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Bijlage 1: Schaalconstructies alle vragenlijsten
Om tot een datareductie (het samenvoegen van stellingen tot een factor) van de data van de
bestuurders en schoolleiders te komen, hebben we, als benadering van het modelleren van de
genestheid van de data in organisatieniveau en in tijd, naar patronen in correlaties tussen stellingen
gekeken. Alleen als stellingen significant correleerden op beide niveaus én op beide meetmomenten,
hebben we ze samengevoegd tot een factor (per niveau en per meetmoment), en voor de Focusstellingen moest dat patroon voor zowel Mate als voor Tevreden hetzelfde zijn. Als gevolg van te
geringe onderscheidingskracht, konden de correlatietabellen van de items over houding niet
berekend worden. Om ook hier toch een datareductie uit te kunnen voeren, hebben we direct factor
analyses per functiegroep en met de data van beide meetmomenten tegelijkertijd uitgevoerd. De
items die zijn samengevoegd tot geaggregeerde schalen. Die geaggregeerde schalen zijn gebruikt in
verdere analyses
In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal collective efficacy (vraag 50) van de bestuurder
en schoolleiders weergeven. Berekening van de Cronbach’s alpha levert een waarde van, 842 op
basis van de scores van de bestuurders en ,867 bij schoolleiders
Item Collective efficacy
2
3
5
6

We laten ons niet ontmoedigen als iets tegenzit en halen ook dan onze doelen.
Wij zijn in staat samen iets positiefs te bereiken, omdat onze relatie kan groeien van
uitdagingen.
Ook als er moeilijkheden ontstaan, zijn wij in staat lijnen te ontwikkelen en die op een
coöperatieve manier uit te voeren.
Onze gezamenlijke inspanningen zullen bijdragen aan verbeteringen in onze scholen, zelfs
als dat veel inspanning van ons vraagt.

In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal samenwerken (vraag 49) van de bestuurder en
schoolleiders weergeven. Berekening van de Cronbach’s alpha levert een waarde van, 876 op basis
van de scores van de bestuurders en ,889 bij schoolleiders.
Item Openheid in communicatie
1
2
4
8
11
14

We bespreken concrete lastige situaties openlijk met elkaar.
We helpen elkaar om ons onderling kwetsbaar op te stellen wanneer dat nodig is.
We zorgen ervoor dat iedereen zich kan uitspreken.
We zijn open over problemen/lastige vraagstukken.
Als de onderlinge communicatie op persoonlijk vlak niet goed voelt, dan benoemen we dit
en hebben we het erover.
We vragen door op elkaars expertise en gezichtspunten.

In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal samenwerken (vraag 49) van de bestuurder en
schoolleiders weergeven. Berekening van de Cronbach’s alpha levert een waarde van, 723 op basis
van de scores van de bestuurders en ,768 bij schoolleiders.
Item Gebrek aan openheid in communicatie
6
9
13
15

We gaan kwesties of situaties die kwetsbaarheid oproepen bij voorkeur uit de weg.
We hebben de gewoonte om te vluchten in abstracties.
We vinden het ongemakkelijk om van mening te verschillen.
Eventueel ongemak of onhandigheid tussen gesprekspartners blijft bij ons veelal
onbesproken.
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Houding
Gepercipieerde houding van het intern toezicht volgens de bestuurder en de houding van de
bestuurder volgens de schoolleider. In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal
controlerende houding (vraag Q34 in de vragenliist) van de bestuurder en schoolleiders weergeven.
Berekening van de Cronbach’s alpha levert een waarde van ,940 bij bestuurders en ,614 bij
schoolleiders. Opvallend is hier dat de schalen wat betreft de items van elkaar verschillen. Een aantal
items die bij de bestuurder in deze schaal thuis horen, vormen bij de schoolleiders een afzonderlijke
schaal ‘berekenend’.
Controlerende houding van het
intern toezicht
1
7
12
13
17
24
27

Controlerend
Sturend
Berekenend
Formalistisch
Principieel
Rigide
Bemoeierig

Controlerende houding van de
bestuurder(s)
1
7

Controleren
Sturen

27

Bemoeierig

Alleen de items die overeenstemmen bij beide functiegroepen zijn in verdere analyses als
geaggregeerde schaal gebruikt (dus 1, 7, en 27).
Berekenend
In deze schaal die we alleen voor de schoolleiders construeerden is de cronbach’s alpha ,832.
Berekenende houding van de bestuurder(s)
12
13
28
30

Berekenend
Formalistisch
Formeel
Afstandelijk

We hebben vervolgens drie schalen geconstrueerd die bij de bestuurders en de schoolleiders gelijk
zijn. Het gaat om de schalen laissez faire, persoonlijk en open. Voor al deze schalen geldt dat de
principale componenten analyse een duidelijke knik laat zien onder de 1 op basis van één
component.
Laissez faire
In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal laissez faire houding (vraag 34) van de
bestuurder en schoolleiders weergeven. Berekening van de Cronbach’s alpha levert een waarde van,
op basis van de scores van de bestuurders van ,832 en van ,566 bij schoolleiders.
Item Laissez faire houding van het intern toezicht/ de bestuurder(s)
2
4
18

Vrijblijvend
Laissez faire
Afwachtend

Persoonlijk
De scores van de bestuurders is ,836 en ,886 bij schoolleiders (vier items)
item Persoonlijke houding van het intern toezicht/ de bestuurder(s)
8
9
22
31

Nabij

Persoonlijk
Empathisch
Betrokken
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Open
De scores van de bestuurders is ,758 en , 839 bij schoolleiders (bij de schoolleider 1 item meer)
Onderzoekende houding van het intern toezicht/ de bestuurder(s)
3
14
10
23
25

Onderzoekend
Moedig
Open
Zelfbewust
Reflectief

In vraag Q 30 hebben we 6 foci voorgelegd. Op basis van de respons van bestuurders en schoolleider
blijkt dat hier een schaal onder schuilgaat; de organisationele leerfocus. De Cronbach’s alpha’s bij
bestuurders komt op ,696 en bij de schoolleiders op ,773.
Item Organisatorische leerfocus
2

3

5

Professie-ontwikkelingsgerichte focus: aandacht voor professionaliseringsvraagstukken,
organisatiecultuur, human relations, veranderdynamiek, sociale verbondenheid,
werkgeverschap in het organiseren van onderwijs
Systeemvernieuwingsgerichte focus: aandacht voor (politieke) toekomstgerichtheid,
samenwerking met andere onderwijsorganisaties, systeemverandering, bijdrage aan de
ontwikkeling van onderwijssysteem en samenleving in het organiseren van onderwijs
Pedagogische focus: aandacht voor betekenisvolheid, belang van interactie, waarborgen
van opvoedings- en vormingsaspecten, waarden en normen in het organiseren van
onderwijs

Ook stellende we de vraag naar tevredenheid over deze focus. Ook hier zien we dezelfde schaal
ontstaan. De Cronbach’s alpha’s op deze schaal zijn ,871 en de schoolleiders komen op een ,794.

6

Om tot een datareductie (het samenvoegen van stellingen tot een factor) van de data van de
leerkrachten te komen, hebben we eerst exploratieve factoranalyses met correctie voor genestheid
in scholen per set van items uitgevoerd. Op basis daarvan hebben we de factorstructuren getest met
confirmatieve factoranalyses (CFA) met correctie voor genestheid in scholen. Bij de CFA’s van de
focus-factoren zijn de mate-schaal en de tevreden-schaal steeds tegelijkertijd meegenomen in de
analyse en waar nodig zijn de residuele varianties gecorreleerd. Bij de samenwerken-factoren zijn de
voor-Covid-19-schaal en de tijdens-Covid-19 steeds tegelijkertijd meegenomen in de analyse. Daarbij
zijn waar nodig de residuele varianties gecorreleerd en zijn de factorladingen per item gelijkgezet
over ‘tijd’ (blijkend uit een tests op invariantie). Bij de teamcreativiteit-schalen en de houdingschalen met slechts drie items zijn CFA’s twee keer uitgevoerd: één keer samen met de ene en één
keer samen met de andere factor met meer dan drie items. Dit, omdat een factormodel met drie
items een gesatureerd model geeft en op basis van een gesatureerd model geen fit-waarden
berekend kunnen worden. De uiteindelijke resultaten staan hieronder weergegeven.
In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal teamcreativiteit - handelingsgeneratie (vraag Q
35) van de docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden levert de volgende waarden
op: Χ2(5)=5.552, p=0.352; RMSEA=0.025; CFI=0.998; SRMR=0.021.
Item Teamcreativiteit – Idee en handelingsgeneratie
2
3
4
5
6

In ons team reflecteren we op wat we doen
Bij nieuwe ideeën of ontwikkelingen gaan we op zoek naar instanties of organisaties die
ons kunnen informeren, coachen of trainen
In ons team is er ruimte om te ontdekken wat wel of niet bij ons past
In ons team proberen we er doelgericht aan te werken dat onze werkvormen aansluiten bij
de behoeften van de leerlingen
Bij nieuwe ontwikkelingen zoeken we in ons team samen naar de beste aanpak

In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal teamcreativiteit – leren van fouten (vraag Q 35)
van de docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden levert de volgende waarden op:
Χ2(5)=6.980, p=0.222; RMSEA=0.047; CFI=0.996; SRMR=0.018.
Item Teamcreativiteit – leren van fouten
8
11
12
13
14

Bij een nieuwe aanpak evalueren we dit tussentijds in ons team om de aanpak te kunnen
bijstellen
In ons team bespreken we dingen die niet goed gaan op een professionele manier
In ons team evalueren we processen om te kijken wat de volgende keer beter zou kunnen
Ons team maakt er werk van om te leren van de dingen die niet goed gaan
Ons team gebruikt evaluatiepunten in het vervolg van het proces

In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal teamcreativiteit – teamklimaat (vraag Q 35) van
de docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden levert de volgende waarden op: met
idee- en handelingsgeneratie Χ2(19)=32.412, p=0.028; RMSEA=0.063; CFI=0.971; SRMR=0.047; met
leren van fouten Χ2(19)=26.322, p=0.122; RMSEA=0.047; CFI=0.987; SRMR=0.047.
Item Teamcreativiteit – teamklimaat
16
17
18

