat ze hoge kosten ervaren bij het indienen van een
zelfevaluatie. Deze kosten hebben met name betrekking op het vele werk en tijd dat gaat zitten in het
schrijven van zo’n zelfevaluatie. Daarnaast stellen directeuren dat de criteria in de zelfevaluatie te
weinig zeggen over de onderwijskwaliteit.
Ten derde komt naar voren dat bij respondenten het plichtsgevoel ontbreekt. Lang niet alle
directeuren zijn van mening dat ze regels die de organisatie van bovenaf oplegt altijd moeten opvolgen.
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Een vierde voorwaarde waaraan niet wordt voldaan is de beschikking over voldoende
organisatorische middelen. Vooral de beschikbaarheid van geschikt personeel om de zelfevaluatie uit
te voeren blijkt een probleem. Daarnaast blijkt ook dat er niet altijd voldoende kennis is over de juiste
methoden die scholen kunnen toepassen.
Als vijfde blijkt bij de voorwaarde van voldoende evaluatiebevorderende activiteiten dat
directeuren onderling weinig communiceren over de zelfevaluatie. Bij de communicatie die er wel is
delen de directeuren nauwelijks kennis over hoe een school zo’n zelfevaluatie het beste kan opzetten.
Deze voorwaarden komen middels deductief onderzoek naar voren. Uit de inductieve analyse
blijkt tot slot dat directeuren moeite hebben met de verkeerde timing van de zelfevaluatie en de
ervaring dat formats continu veranderen. Dit kan gekoppeld worden aan de voorwaarde ‘gevoel van
controle’. Waar deze voorwaarde bij de deductieve analyse geen rol blijkt te spelen, blijkt bij de
inductieve analyse dat directeuren hier toch mee worstelen. Tot slot geeft een deel van de
respondenten aan dat ze het indienen van de zelfevaluatie niet vinden passen bij de nieuwe
besturingsfilosofie. Dit kan opgenomen worden als dimensie bij de variabele organisatorische
middelen. Welk verband deze aspecten precies hebben met het wel of niet indienen van de
zelfevaluatie zal vervolgonderzoek moeten uitwijzen.
Na het vinden van de mogelijke knelpunten is in dezelfde literatuur als waar de voorwaarden
uit zijn geformuleerd, gezocht naar mogelijke oplossingen voor deze knelpunten. Bij het verschil in
beeld stellen Kotter en Schlesinger (2008, p. 136) dat een strategie van ‘educatie en communicatie’
het meest geschikt is.
Bij het knelpunt dat scholen hoge kosten ervaren stellen Kotter en Schlesinger (2008, p. 136)
dat de strategie van ‘onderhandeling’ geschikt is voor de tijdsinvestering en de strategie van
‘participatie’ voor de onenigheid over de opgestelde criteria. Taut en Brauns (2003, p. 260) voegen
daaraan toe dat het belangrijk is om de positieve aspecten van de zelfevaluatie te communiceren en
tegelijkertijd de angsten onder directeuren expliciet te maken. De nalevingstheorie (Winter & May,
2001, p. 667) stelt dat de organisatie de kosten van het niet naleven juist moet verhogen door de
pakkans te vergroten.
Wat betreft het knelpunt van een gebrek aan plichtsgevoel stelt de nalevingsliteratuur (Winter
& May, 2001, p. 678) dat dit moeilijk te veranderen is bij mensen. Dit is het resultaat van een lang
socialisatieproces.
Het voldoen aan de voorwaarden van voldoende organisatorische middelen en
organisatiebevorderende activiteiten kan de organisatie volgens Kotter en Schlesinger (2008, p. 136)
verbeteren door de strategie van ‘facilitering’ en ‘educatie en communicatie’ toe te passen. Hierbij kan
96

het bijvoorbeeld gaan om het geven van trainingen of het bieden van ondersteuning en informatie bij
het invullen van een zelfevaluatie.
Deze zelfde strategieën worden aangeraden bij het verlies van een gevoel van controle. Taut
en Brauns (2003, p. 206) vullen aan dat de organisatie een gevoel van controle kan verbeteren middels
betere communicatie. Dit vergroot volgens de auteurs de voorspelbaarheid. Hierbij dient, volgens de
auteurs, ook ruimte te zijn om de nadelen te bespreken zodat iedereen zich gehoord voelt. Het gevoel
van controle kan volgens Taut en Brauns tevens vergroot worden door directeuren te betrekken bij
het proces en de evaluatie aan te passen aan de organisatiestructuur.
Naast de literatuur is ook in de praktijk gezocht naar mogelijke oplossingen. Hiervoor zijn drie
met De Onderwijsspecialisten vergelijkbare organisaties geïnterviewd. Als oplossing voor het
probleem van een verschillend beeld van de inhoud stelt respondent C (pc, 4 juli 2019) dat zij één keer
per jaar een totaal overzicht maken, waarin staat wat de directeuren wanneer in moeten dienen.
Daarnaast krijgen directeuren twee maanden van tevoren een herinneringsmail.
Bij het tweede knelpunt van de kosten-batenafweging blijkt dat de organisaties vooral hebben
gezocht naar manieren om de tijdsinvestering te beperken. Dit kan een organisatie doen door: het
invoeren van een gezamenlijk jaarplan, het invoeren van een efficiënt systeem, het beperken van het
aantal metingen, het overdragen van taken aan de ondersteunende diensten, gebruik maken van een
tussenlaag die de informatie reduceert voor het bestuur, door scholen te laten verwijzen naar de
oorspronkelijke losse analyses en het communiceren van positieve aspecten (Respondent A, pc, 8 juli
2019; Respondent B, pc, 3 juli 2019; Respondent C, pc, 4 juli 2019).
Als oplossing voor het knelpunt dat directeuren het niet eens zijn met de opgestelde criteria
noemt respondent A (pc, 8 juli 2019) dat directeuren zelf mogen bepalen welke criteria op hen van
toepassing zijn. Daarnaast stelt respondent C (pc, 4 juli 2019) dat ze alleen de wettelijke criteria
opvragen bij de scholen
Het knelpunt van het beperkte plichtsgevoel komt niet naar voren bij de vergelijkbare
organisaties. Hier noemen ze ook geen oplossingen voor.
Een knelpunt dat wel bij de andere organisaties naar voren komt is de capaciteit. Zo noemen
zij ook dat kennis over methoden en beschikbaar en geschikt personeel knelpunten vormen. Zij hebben
hier geen oplossing voor. Wellicht biedt het onderling uitwisselen van kennis hierover inzichten. Om
te zorgen dat directeuren onderling meer van elkaar leren (een knelpunt dat wel speelt bij De
Onderwijsspecialisten maar niet bij de vergelijkbare organisaties) stelt respondent C (pc, 4 juli 2019)
dat zij de documenten voor iedereen binnen de organisatie inzichtelijk hebben gemaakt.
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Tot slot noemen respondent A (pc, 8 juli 2019) en C (pc, 4 juli 2019) dat een organisatie het
knelpunt van verlies aan controle kan wegnemen door te zorgen dat de directeuren de voordelen van
de verandering inzien voordat deze wordt doorgevoerd. Dit kan de organisatie bijvoorbeeld doen door
te werken met pilots en veel te praten met de directeuren.
Niet alle van deze genoemde oplossingen zijn echter even geschikt voor toepassing bij De
Onderwijsspecialisten.