In ons team is het veilig om om hulp te vragen
Ik voel mij gehoord in het team als ik ergens mee zit
In ons team heerst een sfeer van elkaar helpen
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In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal teamcreativiteit – openheid voor ideeën (vraag
Q 35) van de docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden levert de volgende waarden
op: met idee- en handelingsgeneratie Χ2(19)=23.811, p=0.204; RMSEA=0.038; CFI=0.989;
SRMR=0.037; met leren van fouten Χ2(19)=26.753, p=0.111; RMSEA=0.048; CFI=0.985; SRMR=0.039.
Item Teamcreativiteit – openheid voor ideeën
1
9
10

Ons team is een bron van creatieve ideeën op het gebied van onderwijs
In ons team wordt er op een positieve manier gereageerd als iemand met een nieuw idee
kom
Een kwaliteit van ons team is dat we de vrijheid voelen om onze ideeën en inbreng naar
voren te brengen

In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal samenwerken – vaardigheden verdelen (vraag
Q 42) van de docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden levert de volgende waarden
op: Χ2(7)=6.158, p=0.521; RMSEA=0.000; CFI=1.000; SRMR=0.037.
Item Samenwerken – vaardigheden verdelen
10
11
12

Gespecialiseerde collega's (rekenspecialist etc.) maken tijd om de teamleden te helpen
Mijn collega's en ik maken gebruik van elkaars expertise en specialisme
Als mijn collega's en ik onderling taken verdelen, houden we rekening met wie waar goed
in is

In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal samenwerken – kennis delen (vraag Q 42) van
de docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden levert de volgende waarden op:
Χ2(7)=9.085, p=0.325; RMSEA=0.031; CFI=0.997; SRMR=0.055.
Item Samenwerken – kennis delen
1
2
7

Mijn collega's praten met mij over didactische werkvormen
Mijn collega's geven mij feedback op mijn manier van lesgeven
Mijn collega's en ik kijken met elkaar mee in het onderwijs dat we geven

In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal betrokkenheid bij besluitvorming (vraag Q 33)
van de docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden levert de volgende waarden op:
Χ2(9)=3.291, p=0.952; RMSEA=0.000; CFI=1.000; SRMR=0.015.
Item Betrokkenheid bij besluitvorming
1
2
3
5
6

Leerkrachten worden betrokken bij onderwijskundige beslissingen op onze school
Leerkrachten hebben invloed op de inhoudelijke invulling van veranderingen of
vernieuwingen binnen de school
De leerkrachten in ons team zijn deelgenoot van de ontwikkeling van de visie van de
school
Leerkrachten op onze school beslissen mee over hoe het onderwijs in de verschillende
leerjaren op elkaar wordt afgestemd
De instemming van teamleden met nieuwe ontwikkelingen wordt bij ons op school
belangrijk gevonden
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In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal houding - controlerend (vraag Q 40) van de
docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden levert de volgende waarden op:
Χ2(5)=6.369, p=0.272; RMSEA=0.040; CFI=0.982; SRMR=0.049.
Item Houding – controlerend
6
7
9
13
19

Sturend
Principieel
Rolvast
Controlerend
Reflecterend

In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal houding – laissez faire (vraag Q 40) van de
docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden levert de volgende waarden op: met
controlerend Χ2(19)=27.023, p=0.104; RMSEA=0.050; CFI=0.944; SRMR=0.056; met persoonlijk
Χ2(19)=24.952, p=0.162; RMSEA=0.043; CFI=0.964; SRMR=0.067.
Item Houding – laissez faire
2
5
14

Daadkrachtig (omgekeerd item)
Afwachtend
Strategisch (omgekeerd item)

In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal houding – persoonlijk (vraag Q 40) van de
docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden levert de volgende waarden op:
Χ2(5)=3.290, p=0.655; RMSEA=0.000; CFI=1.000; SRMR=0.028.
Item Houding – persoonlijk
11
12
15
17
20

Eigengereid (omgekeerd item)
Betrokken
Open
Empatisch
Geïnteresseerd

In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal focus van de schoolleider op personeel (vraag Q
38) van de docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden levert de volgende waarden
op: Χ2(5)=6.461, p=0.264; RMSEA=0.041; CFI=0.998; SRMR=0.015.
Item Focus van de schoolleider op personeel
4
5
11

Sociale verbondenheid in het team
Zorg voor het personeel
Gerichte inzet van personeel op grond van kwaliteiten

In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal focus van de schoolleider op ontwikkeling
(vraag Q 38) van de docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden levert de volgende
waarden op: Χ2(5)=4.234, p=0.516; RMSEA=0.000; CFI=1.000; SRMR=0.026.
Item Focus van de schoolleider op ontwikkeling
1
3
14

Professionalisering van het team
Onderwijsinnovatie (voor de toekomst)
De ontwikkeling naar toekomstgericht onderwijs
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In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal focus van de schoolleider op
systeemvernieuwing (vraag Q 38) van de docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden
levert de volgende waarden op: Χ2(5)=4.298, p=0.507; RMSEA=0.000; CFI=1.000; SRMR=0.028.
Item Focus van de schoolleider op systeemvernieuwing
2
6
7

Verandercultuur in het team
Samenwerking met andere organisaties
Ontwikkeling van goed onderwijs

In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal focus van de schoolleider op pedagogiek (vraag
Q 38) van de docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden levert de volgende waarden
op: Χ2(5)=9.6370, p=0.095; RMSEA=0.071; CFI=0.988; SRMR=0.080.
Item Focus van de schoolleider op pedagogiek
13
15
16

Inhoudelijk betekenisvol onderwijs
Opvoedings- en vormingsaspecten
Waarden en normen in onze school

In deze tabel zien we de items die tezamen de schaal focus van de schoolleider – smal
onderwijskundig (vraag Q 38) van de docententeams weergeven. Berekening van de fit-waarden
levert de volgende waarden op: Χ2(5)=7.620, p=0.179; RMSEA=0.055; CFI=0.987; SRMR=0.040.
Item Focus van de schoolleider – smal onderwijskundig
10
12
17

Didactische aansturing van de leerkrachten
Effectieve leertijd voor leerlingen
Het imago van onze school
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Bijlage 2: Within case analysis besturingsfilosofie
We gaan in deze thick descriptions van de afzonderlijks onderwijsorganisaties uit van de in de
beleidstheorie gesuggereerde bestuurlijke keten die berust op koppelingen tussen Raad van
Toezicht, bestuurder, schoolleider en leerkrachten (schoolteams).

RvT

B

SL

L

Deze keten bespreken we indachtig de modellen van Marx (1986) aan de hand van centrale en/of
decentrale coördinatie van en zeggenschap over het invulling geven aan en uitvoeren van de
onderwijsopdracht (de onderwijsopdracht hebben we opgevat als TGO; de invulling daarvan laten we
hier buiten beschouwing; zie daarvoor Bijlage 3). Elke afzonderlijke casus (lees: onderwijsorganisatie)
beschrijven we volgens dezelfde structuur:
1. Introductie aan de hand van de besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid van de
schoolleiders.
2. Door de bestuurder ervaren opdrachtuitvoering door de Raad van Toezicht qua focus op de
organisatie (eigen organisatie, het leren daarin, de buitenwereld; hiervoor gold een 5-punts
schaal van zwak tot zeer sterk) en de houding (controlerend, laissez-faire en persoonlijk;
hiervoor gold een 9-punts schaal, waarbij 5 stond voor ‘precies goed’).
3. Door de bestuurders en schoolleiders ervaren onderlinge samenwerking qua organisatie en
onderwijsopdracht en de ervaren ondersteuning en verdeling van verantwoordelijkheden
daarvoor.
4. Door de bestuurder en schoolleiders ervaren bovenschoolse samenwerking.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens de
leerkrachten (toegespitst op ruimte voor inspraak en gebaseerd op de toelichting bij mate
van tevredenheid hierover).
6. Conclusie: hierin pogen we het rijke materiaal samen te vatten en te duiden in termen van
koppelingen, waarbij we
a. in de filosofie-actor dyade een onderscheid maken tussen geheel gekoppeld (het
gedrag is in lijn met de filosofie), partieel gekoppeld (het gedrag is op diverse, maar
niet alle punten in lijn met de filosofie) en ontkoppeld (het gedrag wijkt op zo goed
als alle punten af van de filosofie);
b. in de actor-actor dyade een onderscheid maken tussen geheel gekoppeld (tevreden
over de ander op alle punten), partieel gekoppeld (tevreden over de ander op een
aantal punten) en ontkoppeld (ontevreden over de ander op zo goed als alle
punten); omdat we een vergelijkend perspectief hanteren (voor en tijdens Covid-19);
c. in de filosofie-middel dyade een onderscheid maken tussen geheel gekoppeld (alle
middelen worden ingezet om de filosofie waar te maken, in dit geval met ruimte
voor inspraak), partieel gekoppeld (inspraak wordt deels als middel benut) en
ontkoppeld (inspraak wordt zo goed als niet benut).
Omdat we in deze bijlage de bestuursfilosofie vertalen naar (de)centrale sturing en de meer
praktische invulling daarvan in integrale verantwoordelijkheid, sluiten we elke conclusie af
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met de constatering of de sturingsrelaties op deze punten doorwerken van Raad van
Toezicht tot in de schoolteams.
Voor de besturingsfilosofie (1) geven we de gegevens uit de eerste meting als basislijn, bij de
volgende onderwerpen (2, 3 en 4) richten we ons op de verschillen tussen eerste en tweede meting
(voor focus een verschil van een punt op de 5-punts schaal en voor houding een verschil van 0,67
ofwel twee derde van een heel verschilpunt meer of minder op een 9-punts schaal). Dit hebben we,
indien voor handen, aangevuld met gegevens uit de in de tussentijd ingevulde reflectieweekboeken.
Bij de leerkrachten (6) baseren we ons op elementen van de voor deelproject 3 opgestelde
vragenlijst, afgenomen ten tijde van Covid-19.
Voor de juiste interpretatie van 1 is het goed te weten dat we ons hier ook baseren op een between
case vergelijking. In het algemeen hebben de meeste onderwijsorganisaties in aflopende volgorde
een focus op taakuitvoering, dan leren en tot slot relatie. Als we bij de classificatie ‘sterk’, ‘redelijk’
en ‘zwak’ gebruiken, dan zijn dit relatieve begrippen in vergelijkend perspectief tussen de
onderwijsorganisaties. Concreet betekent dit dat een sterke focus op relatie aangeeft dat dit een
sterke focus is in vergelijking met de andere organisaties, maar binnen de eigen organisatie kan dit
dan nog steeds de zwakste focus zijn.
De bij 1 genoemde classificatie is gebaseerd op het aantal keren dat een element van een bepaalde
focus genoemd werd in de beantwoording van onze vraag naar de besturingsfilosofie; de rationale is
dat het volume aan uitspraken indicatief is voor het belang ervan (zie Lakoff & Johnson, 1980). Voor
schoolleiders hebben we het gemiddeld aantal uitspraken per onderwijsorganisatie berekend.
Voor de volledigheid is in Tabel 1 de codelijst opgenomen waarmee we de drie foci hebben
gecodeerd.
Tabel 1: Codelijst
Code

Focus

Verantwoording

Taak

N
gecodeerd
31

Ruimte

Taak

29

Ontwikkelingsgericht/lerend
Collectieve
verantwoordelijkheid
Professionaliteit
Laag in organisatie

Leer
Taak

29
27

Leer
Taak

27
25

Relatie
Vertrouwen
Visie/richting

Relatie
Relatie
Taak

21
20
19

Primair proces

Taak

17

Externe partners*

17

Eigen identiteit school*

16

Hoge verwachtingen
Ondersteuning
Resultaatgericht

Leren
Taak
Taak

16
14
10

Transparant
Kwaliteitsbehoud

Taak
Leren

8
8

Directief

Taak

7

Voorbeeld van een antwoord van een respondent
Autonomie in ieders rol/specialisme binnen een
gezamenlijk kader ... met structurele momenten van
verantwoording.
Er is ruimte om zelf zaken uit te zoeken en oplossingen te
bedenken.
Wij dagen uit.
Samen zijn we verantwoordelijk voor de inrichting van ons
onderwijs en de school.
De leerkracht neemt zijn vak terug.
Horizontale organisatiestructuur, eigenaarschap zo laag
mogelijk in de organisatie leggen.
Met elkaar in gesprek gaan en blijven.
Sturen op basis van vertrouwen ipv wantrouwen.
Er wordt ingezet op bewustwording voor onze gezamenlijke
‘why’.
Voor alle kinderen binnen onze regio is goed onderwijs
beschikbaar door onze scholen.
De stichting werkt proactief samen met andere organisaties
op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
Leerkrachten maken zelf de keuze voor welke identiteit ze
willen werken: openbaar of christelijk of beiden.
Ambitie.
Ruggensteun.
Organisatiestructuur moet optimale voorwaarden creëren
voor het behalen van onze doelen.
Transparant en open.
Door middel van kwaliteitscontroles en monitors wordt de
kwaliteit van ons onderwijs in de gaten gehouden.
Waar nodig wordt sturend opgetreden door de bestuurder.
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Innovatie

Leren

6

Betrokkenheid

Relatie

6

Moreel besef

Taak

5

Kennisuitwisseling

Leren

5

Verbetering

Leren

5

Congruentie
Taak
4
Lage tolerantie
Leren
2
Ontbreekt*
1
*) niet bij de verdere analyse betrokken

Anders en (dus) beter sturen. Als we doen wat we deden,
krijgen we wat we hadden.
We stralen en zijn trots op onszelf. Mijlpalen worden
gevierd, momenten gedeeld en herinneringen gecreëerd.
De medewerkers van X zijn professionals, die ... gericht zijn
op de ontwikkeling van leerlingen vanuit ... moreel besef.
De medewerkers van X ... wisselen expertise uit via
collegiale consultatie, netwerken, kenniskringen en
relevante social media ...
Iedereen streeft naar persoonlijk meesterschap; elke dag,
steeds weer, een beetje beter.
Congruentie in alle lagen.
High trust, low tolerance.

Met het oog op anonimisering hebben wij ervoor gekozen overwegend te parafraseren en niet
zichtbaar te maken waar we citeren (voor de navolgbaarheid bewaren we de ruwe data in een
bestand dat voor onderzoekers op gemotiveerde aanvraag beschikbaar is). Daarnaast kiezen we
steeds voor ‘hij’. Dit is een bewuste keuze ten behoeve van het anonimiseren; we hebben gekozen
voor het geslacht waarvan we het laagste aantal respondenten hebben om gemakkelijke identificatie
te voorkomen. Tot slot hebben we op onderwijsorganisatieniveau de precieze data van aantal
scholen en datum van ingang van de bestuursfilosofie weergegeven zoals in Tabel 2.
Tabel 2: Hernoeming aantal scholen on onderwijsorganisatie en ingangsdatum besturingsfilosofie
Aantal scholen
Noemen we
Ingangsdatum
Noemen we
besturingsfilosofie
2-10
Klein
2012-2014
Langer geleden
10-20
Middelgroot
2015-2018
Nog geen 5 jaar geleden
21-35
Groot
2019-2020
Recent
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Bestuur 1 (groot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van recente datum. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op basis van de
zelf verwoorde besturingsfilosofie geclassificeerd als een onderwijsorganisatie waarin de bestuurder
van een sterke focus op taakuitvoering, een redelijke focus op leren en een zwakke focus op de
relatie blijk gaf. Voor schoolleiders gold dat zij een redelijke focus op taakuitvoering lieten zien en
een zwakke focus op leren en de relatie. Gesproken werd van lerende professionals en de identiteit
van de afzonderlijke scholen was leidend in de verzorging van het onderwijs.
In het managementstatuut lag het zwaartepunt op taakuitvoering waarbij de nadruk werd gelegd op
de adviserende rol van het directieoverleg. Integrale verantwoordelijk werd vormgeven met veel
verantwoordelijkheid en vrijheid voor de schoolleiders voor de inrichting van het onderwijs op hun
school. Basisbegrippen waren hierbij vertrouwen en kwaliteit. Ook in de inzet van formatie hadden
de schoolleiders veel vrijheid. De verantwoording vond plaats in het jaarverslag en twee
managementgesprekken per jaar. Integrale verantwoordelijkheid was volgens alle respondenten
langer dan vijf jaar geleden ingevoerd.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren het lerarentekort en lerarenopleiding.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen (zeer) sterk gericht op de efficiëntie van de eigen
organisatie, het leren daarin en de buitenwereld. In de tweede meting signaleerde hij een afname in
de ambtelijk-bureaucratische houding. De bestuurder was op alle punten (zeer) sterk tevreden over
zijn RvT.
Er was in de tussentijd meer informeel contact met de RvT en er waren meer vergaderingen met een
sterkere gerichtheid op hoofdlijnen waarin meer urgente zaken werden doorgeschoven. De
verdeeldheid binnen de RvT was afgenomen en er was ook minder vraag naar rapportages. Volgens
de bestuurder waren de leden van de RvT zich steeds meer bewust van hun positie (controleur,
adviseur, stimulator en meedenker) en hij noemde ze betrokken, kritisch en positief, met een focus
op meetbare en merkbare gegevens. Vond de bestuurder aanvankelijk de RvT nog iets te laissezfaire, in de tweede meting oordeelde hij hem op alle punten van de samenwerking als precies goed.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders verschilden in hoe ze hun bestuurder percipieerden en dit was het geval in beide
metingen. Over het algemeen vonden ze hun bestuurder (zeer) sterk gericht op de efficiëntie van de
eigen organisatie, redelijk tot zeer sterk op het leren daarin en (zeer) sterk gericht op de
buitenwereld. In de tweede meting rapporteerden zij veel afnames in focus, zij het op verschillende
punten. Overall waren ze in de eerste meting overwegend (zeer) sterk tevreden en in de tweede
meting minder. In die tweede meting waren ze ook zwak of matig tevreden over de zwakke focus op
de eigen organisatie, de zwakke of matige focus op professionaliteit en professionele
leergemeenschappen.
Als het ging om de houding van de bestuurder, dan vonden de schoolleiders die in het algemeen op
alle punten precies goed, maar er waren kleine verschillen in de tweede meting. De ene schoolleider
vond de bestuurder te weinig controlerend en te veel laissez-faire geworden, de andere vond hem te
controlerend en niet laissez-faire genoeg. Beide schoolleiders vonden hem in de tweede meting te
weinig open.
Alle respondenten zagen de besturingsfilosofie (zeer) sterk terug in het eigen handelen en dat van de
ander en het bestuursbureau, ook ten tijde van de crisis; de bestuurder vond dat hij sterk in lijn bleef
met de besturingsfilosofie. De bestuurder schatte zichzelf meer kaderstellend en directief in dan dat
de schoolleiders dat deden; op de meeste punten vonden zij dat hij juist een luisterend oor bood en
faciliterend optrad. Onderling wisselden de schoolleiders overigens in hoe ze het gedrag van de
bestuurder vonden. Er werd inhoudelijk gecommuniceerd over stappen en verwachtingen. De
bestuurder was de schakel tussen collega-bestuurders en veiligheidsregio, waarbij hij eerst met zijn
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schoolleiders afstemde en daarna communiceerde. Hij toonde grote betrokkenheid en creëerde
ruime kaders waarbinnen de individuele school zelf invulling kon geven aan hoe zaken op te pakken.
Doordat het landelijke protocol vanuit PO-raad en RIVM leidend was, hadden scholen die het nieuws
zelf volgden al zaken geregeld voordat de bestuurder in actie kwam. Daardoor was de ervaring er ook
een van disbalans en dat de regie werd overgenomen.
Integrale verantwoordelijkheid zagen alle respondenten (zeer) sterk terug in het handelen van
zichzelf, de ander en het bestuursbureau. Over de door het bestuursbureau ervaren ondersteuning
was de bestuurder na de crisis tevredener dan daarvoor, terwijl de schoolleiders op veel punten juist
iets minder tevreden zijn. Toch was overall tevredenheid over het bestuursbureau nergens afwezig
en werden korte lijnen, actieve houding en collectieve inzet gewaardeerd. Als het op financiën
aankwam, dan ervoeren alle respondenten grote openheid en onderlinge solidariteit bij het verdelen
van de middelen, hoewel een van hen de bestuurder tijdens Covid-19 directief vond op het gebied
van financiële risico’s en verlies. Zij kregen hierbij desgewenst ondersteuning bij van het
bestuursbureau. Tijdens de crisis was het aantal bilaterale overleggen tussen bestuurder en
schoolleiders wisselend veranderd.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg invulling met onder andere een directeurenoverleg. Dit overleg
wordt voorgezeten door een van de directeuren. De bestuurder was lid van de agendacommissie en
bij een deel van het overleg aanwezig. Er waren intervisiegroepen, project- en werkgroepen,
formatieoverleg (met bestuurder en HRM) en een auditteam. In enkele van de weekboeken werd
gerept over verschillen in prioriteiten en miscommunicatie tussen schoolleiders. Ook heeft een
schoolleider overleg gehad met HRM over de staffel en formatie. Voor de nabije toekomst werd
gestreefd naar verdere teamontwikkeling en het creëren van gezamenlijke taal- en referentiekaders,
zodat schoolleiders elkaar beter kunnen vinden en onderling kunnen afstemmen. Ook werd het
voorbereiden van beleid in teams dat werd vastgesteld in het directeurenoverleg voortgezet. De
schoolleiders waren hier tevreden over en vonden het belangrijk.
De bestuurder ervoer het gevoel van het samen iets voor elkaar krijgen bij de tweede meting als iets
sterker geworden, bij twee schoolleiders was dit juist iets minder sterk geworden. Waar de
bestuurder de openheid in de communicatie iets lager was gaan waarderen, deden zijn schoolleiders
dat iets hoger, maar nog steeds minder dan hij dat deed. Gebrek aan openheid werd niet zo sterk
ervaren, maar door de schoolleiders meer dan door de bestuurder. Gezamenlijkheid werd gecreëerd
door samen onderwijskundige vernieuwingen te organiseren, studiereizen en studiedagen. Tijdens
de crisis hadden schoolleiders veel uitgewisseld. Het aantal formele vergaderingen en
beleidsvoorbereidende overleggen was zo goed als hetzelfde gebleven. Volgens de
reflectieweekboeken gingen de contacten tijdens de crisis minder dan daarvoor over voorbereiding
op langetermijndoelen, toestemming, besluitvorming en visie, werd er minder geïnformeerd,
gecoördineerd en gespard en was er minder dan daarvoor aandacht voor emotioneel welzijn. Dit
beeld is echter vertekend door de lage respons in de reflectieweekboeken, waarin hetzij nauwelijks
gesprekken werden gemeld hetzij niet werd ingeleverd.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=10; veel vragen niet ingevuld door een van beide scholen) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij
dient te worden opgemerkt dat de schoolleiders van beide scholen in het algemeen tevreden waren
over houding en focus van de bestuurder, en ook over zijn optreden tijdens de crisis.
Twee leerkrachten vonden dat tijdens Covid-19 veel van bovenaf werd aangestuurd, drie
leerkrachten waren tevreden over de mogelijkheden tot meedenken en inspraak, een leerkracht nam
een middenpositie in en omschreef het als dat er vrijheid binnen kaders was. Deze variatie was in
beide scholen waarneembaar. De schoolleiders werden getypeerd als krachtig, op de ene school in