De

koppeling

van

deze

oplossingen

aan

de

situatie

van

De

Onderwijsspecialisten vormt de laatste stap van dit onderzoek een geeft hiermee uiteindelijk
antwoord op de onderzoeksvraag.
Een eerste knelpunt is een verschillend beeld van de inhoud van de afspraken. Hierbij is het
cruciaal voor De Onderwijsspecialisten om duidelijk te communiceren naar de scholen wat de
afspraken zijn rondom de zelfevaluatie. Hierbij gaat het om de vraag of het nu wel of niet ingediend
moet worden en wat de organisatie precies verstaat onder een zelfevaluatie. Deze informatie kan De
Onderwijsspecialisten verduidelijken door een totaaloverzicht te maken en een herinneringsmail te
sturen aan de scholen.
Een tweede knelpunt is de kosten-batenafweging. Om de tijdsinvestering die gepaard gaat
met het maken van de zelfevaluatie te beperken kan de organisatie nog eens aandacht besteden aan
de vorm. Wellicht kan de organisatie de kwaliteit ook waarborgen met minder metingen, minder
uitgebreide analyses, of het verwijzen naar de oorspronkelijke documenten. Indien het bestuur dit niet
wenselijk acht kan de organisatie ervoor kiezen te onderhandelen met de scholen en de tijd die het
kost om de zelfevaluatie op te stellen ergens anders te compenseren. Het invoeren van één jaarplan
of het laten bundelen van de informatie door een tussenlaag in de organisatie lijkt minder passend.
Ook het invoeren van een geheel nieuw systeem zal voor veel weerstand zorgen aangezien de
directeuren aangaven dat ze gek worden van de continue veranderingen.
Dat directeuren het niet eens zijn met de opgestelde criteria kan de organisatie wegnemen
door de directeuren te laten participeren bij het opstellen daarvan. Dit impliceert wel dat de
directeuren weten welke criteria ze wel willen. Als deze kennis er niet is kan communicatie met
vergelijkbare organisaties nieuwe kennis opleveren. Ook kan de organisatie enkel de wettelijke criteria
opvragen of de directeuren zelf laten bepalen welke criteria op hen van toepassing zijn.
Een minder intensieve strategie is het communiceren van de voordelen en expliciet maken van
de nadelen van de zelfevaluatie, zodat de directeuren uiteindelijk akkoord gaan met de te maken
kosten. Hierbij wordt vanuit de praktijk aangeraden dat er meer kans van slagen is als de directeuren
van collega’s horen wat de voordelen zijn. Uit de praktijk blijkt dat dit wel enige tijd kan duren. Echter
de optie vanuit de nalevingstheorie om de kosten van niet naleven te verhogen door de pakkans te
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vergroten sluit niet aan bij de filosofie van de organisatie. Het zou mooi zijn als de scholen uit zichzelf
bereid zijn om een zelfevaluatie op te stellen en in te dienen.
Voor het derde knelpunt, het ontbreken van plichtsgevoel, wordt geen oplossing gegeven. Het
lijkt in het geval van De Onderwijsspecialisten beter te investeren in het motief van de kostenbatenafweging.
Bij het vierde knelpunt van de beperkte capaciteit kent de voorgestelde strategie van ‘educatie
en communicatie’ enkele moeilijkheden. Zo is de kennis over de juiste methoden en criteria niet altijd
beschikbaar. Om toch deze strategie toe te passen kan de organisatie in gesprek gaan met
vergelijkbare organisaties om zo van elkaar te leren. Voor de strategie van ‘facilitering’ op het gebied
van personeel geldt hetzelfde. Gezien de toekomstige personeelstekorten is dit zeker een
aandachtspunt voor De Onderwijsspecialisten. Het is nog maar de vraag of scholen deze tekorten zelf
op kunnen pakken en dus dient de organisatie serieus na te denken of ondersteuning vanuit de
organisatie in dit geval wenselijk is. Om de kennisdeling onder directeuren te bevorderen kan de
organisatie ervoor zorgen dat directeuren inzicht hebben in elkaars documenten of het voeren van
onderlinge gesprekken over het opzetten van de zelfevaluatie stimuleren.
Bij het vijfde knelpunt, verlies aan controle, lijkt de strategie van betere ‘educatie en
communicatie’ om het gevoel van voorspelbaarheid te vergroten goed toepasbaar bij De
Onderwijsspecialisten. Daarnaast kan de organisatie de directeuren faciliteren zodat ze minder moeite
hebben met de veranderingen. Ook kan de organisatie directeuren meer betrekken bij het proces om
zo een gevoel van controle te vergroten. Wel dient dit op een efficiënte manier te gebeuren die niet
teveel tijd kost. Daarbij dient De Onderwijsspecialisten erop te letten dat de zelfevaluatie aansluit bij
de besturingsfilosofie van de organisatie. Uit de praktijk blijkt dat een gevoel van controle wordt
gestimuleerd als de organisatie de directeuren eerst de voordelen laat inzien voordat een verandering
wordt ingevoerd. Dit kan bijvoorbeeld worden gedaan door te werken met pilots. Hierbij dienen ook
de nadelen benoemd te worden zodat iedereen zich gehoord voelt.

7.2 Aanbevelingen
Het antwoord op de onderzoeksvraag bevat reeds de aanbevelingen voor De Onderwijsspecialisten.
Hieronder zijn een drietal van de aanbevelingen concreter uitgewerkt.