15

communicatieve en verbindende zin, in de andere in termen van daadkracht en sturing. Leerkrachten
vonden dat de bestuurder veel oog had voor de scholen en dat ze regelmatig waardering kregen.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie was redelijk decentraal ingericht met integrale verantwoordelijkheid op
schoolniveau en bovenschoolse samenwerking, waar de bestuurder samen met de directeuren de
agenda bepaalde. Integrale verantwoordelijkheid kwam niet terug in eigen regie over middelen. Wel
werd openheid en solidariteit ervaren in de bovenschoolse samenwerking hieromtrent.
De bestuurder bleef onverminderd tevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht
(koppeling). Schoolleiders waren voor de crisis wel en ten tijde van de crisis niet of minder tevreden
over houding en focus van de bestuurder; ook zagen we dat overall de relatie tussen bestuurder en
schoolleiders als wat minder open werd ervaren (partiële ontkoppeling). De bestuurder kwam bij de
leerkrachten positief in beeld (koppeling).
Voor de crisis kwam het handelen van de bestuurder sterker overeen met de besturingsfilosofie dan
tijdens de crisis; ook de operationalisering van deze besturingsfilosofie in de invulling van integrale
verantwoordelijkheid kwam tijdens de crisis onder druk te staan. De veranderde relatie tussen
bestuurder en actor ontstond doordat regie werd overgenomen en de bestuurder meer ging
handelen naar externe richtlijnen. Tijdens de crisis werd de bestuurder rond financiën als directief
ervaren; ook werd tijdens de crisis de vrijheid in eigen formatie een knelpunt (partiële ontkoppeling).
De leidende eigen identiteit uit de besturingsfilosofie kwam volgens schoolleiders onder druk te
staan, die desondanks de kaders meestal ruim vonden (partiële ontkoppeling). Dit werd deels ook zo
ervaren door de leerkrachten (partiële ontkoppeling).
We zien een onderwijsorganisatie die op veel punten consistent is met haar decentrale
besturingsfilosofie, maar onder druk van de crisis op diverse punten daar van afwijkt en meer
gecentraliseerd raakt. Dit zien we ook terug in de tijdens de crisis wisselend ervaren mogelijkheid tot
inspraak voor de leerkrachten. Hier werkt de variatie in de sturingsrelatie dus door tot in het team.
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Bestuur 2 (middelgroot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van langer geleden. Wij zagen bij deze organisatie dat de bestuurder en
schoolleiders in de zelf verwoorde besturingsfilosofie als respectievelijk redelijk en sterk taakgericht
naar voren kwamen. Qua relatie- en leerfocus legden zij net andere accenten, maar beide waren bij
zowel de bestuurder als de schoolleiders niet prominent. Gesproken werd van een horizontale
structuur met veel regie voor de professionals. Het managementstatuut was sterk juridisch en
formalistisch ingestoken, waardoor we op basis van dit document geen zicht kregen op de
besturingsfilosofie en op de discretionaire ruimte van de directeuren. In koersdocumenten lazen we
juist termen als verbinding, vakmanschap en eigenheid terug.
De schoolleider was integraal verantwoordelijk voor alle domeinen. Ondersteuning kwam vanuit het
bestuursbureau. De scholen hadden een eigen begroting en een schoolplan met een
meerjarenplanning. Integrale verantwoordelijkheid was volgens de meeste respondenten langer dan
vijf jaar geleden ingevoerd, volgens een van de schoolleiders was het van recenter datum.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren lerarentekort en groei- en krimpwijken.