-

Als het college van bestuur wil dat elke school een zelfevaluatie indient is het van belang dat
elke school ook weet dat het bestuur dit van hen verwacht. Communicatie over beleid in de
organisatie loopt nu vooral via het f3, voorheen het breed managementoverleg. Het is voor
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directeuren echter niet altijd duidelijk of en wat er nu precies is besloten bij zo’n overleg. Ook
zijn er directeuren die wellicht niet bij het overleg aanwezig waren. Om tussentijdse
verassingen te voorkomen is het aan te raden op een bepaald moment in het jaar een lijst op
te stellen met wat de scholen allemaal moeten indienen (inclusief eventuele bijbehorende
formats die dus een jaar van tevoren worden vastgesteld). Ook kan de organisatie ervoor
kiezen de directeuren middels een herinneringsmail op de hoogte te houden van een op
handen zijnde deadline. Op deze manier is voor iedereen voor een heel jaar duidelijk wat
ingediend moet worden. Aangezien scholen nu al omkomen in de e-mails heeft het creëren
van één overzicht/map met formats de voorkeur.
-

De beperkte beschikbaarheid van geschikt personeel is een probleem voor het borgen van de
zelfevaluatie. De verwachting is dat dit probleem steeds groter wordt gezien de verwachte
personeelstekorten in het onderwijs. Hierdoor kan de kwaliteitszorg in gevaar komen. Als de
organisatie grote waarde schenkt aan de zelfevaluatie wordt aangeraden hier maatregelen
voor te nemen. Hierbij kan de organisatie denken aan een of meerdere personen die op
meerdere scholen inzetbaar zijn. Dan wel voor kwaliteitszorg, dan wel voor waarborging van
het primaire proces zodat anderen de kwaliteitszorg kunnen oppakken. Gevaar is dan wel dat
meerdere scholen hier aanspraak op willen maken. Mocht de organisatie hiervoor kiezen
moeten dus duidelijke afspraken worden gemaakt over op basis van welke criteria een school
ondersteuning krijgt.

-

Een radicale optie is om de verplichting tot het indienen van een zelfevaluatie los te laten.
Aangezien het bestuur al informatie krijgt uit het jaarplan, de kwaliteitskaart, schoolbezoeken
en audits is het raadzaam nog eens goed na te gaan of de zelfevaluatie daadwerkelijk een
toegevoegde waarde heeft. Als het bestuur naar aanleiding van de al ingediende documenten
toch vragen of zorgen heeft op een bepaald onderwerp, kan ze altijd nog aan de directeur
vragen om over dat specifieke onderwerp meer informatie in te dienen. Dit voorkomt extra
werk voor de scholen (omdat ze niet informatie over alle onderwerpen moeten verwerken in
een format) en het bestuur (omdat ze minder hoeven door te nemen).

7.3 Reflectie
De maatschappelijke bijdrage die dit onderzoek wilde leveren is het indienen van een zelfevaluatie
onder scholen bevorderen om zo de verantwoording en het leren en ontwikkelen onder scholen te
verbeteren. Met het antwoord op de onderzoeksvraag zijn strategieën opgesteld die De
Onderwijsspecialisten kan inzetten om het indienen van de zelfevaluaties te bevorderen. Ook andere
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vergelijkbare organisaties kunnen hiermee hun voordeel doen door inzicht te verkrijgen in mogelijke
knelpunten en strategieën om die knelpunten weg te nemen. Hiermee is dit onderzoek
maatschappelijk relevant.
Daarnaast is in dit onderzoek een nieuw conceptueel model opgesteld door verschillende
perspectieven uit de literatuur met elkaar te combineren. Dit model bleek ook toepasbaar op de
praktijk van De Onderwijsspecialisten. Middels de inductieve analyses kwamen overige aspecten naar
voren. Deze kunnen dienen als aanvulling op de toelichting van de voorwaarden ‘gevoel van controle’
en ‘beschikking over organisatorische middelen’. Hiermee is dit onderzoek ook wetenschappelijk
relevant.
Hoewel met dit onderzoek een duidelijk antwoord is geformuleerd op de onderzoeksvraag
kent het ook enkele theoretische en methodologische beperkingen. Zo bleek dat de theorie
veronderstelde dat negatieve eerdere ervaringen een verband hadden met het niet-indienen van de
zelfevaluaties. In de praktijk bleek echter dat juist de aanwezigheid van positieve eerdere ervaringen
een verband had met het niet-indienen van de zelfevaluatie.
Een eerste methodologisch knelpunt is dat bij de interviews drie scholen niet zijn gesproken.
Hierbij is gelet op de verschillen tussen de scholen en de vertegenwoordiging daarvan in het
onderzoek. Toch kan dit onderzoek niet uitsluiten dat met het niet interviewen van deze scholen
informatie mist. Ideaal was geweest als alle scholen meegenomen waren in het onderzoek. Omdat
alleen maar scholen van De Onderwijsspecialisten zijn geïnterviewd is ook de generaliseerbaarheid van
het onderzoek beperkt. Uitspraken in dit onderzoek hebben betrekking op de organisatie, maar niet
per definitie ook op andere organisaties.
Ten tweede bleek bij de interviews veel verwarring over wat de interviewer en de respondent
bedoelden met een zelfevaluatie. De kennis dat onder directeuren niet geheel duidelijk is wat wordt
bedoeld met een zelfevaluatie is waardevolle informatie. Helaas ging hierdoor wel veel tijd van het
interview verloren aan het zorgen dat de respondent en de interviewer hetzelfde bedoelden met een
zelfevaluatie. Hierdoor was minder tijd over voor het bevragen van de overige voorwaarden. Dit
verschil in interpretatie maakte ook dat scholen stelden dat ze het wel hadden ingediend maar het niet
bij de stukken zat of niet viel onder een zelfevaluatie zoals de organisatie dat beschouwt. Dit zorgde
enigszins voor verwarring zowel in de interviews als bij de analyse.
Een derde implicatie is dat bij dit onderzoek voor de dataverzameling enkel gebruik is gemaakt
van interviews. Dit beperkt de validiteit van het onderzoek. Ook is niet met zekerheid te zeggen of op
deze manier alle informatie boven tafel is gekomen. Het toepassen van een documentenanalyse was
echter niet mogelijk omdat er nauwelijks documenten over de zelfevaluatie beschikbaar waren.
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Tot slot is bij dit onderzoek niet gekeken naar de mogelijke samenhang tussen de verschillende
voorwaarden. Deze check op mogelijke samenhang was een goede toevoeging geweest aan het
onderzoeksdesign. In dit onderzoek is echter vooral de nadruk gelegd op de kwalitatieve data omdat
het een nieuw conceptueel model betreft met een inductieve component. Vervolgonderzoek kan door
middel van kwantitatieve toetsing meer inzicht geven in de onderlinge samenhang. Op deze manier
kan het conceptuele model steeds verder worden aangescherpt.

7.4 Vervolgonderzoek
Hoewel hierboven al kort is ingegaan op een mogelijkheid voor vervolgonderzoek, zijn er meer
aspecten die verder onderzocht kunnen worden. Zoals beschreven in de reflectie is dit onderzoek maar
beperkt generaliseerbaar. Het is dan ook relevant om in vervolgonderzoek te achterhalen of het
opgestelde conceptuele model ook toepasbaar is bij andere organisaties. Dit kunnen organisaties zijn
vergelijkbaar met De Onderwijsspecialisten, maar ook andere organisaties die te maken hebben met
het indienen van zelfevaluaties. Daarnaast zijn middels inductief onderzoek een aantal aspecten naar
voren gekomen die kunnen dienen als extra dimensies bij de variabelen ‘gevoel van controle’ en
‘voldoende organisatorische middelen’. Ook bleek uit het onderzoek dat niet de negatieve eerdere
ervaringen (zoals de literatuur veronderstelde), maar juist positieve eerdere ervaringen grotendeels
voorkomen bij directeuren die de zelfevaluatie niet indienden. Vervolgonderzoek zou moeten
uitwijzen of deze aspecten inderdaad ook bij andere organisaties een rol spelen en dus meegenomen
kunnen worden in het model, of dat deze aspecten uitsluitend gelden voor De Onderwijsspecialisten.
Ten tweede richtte dit onderzoek zich op voorwaarden voor het indienen van een zelfevaluatie
en de mate waarin deze van toepassing zijn op De Onderwijsspecialisten. Het aantal respondenten was
in dit onderzoek te beperkt om concrete uitspraken te doen over de sterkte van de verschillende
voorwaarden en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Vervolgonderzoek kan aantonen, door ook bij
andere organisaties onderzoek te doen, of er een verschil zit in het effect dat het niet voldoen aan een
voorwaarde heeft op het uiteindelijke wel of niet indienen.
Tot slot blijkt uit dit onderzoek dat er onder scholen in het speciaal onderwijs veel
onduidelijkheid is over wat nu de juiste criteria zijn om onderwijskwaliteit te meten en welke
methoden hiervoor het meest geschikt zijn. Onderzoek hiernaar kan scholen en schoolbesturen veel
inzicht geven in hoe ze beter zicht kunnen houden op de onderwijskwaliteit. Het vinden van passende
criteria en methoden voor onderwijskwaliteit blijft echter lastig, want om te eindigen met de zin waar
deze scriptie ook mee begon: Kwaliteit is “een dynamisch gebeuren … dat zich lastig laat vangen in
abstracte gegevens” (Den Uijl en Kramer, 2016, p. 8).
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Bijlage
Bijlage 1: Overzicht interviews
Totaal aan scholen binnen De Aantal

Niveau

van Speciaal onderwijs

Onderwijsspecialisten

scholen

11

8

geïnterviewde

onderwijs
Speciaal

voortgezet 12

12

onderwijs
Speciaal

basis 1

1

So+vso

3

3

Voormalig cluster 3

14

13

Voormalig cluster 4

12

10

onderwijs

Soort
onderwijs

Regio

Aangesloten
bij

Voormalig cluster 3 & 4 1

1

Noord

2

2

Midden

13

12

Zuid

12

10

0-5 jaar

6

6

8

6

13

12

8

7

De 5-10 jaar

Onderwijs-

>10

specialisten
Grootte

(in 0-100

aantal

100-200

14

12

leerlingen)

>200

5

5

Indienen

Wel

10

9

zelfevaluatie

Niet

17

15
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Bijlage 2: Tabel Operationalisatie
Variabele

Dimensie

Sub

Indicatoren

Scores

Databron

dimensies
Het indienen van een Indienen
zelfevaluatie

van

zelfevaluatie

Aantal ingediende zelfevaluaties van de scholen aangesloten bij Aantal

Opgevraag

De Onderwijsspecialisten in totaal voor 2017

de
zelfevaluati
es
bestuursse
cretariaat/
interviews

Aantal ingediende zelfevaluaties van de scholen aangesloten bij Aantal

Opgevraag

De Onderwijsspecialisten in totaal voor 2018

de
zelfevaluati
es
bestuursse
cretariaat/
interviews

Baten hoger dan kosten

Kosten bij indienen Voor
zelfevaluatie

individu

het Het aantal nadelen dat een respondent noemt bij het indienen Aantal

Interviews

van een zelfevaluatie voor zichzelf
-

De directeur wordt persoonlijk afgerekend op de
uitkomsten
107

Voor de school

Het aantal nadelen dat een respondent noemt bij het indienen Aantal

Interviews

van een zelfevaluatie voor de school
Voor

De Het aantal nadelen dat een respondent noemt bij het indienen Aantal

Onderwijsspec

Interviews

van een zelfevaluatie voor De Onderwijsspecialisten in z’n geheel

ialisten
Baten bij indienen Voor
zelfevaluatie

het Het aantal voordelen dat een respondent noemt bij het indienen Aantal

individu

van een zelfevaluatie voor zichzelf

Voor de school

Het aantal voordelen dat een respondent noemt bij het indienen Aantal

Interviews

Interviews

van een zelfevaluatie voor de school
Voor

De Het aantal voordelen dat een respondent noemt bij het indienen Aantal

Onderwijsspec

Interviews

van een zelfevaluatie voor De Onderwijsspecialisten in z’n geheel

ialisten
Waardering kosten

Mate waarin de directeur de zelfevaluatie beschouwt als iets +,+-,-,0

en baten volgens

positiefs

Interviews

respondent
Afwezigheid

eerdere Eerdere ervaringen Positief

negatieve ervaringen

met zelfevaluaties

Mate waarin de respondent een eerdere zelfevaluatie noemt als +,+-,-,0

Interviews

voorbeeld van hoe het zou moeten/ voorbeeld waar men lering
uit kan trekken/benadrukt positieve aspecten
108

Negatief

Mate waarin de respondent de fouten en negatieve aspecten van +,+-,-,0

Interviews

(Let op! Deze een eerdere zelfevaluatie benadrukt
indicator meet
aanwezigheid.
Een +score op
deze
subdimensie
betekent een –
score op deze
variabele)
Geen

Respondent geeft aan geen eerdere ervaringen te hebben met +,+-,-,0

Interviews

een zelfevaluatie
Eerdere ervaringen Positief

Mate waarin de respondent een eerdere vergelijkbare situatie +,+-,-,0

met

(interne audit/leer- en werkklimaatonderzoek etc.) gebruikt als

vergelijkbare

situaties

Interviews

voorbeeld van hoe het zou moeten/ voorbeeld waar men lering
uit kan trekken / benadrukt positieve aspecten
Negatief

Mate waarin de respondent de fouten/negatieve aspecten van +,+-,-,0

Interviews

(Let op! Deze een eerdere vergelijkbare situatie (jaarevaluatie, interne
indicator meet audit/leer- en werkklimaatonderzoek, etc.) benadrukt
aanwezigheid.
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Een +score op
deze
subdimensie
betekent een –
score op deze
variabele)
Geen