16

2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
De bestuurder zag zijn RvT als redelijk tot zeer sterk gefocust op de eigen organisatie, maar in de
tweede meting was dit minder zo. De focus op het leren in de eigen organisatie vond hij in het
algemeen eerst laag, maar later wel iets toegenomen. De gerichtheid op de buitenwereld was in zijn
ogen steeds laag. De bestuurder was op veel punten matig tevreden over zijn RvT. De RvT ging
volgens zijn toelichting in een nieuwe samenstelling veranderen van financiële waakhond naar
toezicht nieuwe stijl door met commissies te gaan werken. De verschillen tussen de leden van de RvT
waren groot. De focus verschoof naar ontwikkeling in samenhang en naar brede onderwijskwaliteit
en meer focus op de maatschappelijke opdracht. Tijdens de crisis was er meer informeel contact. De
RvT wilde graag op de hoogte blijven. In de eerste weken was er af en toe contact met de voorzitter
RvT en die had tussentijds een keer gebeld om te vragen hoe het persoonlijk ging. De bestuurder
vond de RvT in de tweede meting niet meer te controlerend, iets minder maar nog steeds te
onpersoonlijk, en iets meer open.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders waren nogal wisselend in hun oordeel over de focus van de bestuurder. Zijn
gerichtheid op de eigen organisatie, op het leren daarin en op de buitenwereld varieerde volgens hen
van zeer zwak tot zeer sterk. Een zwakke of matige focus ging meestal ook gepaard met zwakke of
matige tevredenheid. Uitzonderingen waren een afname van de zeer sterke naar sterke ambtelijkbureaucratische houding en de sterke focus op ondernemerschap; deze leidden ook tot minder
tevredenheid. De schoolleiders vonden de focus van de bestuurder niet altijd duidelijk. Ze wisten wat
zijn opdracht was vanuit RvT, maar de status ervan was niet altijd bekend. Er was een agenda voor
het jaarprogramma waar volgens de schoolleiders regelmatig van werd uit- en afgeweken, er
kwamen zaken bij zonder dat de reden hiervan bekend was. Het lukte de bestuurder niet om zaken
echt toe te lichten of er urgentie of belang aan toe te kennen en dit ook over te brengen. Hierdoor
kon de prioriteit niet ingeschat werden en was het moeilijk om draagvlak te creëren. Er waren weinig
tot geen harde doelen. Daardoor werd alles zweverig en kwam iedereen met veel weg.
Vernieuwingen kwamen daardoor niet verder dan de bestuurskamer.
De schoolleiders ervoeren de houding van de bestuurder zeer verschillend. Waar de een hem in de
eerste meting te weinig controlerend vond, vond de ander dat pas in de tweede, en daarbij ook nog
eens te laissez-faire, zij het minder dan in de eerste meting. En waar de bestuurder voor de een wel
precies persoonlijk en berekenend genoeg was, bleek hij dat voor de ander respectievelijk te weinig
en te veel.
Over de mate waarin de besturingsfilosofie terug te zien was in het handelen, wisselden de
respondenten van mening. De bestuurder en een schoolleider zagen het (zeer) sterk terug op alle
fronten, één schoolleider zag het matig terug bij de bestuurder en redelijk bij bestuursbureau en
zichzelf, één schoolleider zag het bij die twee matig terug en bij de bestuurder nog minder. Hoewel
de besturingsfilosofie langer geleden geïntroduceerd was, moest volgens de bestuurder nog samen
gezocht worden naar hoe de processen moesten worden ingericht en welke leiderschapsstijl het
beste paste. Volgens kritische schoolleiders was er geen sprake van mandaat, werden alleen
oninteressante zaken gedelegeerd, vond managementoverleg uitsluitend plaats tussen bestuurder
en bestuursbureau en gedroeg de bestuurder zich als onbetrouwbare, hiërarchisch leidinggevende.
Doordat de processen nog niet ingeregeld waren, liep nog van alles door elkaar, zoals formeel en
informeel, strategisch, tactisch en operationeel, taken, rollen en bevoegdheden. Daarnaast noemden
zij het bestuur niet ondernemend, risicomijdend, niet innovatief en onambitieus. Eén schoolleider
was iets positiever over de bestuurder, maar gaf weinig toelichting. In de weekboeken werd ter
toelichting op een collegiaal overleg tussen schoolleiders regelmatig als aanleiding en context
gegeven dat er te weinig samenwerking met de bestuurder was en dat er ruis zat in de communicatie
tussen bestuurder en schoolleiders. De reflectieweekboeken van de schoolleiders lieten regelmatig
frustraties over de bestuurder zien, zowel voor als tijdens Covid-19. Tijdens de crisis bleef de
bestuurder naar eigen zeggen sterk in lijn met de besturingsfilosofie en probeerde hij vanuit de
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kernwaarden te blijven handelen en hitteschild te zijn, en was het fijn om vanuit een gedeelde focus
samen te werken. Hij schatte zichzelf faciliterend en kaderstellend in, alleen als het ging om
formatieplannen en financiële risico’s of verlies bleef hij op afstand. Eén van zijn schoolleiders vond
hem overall op afstand (behalve faciliterend bij de formatieplannen), een ander vond hem wisselend
per onderwerp op afstand, luisterend, faciliterend, kaderstellend en directief, op de meeste punten
een mix van dit alles. Hoewel de bestuurder dus meende sterk in lijn te blijven met de
besturingsfilosofie, was dit voor geen van de schoolleiders aanleiding hun beeld van hem als
onevenwichtig aan te passen, voor twee van hen wel om contact te zoeken vanuit zorg over de
communicatie. Waar in de reflectieweekboeken de bestuurder meldde regelmatig bij schoolleiders te
informeren hoe het ging, zeiden de schoolleiders van de bestuurder duidelijke richtlijnen, leiderschap
en visie te missen.
Qua integrale verantwoordelijkheid waren de meeste respondenten het erover eens dat dit (zeer)
sterk was terug te zien in het eigen handelen, dat van het bestuursbureau en de ander; slechts één
schoolleider zag het maar matig terug in de bestuurder. Het bestuursbureau was een staf met een
afdeling P&O, financiën, huisvesting en ICT; onderwijskwaliteit en -vernieuwing was in projecten
ondergebracht. De ervaren ondersteuning vanuit het bestuursbureau strekte in het algemeen tot
redelijke tot zeer sterke tevredenheid, schoolleiders waren alleen minder tevreden over huisvesting
en personeelsaangelegenheden. Over de financiën werd in deze onderwijsorganisatie geen
transparantie ervaren en er werden beslissingen met verstrekkende gevolgen medegedeeld maar
niet toegelicht; dit kwam zowel in de twee vragenlijsten als de weekboeken naar voren. De
schoolleiders ervoeren de houding van de bestuurder tegenover financiële risico’s of verlies als op
afstand.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking vond plaats in de vorm van een directeurenoverleg, waarbij het CvB
aanwezig was, ook in de agendavergadering. De aanwezigheid van de bestuurder werd ervaren van
coachend tot controlerend. De schoolleiders werkten daarnaast samen in expertgroepen met een
eigen onderwerp en planning en in afstemming met het bestuursbureau. Grote trajecten werden
projectmatig aangepakt onder leiding van een senior. Schoolleiders rapporteerden in de weekboeken
regelmatig over gesprekken met collega’s over hoe het directeurenoverleg verenigd en daardoor
versterkt kon worden om via die weg de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De schoolleiders
organiseerden zelf intervisiegroepen. Voor de nabije toekomst stond het verder invoeren van
projectmatig werken op de agenda en een nieuwe inrichting van het directeurenoverleg, waarbij het
bestuur meer op afstand zou komen. Ook professionalisering en scholing op schoolniveau zouden
aan de orde komen, wat een goede ontwikkeling werd gevonden.
Volgens de bestuurder was er veel draagvlak voor de werkwijze en de toekomstige inrichting zoals
beschreven in de strategienota, maar was nog niet alles uitgekristalliseerd. De schoolleiders dachten
hier anders over. Ze vonden dat de communicatie moest worden verbeterd en ze vonden het jammer
dat niemand van hen had mee kunnen schrijven en er geen ruimte was voor ambitieuze
schoolleiders. De bestuurder was optimistischer dan de schoolleiders in het samen iets voor elkaar
krijgen, maar in de tweede meting iets minder dan in de eerste. Hij was ook positiever over de
openheid in de communicatie, waar de schoolleiders daar juist meer gebrek aan gingen zien. Het
aantal formele vergaderingen en beleidsvoorbereidende overleggen wisselde per schoolleider.
Volgens de reflectieweekboeken gingen de contacten tijdens de crisis meer dan daarvoor over
kortetermijnbeslissingen en het regelwerk, waarbij ook met name vanuit de bestuurder aandacht
was voor emotioneel welzijn. Dit beeld is echter onvolledig door de lage respons in de
reflectieweekboeken, waarin enkelen soms meerder gesprekken meldden maar vaker nul gesprekken
werden genoteerd of niet werd ingeleverd.
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5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van een van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=23; veel vragen niet ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient vermeld te worden dat
het om de school gaat waarvan de schoolleider, in tegenstelling tot zijn beide collega’s, tevreden was
over focus en houding van de bestuurder, en over diens optreden tijdens de crisis.
Een grote meerderheid van de leerkrachten van deze school was tevreden over de mogelijkheden tot
meedenken en inspraak. De schoolleider werd getypeerd als betrokken, volgens diverse leerkrachten
was hij tijdens de crisis meer betrokken en minder zakelijk, volgens andere was hij dat altijd al.
Leerkrachten meldden dat ze van de bestuurder presentjes en brieven hadden kregen.
6. Conclusie
Op papier was de besturingsfilosofie decentraal, in de praktijk werd het door de schoolleiders anders
ervaren. De bestuurder werkte aan relaties met belangstellende telefoontjes, waar de schoolleiders
juist behoefte hadden aan vertrouwen, duidelijkheid en betrouwbaarheid.
Deze onderwijsorganisatie was op decentraal ingericht. Integrale verantwoordelijkheid kwam niet
terug in eigen regie over middelen, doordat financiën als niet transparant werden ervaren en de
bestuurder hier directief in was.
De bestuurder bleef onverminderd ontevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht
(ontkoppeling). Schoolleiders waren zowel voor als ten tijde van de crisis ontevreden over houding
en focus van de bestuurder (ontkoppeling).
Voor en tijdens de crisis kwam het handelen van de bestuurder volgens de schoolleiders niet overeen
met de besturingsfilosofie; ook de operationalisering van deze besturingsfilosofie in de invulling van
integrale verantwoordelijkheid kwam niet van de grond (ontkoppeling). Daarentegen ervoeren
leerkrachten wel ruimte voor inspraak (koppeling).
We zien een onderwijsorganisatie die op veel punten inconsistent is met haar decentrale
besturingsfilosofie. Dit speelt vooral tussen bestuurder en schoolleiders; tussen schoolleiders en
leerkrachten is wel ruimte voor inspraak. Hier werkt de sturingsrelatie dus niet tot in het team door.
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Bestuur 3 (middelgroot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van langer geleden. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op basis van de
zelf verwoorde besturingsfilosofie geclassificeerd als een onderwijsorganisatie waarbij de bestuurder
vooral taakgerichte accenten legde en de schoolleiders, meer dan de bestuurder, ook blijk gaven van
een focus op leren en op de relatie. Hoewel deze twee laatste foci niet enorm sterk doorklonken in
de respons van de schoolleiders, is het toch belangrijk om te noemen, omdat we bij de bestuurder
uitsluitend gerichtheid op taakuitvoering lazen. Gesproken werd van collegiaal bestuur en
verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen. Het managementstatuut was sterk juridisch en
formalistisch ingestoken, waardoor we op basis van dit document geen zicht kregen op de
besturingsfilosofie en op de discretionaire ruimte van directeuren. In koersdocumenten lazen we
verder termen als verbinding, vakmanschap en eigenheid terug.
Alle respondenten onderschreven dat er integrale verantwoordelijkheid was. Deze kreeg, passend
binnen de kaders van de onderwijsorganisatie, vorm als verantwoordelijkheid voor de kwaliteit,
formatie, financiën, personeelsbeleid, huisvesting en ICT. Integrale verantwoordelijkheid was volgens