Respondent geeft aan geen eerdere ervaring te hebben met +,+-,-,0

Interviews

vergelijkbare situaties.
Gevoel van controle

Voldoende

Mate

opstellen +,+-,-,0

Interviews

mogelijkheid om te

evaluatiecriteria

sturen

Mate waarin scholen aangeven dat ze betrokken hadden willen +,+-,-,0

Interviews

op

de

gevolgen

waarin

scholen

zijn

meegenomen

bij

zijn bij het opstellen van de evaluatiecriteria
Mate waarin scholen de zelfevaluatie zelf kunnen vormgeven

+,+-,-,0

Interviews

Mate waarin de scholen aangeven dat ze de zelfevaluatie zelf +,+-,-,0

Interviews

willen vormgeven
Mate waarin scholen zelf bepalen welke informatie ze delen

+,+-,-,0

Interviews

Mate waarin scholen aangeven dat ze zelf willen bepalen welke +,+-,-,0

Interviews

informatie ze delen
Voldoende

Mate van duidelijkheid over hoe verplichte criteria tot stand zijn +,+-,-,0

transparant proces

gekomen

Interviews
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Mate van duidelijkheid over wat de aanleiding is van de +,+-,-,0

Interviews

zelfevaluatie
Mate van duidelijkheid over wat het doel is van de zelfevaluatie

Invoerders
uitvoerders

en Overeenkomst
hebben beeld

in

inhoud

+,+-,-,0

Interviews

Mate van duidelijkheid over wat met de evaluaties gedaan wordt +,+-,-,0

Interviews

Mate waarin het beeld van de inhoud van de directeur +,+-,-,0

Interviews

overeenkomt met het beeld van de inhoud van het bestuur

hetzelfde beeld van de evaluatie

Mate waarin het beeld van de inhoud van de directeur +,+-,-,0

verandering

overeenkomt met het beeld van de inhoud van de

Interviews

kwaliteitsmedewerker
Mate waarin het beeld van de inhoud van het bestuur +,+-,-,0

Interviews

overeenkomt met de interpretatie van het beeld van de
kwaliteitsmedewerker
Overeenkomst
beeld

in

doelen

Mate waarin het beeld van de doelen van de directeur +,+-,-,0

Interviews

overeenkomt met het beeld van de doelen van het bestuur

evaluatie
Mate waarin het beeld van de doelen van de directeur +,+-,-,0

Interviews

overeenkomt met het beeld van de doelen van de
kwaliteitsmedewerker

111

Mate waarin het beeld van de doelen van het bestuur +,+-,-,0

Interviews

overeenkomt met het beeld van de doelen van de
kwaliteitsmedewerker
Aanwezigheid

sociale Waardering

druk om regel na te anderen
leven

Mate waarin de respondent aangeeft de zelfevaluatie in te +,+-,-,0
bij

indienen

Interviews

dienen om waardering te krijgen van bepaalde actoren
(bestuur/inspectie/andere scholen/medewerkers/etc.)

zelfevaluatie

van

Dient zelfevaluatie in omdat anderen scholen dat ook doen.

+,+-,-,0

Interviews

Mate waarin de respondent aangeeft de zelfevaluatie niet in te +,+-,-,0

Interviews

belang
Afwezigheid sociale druk Waardering
om regel niet na te leven anderen

bij

niet

indienen

Mate waarin de respondent aangeeft de zelfevaluatie niet in te +,+-,-,0

zelfevaluatie

niet

van belang
(Let

dienen om waardering te krijgen van bepaalde actoren

op!

Interviews

dienen om te voorkomen dat waardering van actoren verdwijnt
(vb. bij slechte zelfevaluatie)

De

indicatoren meten

Mate waarin respondent de zelfevaluatie niet indient omdat +,+-,-,0

Interviews

andere scholen het ook niet doen

aanwezigheid. Een
+score

op

de

indicatoren
betekent dus een –
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score

op

deze

dimensie)
Aanwezigheid

Overtuiging

dat

Mate waarin de respondent aangeeft een zelfevaluatie in te +,+-,-,0

plichtsgevoel

regels

ten

alle

dienen omdat het van hogerhand is opgelegd

tijden

nageleefd

Interviews

moeten worden
Eens met de waarde van Eens
de regel

met

waarde

van

de

Mate waarin de respondent aangeeft dat het goed is dat de +,+-,-,0

de

verplichting tot zelfevaluatie is ingevoerd/uitgevoerd ondanks

regel

Interviews

de nadelen (bijvoorbeeld omdat het meerwaarde biedt voor de
samenleving)

Bekendheid

met

regel

de Bekend
bestaan

met
van

de

Mate waarin respondent aangeeft weet te hebben van de +,+-,-,0

Interviews

verplichting (ook destijds)

verplichting

Beschikking

Bekend met inhoud

Mate waarin de uitleg van wat de verplichting inhoudt +,+-,-,0

van de verplichting

overeenkomt met het format

over Budget

Mate waarin er, volgens de respondent, voldoende budget +,+-,-,0

organisatorische
middelen

Interviews

Interviews

aanwezig is om de evaluatie uit te kunnen voeren
Methoden

voor

dataverzameling

Mate waarin, volgens de respondent, de benodigde methoden +,+-,-,0

Interviews

om data te verzamelen aanwezig zijn
Mate waarin het gebruikelijk is evaluaties uit te voeren

+,+-,-,0

Interviews
113

Organisatiestructu

Mate waarin evaluatoren met vragen en problemen terecht +,+-,-,0

ur

kunnen bij iemand binnen de organisatie

Beschikbaar

Mate waarin er volgens de respondent voldoende mensen +,+-,-,0

personeel

beschikbaar zijn die een evaluatie kunnen uitvoeren
Mate waarin de respondent aangeeft dat mensen de werkdruk +,+-,-,0

Interviews

Interviews

Interviews

aan kunnen/ de tijd hebben
Vaardigheden

Mate waarin de respondent aangeeft kennis te hebben van het +,+-,-,0

personeel

bestaan en de werking van dataverzamelingsmethoden
Mate waarin de respondent aangeeft in staat te zijn om +,+-,-,0

Interviews

Interviews

onverwachte problemen op te lossen
Mate waarin respondent aangeeft ontwikkelpunten/adviezen op +,+-,-,0

Interviews

te stellen a.d.h.v. de zelfevaluatie
Aanwezigheid

Zelf uitvoeren van

Mate waarin de scholen de evaluaties ook daadwerkelijk zelf +,+-,-,0

evaluatiebevorderende

evaluaties

uitvoeren en niet uitbesteden

activiteiten

Gebruik

externe

ondersteuning

Mate waarin er gebruik wordt gemaakt van kennis die extern +,+-,-,0

Interviews

Interviews

beschikbaar is
Mate waarin er gebruik wordt gemaakt van standaarden die +,+-,-,0

Interviews

extern zijn opgesteld
Mate waarin scholen regelmatig contact hebben met +,+-,-,0

Interviews

bestuur/kwaliteitsmedewerkers over de zelfevaluatie
114

Organisatorische
banden
kennis

+

Tussen

delen bestuur
school

Mate waarin kennis over beleid en mogelijke manieren om de +,+-,-,0

Interviews

en evaluatie op te stellen door het bestuur/kwaliteitsmedewerkers
worden gedeeld

Tussen scholen Mate waarin scholen regelmatig contact hebben met elkaar over +,+-,-,0