19

sommige respondenten langer dan vijf jaar geleden ingevoerd en volgens andere van recenter
datum.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde als indicatoren voor onderwijskwaliteit cruciale, nietonderhandelbare standaarden. Daarnaast waren er basisstandaarden voor onderwijsleerproces,
schoolklimaat, onderwijsresultaten, financieel beheer en kwaliteitszorg en ambitie.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren lerarentekort en bestuurlijke wisselingen.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen (zeer) sterk gericht op de eigen organisatie,
daarbij niet zozeer op de efficiëntie daarvan als wel op de eigen ambtelijk-bureaucratische houding,
hoewel dit in de tweede meting aanzienlijk minder het geval was. Aanzienlijk minder sterk was de
focus op het leren in de organisatie en de buitenwereld, hoewel die laatste door de pas aangetreden
RvT wel aandacht zou gaan krijgen in een bredere maatschappelijke opvatting. Op diverse punten
was de bestuurder zwak of matig tevreden over zijn RvT. Het ging dan om de zwakke focus op
efficiëntie en de eigen organisatie, op leren en bij de eerste meting op oriëntatie op
maatschappelijke en politieke context.
Er was in de tussentijd meer informeel contact met de RvT en urgente zaken werden vaker
doorgeschoven. De bestuurder hield de RvT wekelijks op de hoogte met een nieuwsbrief en er was
veel contact over de logistiek van afspraken, maar de bestuurder vond dit al met al te vrijblijvend en
had graag een meer kritische RvT gezien. Vond hij in de eerste meting de RvT te controlerend en te
weinig laissez-faire, persoonlijk, open en conflictmijdend, in de tweede meting beoordeelde hij hem
op alle punten als precies goed.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders ervoeren de bestuurder als iemand met een redelijk tot zeer sterke ambtelijkbureaucratische houding, maar verschilden in hoe ze hem voor en na percipieerden als gericht op de
efficiëntie van de eigen organisatie, die zij van zwak tot sterk bestempelden. Ook bij de focus op het
leren varieerden ze in hun percepties voor en na tussen matig tot sterk. De gerichtheid op de
buitenwereld bleef matig tot zeer sterk, de ondernemendheid werd sterk wisselend gepercipieerd als
afgenomen of toegenomen. De schoolleiders waren op meerdere punten zwak of matig tevreden,
met name als zij een redelijk of zeer sterke ambtelijk-bureaucratische houding zagen, een matig of
zwakke focus op de eigen organisatie en efficiëntie signaleerden, matige focus op leren en matige
focus op ondernemerschap.
Aangaande de houding van de bestuurder vonden de schoolleiders die in de eerste meting te
controlerend en in de tweede meting was dit veranderd naar te veel, te weinig en precies goed.
Laissez-faire verschoof van overwegend te veel naar precies goed. In het algemeen vonden de
schoolleiders hun bestuurder te onpersoonlijk en te weinig open. In de tweede meting zagen ze hem
als meer berekenend dan daarvoor.
De respondenten zagen de besturingsfilosofie wisselend terug in het eigen handelen en dat van de
ander en het bestuursbureau. In het algemeen zagen de schoolleiders deze meer terug bij zichzelf
dan bij hun bestuurder, die ze behoudend, sturend en controlerend noemden, met weinig oog voor
talent. In de crisis bleef de bestuurder volgens hemzelf sterk in lijn met de besturingsfilosofie en
werd hem het belang van aansturing duidelijk. Zijn schoolleiders ervoeren dit als afstandelijk: zij
werden pas laat geïnformeerd in de crisis en moesten zelf het contact zoeken. De kaders lieten
volgens hen geen inspraak toe. Hierbij moet worden opgemerkt dat zij zijn houding zeer wisselend
ervoeren, zowel individueel (bijvoorbeeld faciliterend en kaderstellend op het ene gebied en
luisterend op het andere) als binnen de groep (waar de een hem op afstand vond, ervoer de ander
hem op hetzelfde gebied als faciliterend en kaderstellend). We kunnen niet zeggen of dit verschillen
in interpretatie weerspiegelt, of een bestuurder die diversifieert in zijn bejegening al naar gelang zijn
inschatting van wat een specifieke schoolleider nodig heeft.
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Integrale verantwoordelijkheid zagen alle respondenten wisselend terug in het handelen van zichzelf,
de ander en het bestuursbureau. De schoolleiders zagen dit bij zichzelf (zeer) sterk terug, maar bij de
bestuurder overwegend matig of redelijk. De werkwijze was niet formeel belegd en er was volgens
hen ruimte om het eigenaarschap lager in de organisatie te leggen en mandaten te geven als het
bestuur de schoolleiders leerde vertrouwen en loslaten. Het bestuursbureau hield zich bezig met
huisvesting, financiën, personeel en ICT. Over de door het bestuursbureau ervaren ondersteuning
waren de bestuurder en de schoolleiders over het algemeen redelijk tot zeer tevreden, met
uitzondering van een enkele schoolleider die ontevreden was over huisvesting en, in de tweede
meting, financiën. Qua financiën ervoer de ene schoolleider onduidelijkheid over het gezamenlijke
deel en de andere juist veel openheid. Toch vonden de meeste schoolleiders hem tijdens Covid-19
kaderstellend en directief als het ging over financiële risico’s of verlies. Tijdens de crisis was het
aantal bilaterale overleggen tussen bestuurder en schoolleiders wisselend veranderd.
4. Bovenschoolse samenwerking
De bestuurder was verantwoordelijk voor onderwijskwaliteit, pedagogische vernieuwing,
schoolontwikkeling en TGO. Daarnaast werd bovenschoolse samenwerking invulling gegeven met
onder andere een directeurenoverleg, expertgroepen, klankbordgroepen, netwerken en
werkgroepen. In een van de eerste reflectieweekboeken rapporteerde een schoolleider dat het
directeurenoverleg meer invloed op TGO en de kwaliteit daarvan wilde uitoefenen. Voor de nabije
toekomst wilde de bestuurder de bovenschoolse samenwerking ontwikkelen en duidelijkheid
scheppen over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De schoolleiders vonden dit
belangrijk, maar waren er ook sceptisch over of het na een aantal eerdere pogingen nu wel zou gaan
lukken. Zij wilden toegroeien naar een autonoom directeurenoverleg als collectief dat samen en van
elkaar leert.
De bestuurder en één van de schoolleiders ervoeren het gevoel samen iets voor elkaar te krijgen bij
de tweede meting als minder sterk, voor de rest was het juist iets of veel sterker geworden. Het
gevoel van openheid was in het algemeen laag, maar bij de tweede meting wel iets toegenomen.
Ervaren gebrek aan openheid bleef goeddeels ongewijzigd hoog behalve voor een schoolleider die dit
zag afnemen. Gezamenlijkheid werd aanvankelijk niet sterk ervaren. De bestuurder ging uit van
draagvlak voor zijn beleid, maar de schoolleiders zagen verdeeldheid, onduidelijkheid, onveiligheid
en oppervlakkigheid. Tijdens de crisis ervoeren sommige schoolleiders meer gezamenlijkheid en
openheid in hun samenwerking. Het aantal formele vergaderingen en beleidsvoorbereidende
overleggen wisselde per schoolleider. Volgens de reflectieweekboeken gingen de contacten tijdens
de crisis meer dan daarvoor over kortetermijnbeslissingen en regelwerk. Dit beeld is echter
onvolledig door de lage respons in de reflectieweekboeken, waarin af en toe een gesprek werd
vermeld maar overwegend gewag werd gemaakt van nul gesprekken of niets werd ingeleverd.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van een van de drie deelnemende scholen leerkrachten (N=8;
relatief veel vragen niet ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient vermeld te worden dat
het om de school gaat waarvan de schoolleider vaak ontevreden was over focus en houding van de
bestuurder, en ook over diens optreden tijdens de crisis.
Een grote meerderheid van de leerkrachten van deze school was ontevreden over de mogelijkheden
tot meedenken en inspraak; een deel van hen had hiervoor begrip gezien de situatie, een ander deel
vond het onhandig eerst besluiten van het MT af te moeten wachten. Leerkrachten zagen weinig
verandering in hun schoolleider, hooguit dat deze minder goed bereikbaar was. Twee leerkrachten
merkten op persoonlijke aandacht en consideratie van hun schoolleider gemist te hebben.
Leerkrachten meldden dat ze van de bestuurder presentjes en brieven hadden kregen, maar ook dat
ze hem gemist hadden in zorg om de leerkracht.
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6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie was op papier decentraal ingericht. Integrale verantwoordelijkheid was
niet formeel vastgelegd en de bestuurder zou moeten leren om de schoolleiders te vertrouwen. In de
praktijk was deze schoolorganisatie centraal ingericht met weliswaar integrale verantwoordelijkheid
op schoolniveau, maar ook met een bestuurder die zonder inspraak onduidelijk beleid uitzette en
bovenschoolse samenwerking die nog moest groeien naar meer autonomie.
De bestuurder bleef onverminderd ontevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht
(ontkoppeling). Schoolleiders waren zowel voor als ten tijde van de crisis grotendeels ontevreden
over houding en focus van de bestuurder (ontkoppeling).
Voor en tijdens de crisis kwam het handelen van de bestuurder volgens de schoolleiders niet overeen
met de besturingsfilosofie; ook de operationalisering van deze besturingsfilosofie in de invulling van
integrale verantwoordelijkheid kwam van de grond (ontkoppeling). Daarentegen ervoeren
leerkrachten wel ruimte voor inspraak (koppeling).
We zien een onderwijsorganisatie die op veel punten inconsistent is met haar decentrale
besturingsfilosofie. Deze sturingsrelatie zet zich door tot in de scholen, waarvan sommige
leerkrachten bovendien ook opmerken de focus op relatie van hun schoolleider niet te ervaren.
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Bestuur 4 (groot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van nog geen vijf jaar geleden. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op
basis van de zelf verwoorde besturingsfilosofie geclassificeerd als een onderwijsorganisatie
waarbinnen de bestuurder meer dan de schoolleiders blijk gaf van een focus op leren en de
schoolleiders zich sterk taakgericht toonden. De bestuurder had een zwakkere gerichtheid op de
relatie en deze focus kwam in de bewoordingen van de schoolleiders niet voor. In de beschrijving van
de besturingsfilosofie werd gewag gemaakt van een mix van top-down en bottom-up sturing. In het
jaarverslag lazen we ook dat het bestuur gericht is op openheid in de communicatie, zowel voor de
RvT als voor de lijnen en samenwerking met de directeuren en de directeuren onderling.
Integrale verantwoordelijkheid betekende financiële vrijheid om eigen beleid te voeren. Dit was
volgens alle respondenten op verschillende tijdstippen ingevoerd, variërend van recent tot meer dan
vijf jaar geleden.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren maatschappelijke vraagstukken rond
kansenongelijkheid en daarmee samenhangende uitwassen.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen (zeer) sterk gericht op de efficiëntie van de eigen
organisatie, matig of redelijk op het leren daarin en op de buitenwereld. In de tweede meting
signaleerde hij een afname in oriëntatie op de maatschappelijke en politieke context. Beide
beoordeelde hij als iets waar hij zwak tevreden over was, en ook de geringe focus op leren leidde tot
zwakke of matige tevredenheid. Deze onderwijsorganisatie was volgens zijn toelichting in transitie
qua visie en de RvT ondersteunde dit. Bestuurder en RvT waren op zoek naar nieuwe kaders voor
intern toezicht in een combinatie van traditioneel en waarderend toezicht.
Er was in de tussentijd meer contact met de RvT over operationele zaken. De bestuurder had de RvT