Interviews

de evaluatie
Mate waarin kennis over beleid en mogelijke manieren om de +,+-,-,0

Interviews

evaluatie op te stellen door de scholen onderling wordt gedeeld
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Bijlage 3: Interviewguide directeur/teamleider
Respondent:
Functie:
School:
Datum en tijd:
Locatie:
Ik ben Sharon Berendsen en ik ben student Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Ik zit op dit moment in
het laatste jaar van de master met als specialisatie beleidsadvisering. Voor mijn afstudeer scriptie loop ik sinds
maart stage bij De Onderwijsspecialisten. Voor de organisatie doe ik een onderzoek naar de zelfevaluaties van
de onderwijskwaliteit onder scholen. Ik kijk hierbij vooral naar redenen voor scholen om deze zelfevaluatie wel
of niet in te dienen. Ik zal datgene wat u zegt anoniem verwerken in het onderzoek. Vindt u het goed als ik het
gesprek opneem? Dit helpt mij bij het uitwerken van het interview.
In dit interview zou ik het graag hebben over 5 onderwerpen. Ik zou graag iets willen weten over wat
bij scholen bekend is over de evaluatie. Daarnaast ben ik erg benieuwd naar uw oordeel van de zelfevaluatie en
de communicatie omtrent de zelfevaluatie die heeft plaatsgevonden. Ook ben ik benieuwd naar eerdere
ervaringen die u heeft gehad met evaluaties of soortgelijke situaties en tot slot wil ik eventueel nog ingaan op
de specifieke uitvoering van de zelfevaluatie.
Heeft u vooraf nog vragen?

-

Dan start ik nu de opname

Bekendheid met de zelfevaluatie

1.

Hoe lang is de school al aangesloten bij De Onderwijsspecialisten? (deze gegevens kan ik
niet opvragen bij het bestuurssecretariaat) en hoe lang bent u al werkzaam op deze school
als directeur?

2. Welke afspraken zijn er naar uw weten gemaakt met de scholen over de zelfevaluatie
van de onderwijskwaliteit?
o Format zelfevaluatie
o Vanaf wanneer weet u van deze verplichting? Hoe gecommuniceerd?
o Wat houdt volgens u de verplichting tot het indienen van een zelfevaluatie
precies in?
o Ook bekend met laatste ontwikkelingen? Verplichte criteria, gebruik format
etc.
3. Heeft de school naar uw weten voor 2018 een zelfevaluatie ingediend bij het college
van bestuur?
o En voor 2017?
- Indien antwoord niet overeenkomt met opgevraagde documenten doorvragen hoe
ze hebben ingeleverd (bij jaarplan?) en of ze het kunnen mailen?
- Indien niet ingediend, hebben ze hem dan misschien wel uitgevoerd? (zo niet vragen
over uitvoering overslaan)
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4. Wat zijn voor u de uiteindelijke redenen geweest om de evaluatie wel/niet in te
dienen?
- Morele plicht (is gewoon de regel)
- Waardering inspectie/bestuur/andere scholen etc.
- Kosten/baten
5. Waarom heeft het bestuur deze regel ingevoerd, denkt u?
o Aanleiding
o Doel
o Wat wordt er uiteindelijk mee gedaan (gevolgen)
Samenvatten
Oordeel over de zelfevaluatie
6. Wat zijn volgens u de voordelen van het indienen van een zelfevaluatie?
- Voor u zelf / de directeur
o Beloning?
- Voor uw school
o Zelf opzet en te delen kennis bepalen? (controle)
- Voor De Onderwijsspecialisten
- Buiten organisatie
7. Wat zijn volgens u de nadelen van het indienen van een zelfevaluatie?
- Voor u zelf
o Persoonlijk afgerekend op uitkomsten?
o Verlies controle?
- Voor uw school
o Kennis verplicht delen?, vaste criteria (controle; sturing gevolgen
(meegenomen opstellen criteria, zelfevaluatie zelf vormgeven, zelf bepalen
welke informatie gedeeld wordt) en transparant proces (duidelijk hoe criteria
tot stand zijn gekomen) (kan ook al ter sprake zijn gekomen bij vraag 2)
- Voor De Onderwijsspecialisten
- Buiten organisatie
• Gevolgen niet indienen
8. Ziet u over het algemeen het indienen van de zelfevaluatie als positief of als negatief
en waarom?
Samenvatten
Communicatie omtrent de zelfevaluatie
9. In hoeverre spreekt u met het bestuur of de kwaliteitsmedewerkers over de
zelfevaluatie? Waarover?
- Hoe vindt u dat u door het bestuur op de hoogte wordt gesteld van ontwikkelingen
in het beleid? z.o.z.
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-

Hoe vindt u dat u door het bestuur op de hoogte wordt gesteld van manieren om de
evaluatie vorm te geven?
In hoeverre werd er vanuit De Onderwijsspecialisten steun geboden bij het indienen
van de zelfevaluatie (bij vragen/problemen)?