per mail op de hoogte gehouden en de RvT toonde zich waarderend en begripvol. De houding vond
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hij echter onveranderlijk te weinig persoonlijk, open en conflictmijdend. In de tweede meting vond
hij de RvT daarnaast te weinig controlerend en in beide metingen te veel laissez-faire.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders verschilden licht in hoe ze hun bestuurder percipieerden als iemand die zwak tot
zeer sterk is gericht op de efficiëntie van de eigen organisatie, redelijk tot zeer sterk op het leren
daarin en (zeer) sterk gericht op de buitenwereld. In de tweede meting rapporteerde een van hen
wat afname in focus op eigen organisatie en op de buitenwereld, een ander bevestigde de actieve
betrokkenheid bij schoolontwikkeling en maatschappelijke positie. In het algemeen waren
schoolleiders redelijk tot zeer sterk tevreden over de focus van hun bestuurder. Alleen in de tweede
meting leidden de matige focus op ondernemerschap en zwakke focus op maatschappelijke context
tot respectievelijk matige en zwakke tevredenheid.
De schoolleiders vonden de houding van de bestuurder in het algemeen in de tweede meting op veel
punten precies goed. Waar de ene schoolleider de bestuurder onveranderd te weinig laissez-faire
vond, vond de andere hem dat in de tweede meting te veel en waar de ene schoolleider hem
naderhand te weinig persoonlijk vond, vond de andere dat eerst wel en later niet meer. Een van de
schoolleiders rapporteerde in de reflectieweekboeken regelmatig over ervaren steun van de
bestuurder bij een stroeve samenwerking, waarbij de bestuurder ervoor waakte dat de schoolleider
dicht bij de eigen visie bleef. De bestuurder rapporteerde over dezelfde casus en daarnaast ook hoe
hij een andere schoolleider met kritische vragen steunde in zijn leiderschap.
Alle respondenten zagen de besturingsfilosofie redelijk tot zeer sterk terug in het eigen handelen en
dat van de ander, een van hen zag het matig terug in het handelen van het bestuursbureau. Een
multidisciplinair crisisteam deelde tijdens de crisis duidelijkheid, richtlijnen en adviezen, waarbij het
streven was om terughoudend te zijn en de scholen de ruimte te laten. Volgens de schoolleiders
volgde na de informatie te veel sturing, maar kwam daarna de autonomie weer terug. De bestuurder
werd getypeerd als betrokken en deskundig. Hij werd door de crisis bevestigd in het belang van het
betrekken van meerdere perspectieven en het handelen met zekerheid over onzekerheid en vond
dat zijn handelen sterk in lijn was gebleven met de besturingsfilosofie. Hierbij moet worden
opgemerkt dat alle betrokkenen de houding van de bestuurder tijdens Covid-19 verschillend hebben
ervaren, zo sterk zelfs, dat we in de data geen overeenstemming kunnen vinden tussen wat de
bestuurder vond en wat de schoolleiders ervoeren, noch tussen hoe de schoolleiders onderling de
houding van hun bestuurder hebben ervaren, en dit gold voor alle gebieden waarover we gevraagd
hebben.
Integrale verantwoordelijkheid zagen alle respondenten sterk terug in het handelen van zichzelf en
de ander, maar niet altijd bij het bestuursbureau. Over de door het bestuursbureau ervaren
ondersteuning was de bestuurder niet erg tevreden omtrent HR, de ene schoolleider was over de
meeste punten niet erg tevreden en de ander over de diverse punten wisselend. Als het op financiën
aankwam, dan werden kaderbrief, transparante besluitvorming en inzage in elkaars begrotingen
door de ene schoolleider wel en de andere niet als gezamenlijkheid ervaren; we herkennen dit in de
houding van de bestuurder ten opzichte van financiële risico’s of verlies, die door de ene schoolleider
is ervaren als faciliterend en door de andere als luisterend en kaderstellend. Alle respondenten
ervoeren grote openheid en onderlinge solidariteit bij het verdelen van de middelen, maar tijdens de
crisis niet altijd openheid en gezamenlijkheid. Tijdens de crisis was het aantal bilaterale overleggen
tussen bestuurder en schoolleiders redelijk stabiel laag gebleven en was, zo bleek uit de
reflectieweekboeken, incidenteel contact gezocht wegens begrotingstekort.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg invulling met onder andere een maandelijks directeurenoverleg
met de bestuurder. Hiervoor gold een vaste structuur waarin ook ruimte was voor intervisie.
Daarnaast waren er project-, beleids- en werkgroepen, en leer- en kennisbijeenkomsten. Voor de
nabije toekomst was het streven om meer samen te werken met partners in de wijk, wat als wellicht
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te ambitieus werd beoordeeld, en gingen de schoolleiders leerkringen vormen, wat belangrijk werd
gevonden.
De bestuurder ervoer het gevoel van samen iets voor elkaar krijgen bij de tweede meting als iets
minder geworden, terwijl dit bij de schoolleiders juist iets sterker was geworden. Openheid of gebrek
daaraan werden wisselend als iets meer of minder ervaren, maar lieten geen extremen zien.
Gezamenlijkheid werd ervaren door verbondenheid aan de visie; waar die eerst als opgelegd werd
gezien, werd gaandeweg duidelijk hoe weinig verschillend ieders visie was en dat ze naar elkaar toe
groeiden. Door gezamenlijke acties tijdens de crisis was dit gevoel gegroeid. Tijdens de crisis
wisselden de schoolleiders veel uit. Het aantal formele vergaderingen en beleidsvoorbereidende
overleggen was voor de bestuurder en een van de schoolleiders flink toegenomen. Volgens de
reflectieweekboeken was er tijdens de crisis minder dan daarvoor contact over voorbereiding op
langetermijndoelen, besluitvorming en visie, werd er minder geïnformeerd, gecoördineerd en
gespard en was er minder dan daarvoor aandacht voor emotioneel welzijn. Dit beeld is echter
vertekend door de lage respons in de reflectieweekboeken, waarin slechts vijf gesprekken werden
gemeld en overwegend niets werd ingeleverd.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van een van de twee deelnemende scholen leerkrachten
(N=3; relatief veel vragen niet ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient vermeld te worden
dat het om de school gaat waarvan de schoolleider in het algemeen tevreden was over focus en
houding van de bestuurder, maar niet over de samenwerking met hem op financieel vlak, waarbij de
sturing te veel door financiën en te weinig door kwaliteitsambities gedreven wordt.
De meeste leerkrachten van deze school waren ontevreden over de mogelijkheden tot meedenken
en inspraak en gaf aan dat de belangrijke beslissingen in kleine kring gnomen werden. Ze gaven aan
de schoolleider niet of nauwelijks gezien te hebben en van de bestuurder af en toe mail te hebben
gekregen.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie was decentraler ingericht dan de besturingsfilosofie deed vermoeden,
met integrale, ook financiële verantwoordelijkheid op schoolniveau en bovenschoolse samenwerking
aan een gedeelde visie, waar de bestuurder aan het directeurenoverleg meedeed.
De bestuurder bleef onverminderd ontevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht
(ontkoppeling). Schoolleiders waren zowel voor als ten tijde van de crisis grotendeels tevreden over
houding en focus van de bestuurder (partiële ontkoppeling).
Voor de crisis kwam het handelen van de bestuurder volgens de schoolleiders overeen met de
besturingsfilosofie, tijdens de crisis was dit gedeeltelijk zo (partiële ontkoppeling); ook de
operationalisering van deze besturingsfilosofie in de invulling van integrale verantwoordelijkheid
kwam toen minder van de grond (partiële ontkoppeling). Leerkrachten ervoeren geen ruimte voor
inspraak (ontkoppeling).
We zien een onderwijsorganisatie die op veel punten werkt aan het praktiseren van haar decentrale
besturingsfilosofie en ten tijde van de crisis daar een terugval in laat zien. Deze (tijdelijk?) andere
sturingsrelatie zet zich door tot in het team. Bovendien zijn de opmerkingen van leerkrachten over de
afwezigheid van de schoolleider illustratief voor het gebrek aan focus op de relatie.
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Bestuur 5 (groot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van nog geen vijf jaar geleden. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op
basis van de verwoorde besturingsfilosofie geclassificeerd als een onderwijsorganisatie waarin de
schoolleiders meer dan de bestuurder blijk gaven van taak- en leergerichtheid. De bestuurder was
hier in redelijke mate op gericht en de schoolleiders juist sterk. De gerichtheid op relaties kwam bij
iedereen zwak naar voren. Dit is opmerkelijk, omdat we juist in het managementstatuut zagen dat er
veel aandacht geschonken wordt aan openheid in de communicatie, zowel voor de RvT als voor de
lijnen en samenwerking met de directeuren en de directeuren onderling.
Integrale verantwoordelijkheid betekende financiële vrijheid om eigen beleid te voeren. Dit was
volgens alle respondenten op verschillende tijdstippen ingevoerd, variërend van recent tot meer dan
vijf jaar geleden.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren lerarentekort en grootstedelijke problematiek.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen (zeer) sterk gericht op de efficiëntie van de eigen
organisatie, matig of redelijk op het leren daarin en matig tot sterk op de buitenwereld. In de tweede
meting signaleerde hij een afname in oriëntatie op de maatschappelijke en politieke context. Over de
focus op leren was de bestuurder zwak of matig tevreden. Qua focus op de eigen organisatie was hij
alleen matig tevreden over de van zeer sterke naar sterke afgenomen ambtelijk-bureaucratische
houding en in de tweede meting stemde de matige en zwakke focus op respectievelijk
maatschappelijke en politieke context tot zwakke tevredenheid. Het bestuur veranderde volgens de
toelichting van koers en de RvT ondersteunde dit. Samen werd gezocht naar nieuwe kaders voor
intern toezicht, waarin ook ruimte moest komen voor waardering.
De houding van de RvT vond hij onveranderlijk te weinig persoonlijk, open en conflictmijdend. In de
tweede meting vond hij de RvT te weinig controlerend en in beide metingen te veel laissez-faire.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders verschilden licht in hoe ze hun bestuurder percipieerden als iemand die zwak tot
zeer sterk was gericht op de efficiëntie van de eigen organisatie, zwak tot zeer sterk op het leren
daarin en zwak tot zeer sterk gericht op de buitenwereld. Met ‘lichte verschillen’ bedoelen we dat ze
globaal gezien op dezelfde lijn zaten, maar de bestuurder op punten binnen de gerichtheid minder
sterk gefocust vonden. In de tweede meting rapporteerde een van hen wat afname in focus op de
buitenwereld. Over het algemeen waren de schoolleiders redelijk tot zeer sterk tevreden over de
focus van hun bestuurder. Minpunten waren wat hun betrof de redelijk of matige focus op
efficiëntie, de sterke focus op professionaliteit, de matige focus op professionele
leergemeenschappen en de matige focus op ondernemerschap; hierover waren ze matig tevreden.
Schoolleiders merkten op dat de nieuwe visie ook aandacht vroeg voor een nieuwe cultuur en dat ze
liever differentiatie zagen, dat wil zeggen dat zwakke scholen meer sturing zouden moeten krijgen en
sterke scholen meer vrijheid. In de crisis was te weinig aandacht voor het dagelijkse reilen en zeilen
ervaren.
De houding van de bestuurder ervoeren de schoolleiders zeer wisselend in beide metingen. Voor de
een was hij constant te controlerend en later te weinig laissez-faire en te berekenend, voor de ander
was hij eerst te weinig controlerend en te weinig laissez-faire maar daarna op beide punten precies