10. In hoeverre spreekt u met directeuren onderling over de zelfevaluatie? Waarover?
- Kennis over ontwikkelingen in beleid
- Kennis over hoe je de zelfevaluatie het beste kan opstellen
- In hoeverre weet u of en hoe de andere scholen de zelfevaluatie hebben ingediend?
(maakt dit dat u er anders over denkt/ het anders heeft aangepakt?)
Samenvatten
Eerdere ervaringen
11. Heeft u in het verleden al wel eens eerder zelfevaluaties uitgevoerd? Zo ja, hoe is u
dit bevallen?
a. Eventuele vergelijkbare situaties
12. Is het uitvoeren van evaluaties gebruikelijk binnen de organisatie?
o Doet de school die evaluaties zelf of doen anderen dat?
Samenvatten
Specifiek op de uitvoering: (indien geen zelfevaluatie opgesteld verder met vraag 14)
13. Hoe is het proces rondom het opstellen van de zelfevaluatie verlopen?
o Wie heeft voor uw school de zelfevaluatie opgesteld? Waarom is hiervoor
gekozen?
▪ Verantwoordelijkheid?
▪ Indien evaluatie uitgevoerd door intern begeleider of iemand anders.
In hoeverre daarmee contact gehad? Kwamen zij bij u met vragen en
stuurde u aan als dat nodig was?
o Tegen dingen aangelopen?
▪ Kosten
▪ Aantal mensen beschikbaar om het uit te voeren (kunnen druk aan)
▪ Tijdsplanning
▪ Aanwezigheid/Kennis/werking dataverzamelingsmethoden
▪ Expertise van buiten (kennis/standaarden)
o Hoe heeft u dat aangepakt? (evaluator in staat proces te managen)
Samenvatten
14. Hoe zou volgens u de afspraak tot het indienen van een zelfevaluatie naar de
onderwijskwaliteit vormgegeven moeten worden?
Dan ben ik door mijn vragen heen. Zijn er nog dingen waar we het nog niet over hebben
gehad maar die u toch graag kwijt wilt?
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Bijlage 4: Interviewguide Bestuur/kwaliteitsmedewerkers
Respondent:
Functie:
Datum en tijd:
Locatie:
Ik ben Sharon Berendsen en ik ben student Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Ik zit op dit moment in
het laatste jaar van de master met als specialisatie beleidsadvisering. Voor mijn afstudeer scriptie loop ik sinds
maart stage bij De Onderwijsspecialisten. Voor de organisatie doe ik een onderzoek naar de zelfevaluaties van
de onderwijskwaliteit onder scholen. Ik kijk hierbij vooral naar redenen voor scholen om deze zelfevaluatie wel
of niet in te dienen. Vindt u het goed als ik het gesprek opneem? Dit helpt mij bij het uitwerken van het interview.
In dit interview zou ik het graag hebben over 5 onderwerpen. Ik zou graag iets willen weten over het
ontstaan en de inhoud van de afspraken omtrent de zelfevaluatie. Daarnaast ben ik erg benieuwd naar uw
oordeel van de zelfevaluatie en de communicatie omtrent de zelfevaluatie die heeft plaatsgevonden. Ook ben
ik benieuwd naar eerdere ervaringen die u heeft gehad met evaluaties of soortgelijke situaties en tot slot wil ik
eventueel nog ingaan op de specifieke uitvoering van de zelfevaluatie.
Heeft u vooraf nog vragen?

-

Dan start ik nu de opname

Algemeen
1. Hoe is de afspraak tot het indienen van een zelfevaluatie naar de onderwijskwaliteit
tot stand gekomen?
a. Aanleiding
b. Communicatie richting scholen
c. Inhoud verplichting
i. Hoe moeten scholen komen aan cijfers
ii. Zelf vormgeven
iii. Vrijheid scholen in welke data ze delen
d. Totstandkoming criteria
e. Expertise van buitenaf (kennis/standaarden)
f. Doel
g. Concreet gedaan met de evaluaties (in gesprekken en daarbuiten)
Samenvatten
Oordeel
2. Wat zijn volgens u de voordelen van het indienen van een zelfevaluatie?
- Voor directeuren
- Voor de school
- Voor de organisatie
- Buiten organisatie
3. Wat zijn volgens u de nadelen van het indienen van een zelfevaluatie?
- Voor directeuren
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•

Voor de school
Voor de organisatie
Buiten organisatie
Wat zijn de gevolgen voor het niet indienen van de zelfevaluatie? Waarom is hiervoor
gekozen?

Samenvatten
Communicatie
4. In hoeverre spreekt u met de scholen over de zelfevaluatie?
- Hoe worden scholen op de hoogte gesteld van nieuwe ontwikkelingen in het beleid?
- Spreekt u met scholen over manieren om de evaluatie vorm te geven?
5. Op wat voor manier werd er vanuit De Onderwijsspecialisten steun geboden bij het
indienen van de zelfevaluatie (bij vragen/problemen)?
Samenvatten
Ervaring
6. In hoeverre is er binnen De Onderwijsspecialisten ervaring met het doen van
zelfevaluaties?
o Zijn er binnen De Onderwijsspecialisten eerder zelfevaluaties opgevraagd.
Hoe is dit toen gegaan?
o Zijn er binnen De Onderwijsspecialisten vergelijkbare situaties (nu of geweest)
waarbij de scholen geëvalueerd worden. Hoe verloopt/verliep dit?
o Hoe vaak worden er binnen de organisatie evaluaties uitgevoerd?
o Doet de school die evaluaties zelf of doen anderen dat?
Samenvatten
De uitvoering
7. Bent u gedurende het proces rondom het verplichtstellen van de zelfevaluatie tegen
dingen aangelopen? Hoe heeft u dat aangepakt? (evaluator in staat proces te
managen)
a. In 2017 al weinig zelfevaluaties, wat toen gedaan?
b. Klachten scholen
8. Hoe zou volgens u de afspraak tot het indienen van de zelfevaluatie naar de
onderwijskwaliteit vormgegeven moeten worden?
Dan ben ik door mijn vragen heen. Zijn er nog dingen waar we het nog niet over hebben
gehad maar die u toch graag kwijt wilt?
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Bijlage 5: Lijst met interviews
Interviews met directeuren van de scholen die zijn aangesloten bij De Onderwijsspecialisten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Respondent 1 (R1), pc, 21 mei 2019
Respondent 2 (R2), pc, 13 juni 2019
Respondent 3 (R3), pc, 5 juni 2019
Respondent 4 (R4), pc, 29 mei 2019
Respondent 5 (R5), pc, 11 juni 2019
Respondent 6 (R6), pc, 23 mei 2019
Respondent 7 (R7), pc, 4 juni 2019
Respondent 8 (R8), pc, 19 juni 2019
Respondent 9 (R9), pc, 17 juni 2019
Respondent 10 (R10), pc, 14 juni 2019
Respondent 11 (R11), pc, 11 juni 2019
Respondent 12 (R12), pc, 27 mei 2019
Respondent 13 (R13), pc, 24 mei 2019
Respondent 14 (R14), pc, 12 juni 2019
Respondent 15 (R15), pc, 20 juni 2019
Respondent 16 (R16), pc, 7 juni 2019
Respondent 17 (R17), pc, 3 juni 2019
Respondent 18 (R18), pc, 6 juni 2019
Respondent 19 (R19), pc, 20 mei 2019
Respondent 20 (R20), pc, 28 mei 2019
Respondent 21 (R21), pc, 18 juni 2019
Respondent 22 (R22), pc, 20 juni 2019

Interviews kwaliteitsmedewerkers/bestuur van De Onderwijsspecialisten
23. Kwaliteitsmedewerkers (R23), pc, 22 mei 2019
24. Bestuur (R24), pc, 26 juni 2019
Interviews vergelijkbare organisaties
25. Respondent A, pc, 8 juli 2019
26. Respondent B, pc, 3 juli 2019
27. Respondent C, pc, 4 juli 2019
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Bijlage 6: Tabellen voor- en nadelen zelfevaluatie
Voor beter zicht op wat de directeuren zien als voor- en nadelen van een zelfevaluatie zijn deze
hieronder weergegeven. De grafieken geven het aantal respondenten aan dat het betreffende
antwoord gaf. Bij het bestuur en de kwaliteitsmedewerkers gaat het steeds om het aantal één,
omdat met hen ieders één interview is gehouden.
Figuur a: Nadelen zelfevaluatie voor de school
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Figuur b: Voordelen zelfevaluatie voor de school
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Figuur c : Voordelen zelfevaluatie voor de organisatie

Voordelen zelfevaluatie voor de organisatie
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*In de figuur staat één balkje in de min. Dit betekent dat de respondent dit antwoord niet uit zichzelf
gaf maar dit antwoord naar voren kwam na doorvragen van de onderzoeker.
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Bijlage 7: Format zelfevaluatie (Geerlings, 2017)
Aan
Leden van het BMO
Van
Linda Geerlings

Memo
Datum
3 oktober 2017

Zelfevaluatie onderwijskwaliteit

Beste collega’s,

Elk jaar maken jullie een Zelfevaluatie van je kwaliteit. Vorig jaar is die voor het eerst opgevraagd door
het CvB en meegenomen bij de bespreking van jullie jaarplan in december.

De Zelfevaluaties zien er per school anders uit. Ze verschillen hoofdzakelijk van elkaar op de volgende
punten
•

aantal en aard van de besproken kwaliteitsitems

•

gebruik van data

•

aanwezigheid van analyse

•

aanwezigheid oordeel van de directeur (tevreden/niet tevreden)

•

lengte

Om van alle scholen een goed beeld te krijgen van de onderwijskwaliteit, willen we dit jaar aan de
Zelfevaluatie een aantal minimale eisen verbinden. Als school kun je hier je eigen draai aan geven door
meer te doen, omdat je dat altijd al deed en belangrijk vindt. Ook kun je de Zelfevaluatie gebruiken als
verantwoordingsinstrument voor bijvoorbeeld team, MR, ouders etc.

1. Zelfevaluatie bij Eindevaluatie 2017 en jaarplan 2018
Je stuurt de Zelfevaluatie mee met je Eindevaluatie en nieuwe jaarplan, ter voorbereiding van het
gesprek met het CvB.
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2. Data bronnen
Op school- en bovenschools niveau zijn verschillende betrouwbare bronnen van data beschikbaar.

Voor uitstroomgegevens gebruik je de data uit de Uitstroommonitor (Attrack). Op die manier weten
we zeker dat de data door alle scholen op dezelfde manier verzameld en verwerkt wordt.

3. “Kwaliteit in beeld”
Een handig hulpmiddel om per kwaliteitsitem te kijken of je dit voldoende in beeld hebt zijn de twee
tabellen van “Kwaliteit in beeld”.

De eerste tabel geeft aan wat je verstaat onder een kwaliteitsaspect, hoe je dit meet en welke norm
je stelt. In de tweede tabel geef je de resultaten en analyse van de meting van dat kwaliteitsaspect.

Dit model wordt door een aantal scholen gehanteerd en De Linde in Deventer is hiervan de aanstichter.
Wellicht ook handig voor jouw school.
Zie in de bijlagen een voorbeeld.

4. Oordeel van de directeur
De directeur is verantwoordelijk voor de geleverde onderwijskwaliteit op school en legt daarover
verantwoording af aan het College van Bestuur. Hij of zij geeft per kwaliteitsitem aan of hij tevreden is
of niet over de behaalde resultaten.

We kiezen voor deze kwalificatie, omdat een niet behaald doel toch kan leiden tot tevredenheid en
andersom.

Het oordeel van de directeur maakt de Zelfevaluatie compleet.

5. Kwaliteitsitems
Sinds 2013 hebben we een lijst met Kwaliteitsitems, die door scholen gebruikt wordt om de
Zelfevaluatie op te stellen. Hieronder noemen we de kwaliteitseisen, die we verwachten terug te zien
in de Zelfevaluatie.
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Voeg aub de items die voor jouw school specifiek van belang zijn en inzicht geven in de groei van jouw
leerlingen en leerkrachten toe.

Minimaal/compact

1

Kwaliteit van het onderwijsleerproces

2

OPP aanwezig en kwaliteit van het OPP

3

Opbrengsten
(inspectiegegevens uit Uitstroommonitor)
Leeropbrengsten
Uitstroom
cognitief en SEO/Leren leren
Uitstroommonitor: uitstroom% per uitstroomprofiel, bestendiging, effectiviteit van
het OPP, slagingspercentages

4

Kwaliteit van het proces van leerlingenzorg en de Commissie voor de Begeleiding

5

Kwaliteit van het onderwijsaanbod

6

Kwaliteit van de toetsen en toetsstructuur

7

Veiligheid-sociaal klimaat

8

Thuiszitters

9

Tevredenheid

10

Inspectie oordeel

11

Interne audit

Optioneel/uitgebreid

1

Alle eigen kwaliteitszorgindicatoren

2

Kwaliteit van de handelingsplannen

3

Kwaliteit van de groepsplannen

4

Opbrengsten: competentieontwikkeling

5

Kwaliteit van de leermiddelen

6

Kwaliteit van de huisvesting

7

Kwaliteit van de nascholing

8

Kwaliteit van de samenwerking met partners rondom de leerling
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9

% gerealiseerde doelen uit het af te ronden jaarplan

10

Analyse schorsing en verwijdering (leerlingen)

11

Tevredenheid: aanvullend onderzoek bij het bovenschoolse onderzoek

6. Planning
De meeste scholen verdelen de kwaliteitsitems over een (school)jaar en bespreken ze op dat moment
en maken een verslag. Oktober is vaak een goede maand om alle bevindingen te verzamelen en in één
CievB en MToverleg in samenhang te bespreken en tot een oordeel te komen.

7. Omvang
Het idee is dat de Zelfevaluatie een overzichtelijk en redelijk beknopt beeld geeft van de
onderwijskwaliteit van je school. Hierbij kunnen tabellen zoals die van Kwaliteit in Beeld behulpzaam
zijn. Gebruik je de tabel niet, zorg er dan voor dat je de essentie van een kwaliteitsitem kort beschrijft.
Indien nodig kan de geïnteresseerde lezer een uitgebreider document opvragen bijv. de analyse van
de opbrengsten of een rapportage van het leerklimaat onderzoek.

Gebruik de hoofdstukindeling:
1.

Inleiding

2.

Algemeen beeld en analyse

3.

Kwaliteitsaspecten

Bij Kwaliteitsaspecten kun je de tabellen plaatsen van Kwaliteit in Beeld of van een ander model of
indeling die jij gebruikt voor je onderwijskwaliteit.

128