goed. Sommigen vonden hem te weinig persoonlijk, anderen niet. Voor de een was hij aanvankelijk
niet open genoeg, voor de ander was dat alleen naderhand het geval. Waar de bestuurder zijn eigen
houding op alle domeinen inschatte, was dit voor de schoolleiders op de meeste gebieden niet aan
de orde (we weten niet of dit voor hen niet speelde, of dat ze invulmoe werden), en waar dat wel zo
was, verschilden ze van inzicht, zowel onderling als met de bestuurder.
Alle respondenten zagen de besturingsfilosofie redelijk tot zeer sterk terug in het eigen handelen en
dat van de ander en het bestuursbureau. Tijdens de crisis bleef het handelen van de bestuurder sterk
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in lijn met de besturingsfilosofie en had hij bovenschoolse afspraken gemaakt met het
directeurenoverleg op basis waarvan elke school een protocol maakte.
Integrale verantwoordelijkheid zagen de respondenten in het algemeen redelijk tot zeer sterk terug
in het handelen van zichzelf, de ander en het bestuursbureau. Uit de reflectieweekboeken bleek dat
de bestuurder gesprekken met het directeurenoverleg over financiën en formatie vooraf qua
strategische mogelijkheden voorbereidde met het bestuursbureau. Over de door het bestuursbureau
ervaren ondersteuning was de bestuurder niet erg tevreden als het gaat over HR, de meeste
schoolleiders waren over het algemeen tevreden, behalve soms over huisvesting,
schoolontwikkeling, pedagogische vernieuwing en TGO. Op het gebied van financiën leidden
kaderbrief, transparante besluitvorming en dito schoolbegrotingen niet tot prangende kwesties.
Tijdens de crisis was het aantal bilaterale overleggen tussen bestuurder en schoolleiders redelijk
stabiel laag gebleven.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg invulling met onder andere een maandelijks directeurenoverleg
met de bestuurder en bestuursbureau. Dit overleg had een vaste structuur waarin ook ruimte was
voor intervisie. Ook waren er project-, beleids- en werkgroepen, en leer- en kennisbijeenkomsten. In
de nabije toekomst zou meer samengewerkt worden met partners in de wijk, wat goed werd
gevonden, maar waarbij vraagtekens werden geplaatst bij de huidige vorm. Daarnaast gingen de
schoolleiders leerkringen vormen, wat belangrijk werd gevonden; de goede vorm daarvoor moest
nog gevonden worden.
Alle respondenten ervoeren het gevoel samen iets voor elkaar te krijgen bij de tweede meting als iets
minder geworden. Waar de bestuurder iets meer openheid in de communicatie in de samenwerking
ervoer, zagen de schoolleiders dit iets afnemen. Gebrek aan deze openheid werd wisselend als iets
meer of minder ervaren. Gezamenlijkheid werd ervaren door het werken aan een gedeelde agenda
en het van elkaar leren. Schoolleiders signaleerden daarbij een eilandjescultuur die was ontstaan
door verschillen in keuzes en competenties. Bij het maandelijks directeurenoverleg was dit tijdelijk
minder. Tijdens de crisis was wel veel samengewerkt, maar door de fysieke afstand was de
onderlinge afstand vergroot en ook is door aandacht voor extreme gevallen een wij-zij gevoel
ontstaan. Het aantal formele vergaderingen en beleidsvoorbereidende overleggen was wisselend
toe- en afgenomen. Het verschil tussen voor en tijdens de crisis was dat er enerzijds meer aandacht
was voor kortetermijnbeslissingen, informeren en coördineren alsook voor sparren en de visie, en
anderzijds minder voor voorbereiding op langetermijndoelen, toestemming en besluitvorming alsook
regelwerk en emotioneel welzijn. Dit beeld is echter onvolledig door de relatief lage respons.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=3; slechts door een leerkracht een vraag ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld. Op die ene vraag
die door die ene leerkracht was ingevuld, was het antwoord dat leerkrachten waren gevraagd mee te
denken en ook inspraak hadden.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie was redelijk decentraal ingericht met integrale, ook financiële
verantwoordelijkheid op schoolniveau en bovenschoolse samenwerking aan een gedeelde visie,
waarbij de bestuurder aan het directeurenoverleg meedeed.
De bestuurder bleef onverminderd wisselend tevreden over houding en focus van de Raad van
Toezicht (partiële ontkoppeling). Schoolleiders waren zowel voor als ten tijde van de crisis wisselend
over houding en focus van de bestuurder (partiële ontkoppeling).
Voor en tijdens de crisis kwam het handelen van de bestuurder volgens de schoolleiders overeen met
de besturingsfilosofie; ook de operationalisering van deze besturingsfilosofie in de invulling van
integrale verantwoordelijkheid ging goed (koppeling), maar onderlinge samenwerking tussen
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schoolleiders viel wat uiteen (ontkoppeling). Voor de leerkrachten was er ruimte voor inspraak
(koppeling).
We zien een onderwijsorganisatie die op veel punten consistent is met haar decentrale
besturingsfilosofie en die tijdens de crisis weet vol te houden. Deze sturingsrelatie lijkt door te
werken tot in het team, maar we beschikken over te weinig data om dit met enige zekerheid te
stellen.
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Bestuur 6 (groot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van recente datum. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op basis van de
zelf verwoorde besturingsfilosofie geclassificeerd als een onderwijsorganisatie met een redelijk
uitgesproken focus op taakuitvoering, een zwakke focus op leren en een iets sterkere maar nog
steeds zwakke focus op de relatie. Gesproken werd van het creëren van optimale voorwaarden en
slim in de organisatie beleggen van verantwoordelijkheden. In het managementstatuut leek de
discretionaire ruimte van de directeuren op papier aanzienlijk en bleek de focus op onderlinge
relaties. Ook lazen we over het belang van draagvlak en het stimuleren daarvan.
Integrale verantwoordelijkheid had als uitgangspunt dat de schoolleiders zich richten op
onderwijskundig leiderschap en HR en voor de rest ondersteund werden. Schoolleiders werkten met
een schoolbudget. Dit was volgens alle respondenten op verschillende tijdstippen ingevoerd,
variërend van recent tot meer dan vijf jaar geleden.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren lerarentekort, kansengelijkheid en krimp.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen (zeer) sterk gericht op de efficiëntie van de eigen
organisatie, maar niet vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding. Hij zag zijn RvT als matig tot
sterk gericht op leren en de buitenwereld. In de tweede meting constateerde hij meer
ondernemerschap. De bestuurder was overall redelijk tot zeer sterk tevreden over de focus van zijn
RvT.
Tijdens de crisis was er meer informeel contact. De bestuurder beoordeelde de relatie met zijn RvT
als goed: hij had de leden geïnformeerd en zij hadden hem niet voor de voeten gelopen. De houding
van de RvT vond hij op alle fronten precies goed.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders percipieerden hun bestuurder als redelijk tot zeer sterk gericht op de efficiëntie van
de eigen organisatie, op het leren daarin (maar in de tweede meting iets minder) en op de
buitenwereld (idem). In het algemeen waren ze redelijk of sterk tevreden over de focus van hun
bestuurder, op twee uitzonderingen na: in de eerste meting leidde redelijke focus op professionele
leergemeenschappen en in de tweede meting een matige focus op professionaliteit tot matige
tevredenheid. Schoolleiders merkten op betrokkenheid te missen bij starters.
De houding van de bestuurder ervoeren de schoolleiders in het algemeen als precies goed, waarbij
een van de schoolleiders hem consequent te onpersoonlijk vond.
Alle respondenten zagen de besturingsfilosofie redelijk tot zeer sterk terug in het eigen handelen en
dat van de ander en het bestuursbureau. Functies en rollen waren duidelijk, maar sommige
schoolleiders moesten nog wennen. Tijdens de crisis vroegen de schoolleiders om duidelijke kaders
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en die gaf het bestuur, maar daarna wilde de bestuurder van directief weer terug naar faciliterend.
Hij vond dat hij matig handelde in lijn met de besturingsfilosofie. De bestuurder schatte zijn eigen
houding in als een mix van faciliterend, kaderstellend en directief. Deze inschatting kwam deels
overeen met die van de schoolleiders, maar nergens op hetzelfde gebied met alle schoolleiders.
Waar de bestuurder zichzelf bijvoorbeeld directief vond op het vlak van maatregelen voor veiligheid
en gezondheid, vond slechts één schoolleider dat ook, maar deze vond hem óók luisterend en – net
als een ander – faciliterend én – net als de rest – kaderstellend. De schoolleiders waren te spreken
over zijn leiderschap.
Integrale verantwoordelijkheid zagen de respondenten in het algemeen (zeer) sterk terug in het
handelen van zichzelf, de ander en het bestuursbureau. Over de door het bestuursbureau geboden
ondersteuning was de bestuurder overall tevreden, net als de meeste schoolleiders. Uitzondering
vormde voor een van de schoolleiders ondersteuning bij schoolontwikkeling, pedagogische
vernieuwing en TGO. Rond financiën leidde het schoolbudget niet tot heikele kwesties en zat de
gezamenlijkheid ‘m in de informatie en het kaderscheppend overleg, waarin tijdens de crisis weinig
ruimte was voor meedenken of inspraak. We zien dit terug in de inschatting van de bestuurder over
zijn eigen houding als directief qua financiële risico’s of verlies, wat hij deelde met een van de
schoolleiders; maar ook hier lieten de schoolleiders meer variatie zien, wisselend van luisterend,
faciliterend en – in meerderheid – kaderstellend. In die tijd was het aantal bilaterale overleggen
tussen bestuurder en schoolleiders redelijk stabiel laag gebleven.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg invulling in een maandelijks directeurenoverleg (waarvan twee
tweedaagsen) en werkgroepen. Voor de nabije toekomst werd meer eigenaarschap geviseerd met
meer positie voor de agendacommissie, meer samenwerking tussen schoolleiders en werkgroepen
die hun eigen agenda gingen bepalen. Schoolleiders waren positief over deze ontwikkeling.
Volgens de bestuurder was het gevoel van samen iets voor elkaar krijgen bij de tweede meting
toegenomen, voor een van de schoolleiders was die afgenomen en voor de rest gelijk gebleven.
Waar de bestuurder en een schoolleider iets meer openheid in de communicatie in de samenwerking
ervoeren, zagen de andere respondenten dit iets afnemen. Gebrek aan deze openheid werd
wisselend als iets meer of minder ervaren en liet bij één van de schoolleiders een sterke toename
zien. Gezamenlijkheid werd ervaren door van elkaar te leren en het eigenaarschap van schoolleiders
verder te ontwikkelen. Daarbij had een van de schoolleiders veel sturing ervaren. Het aantal formele
vergaderingen en beleidsvoorbereidende overleggen was wisselend toe- en afgenomen. Meer dan
voor de crisis ging het hierbij om kortetermijnbeslissingen en alle andere doelen voor overleg zijn
minder vaak genoemd. Dit beeld is echter vertekend door de extreem lage respons in de
reflectieweekboeken, waarin overwegend nul gesprekken werden vermeld of niet werd ingeleverd.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van een van de drie deelnemende scholen leerkrachten (N=5;
relatief veel vragen door twee leerkrachten niet ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient
vermeld te worden dat het om de school gaat waarvan de schoolleider in het algemeen tevreden was
over focus en houding van de bestuurder.
In grote meerderheid waren de leerkrachten van deze school tevreden over de mogelijkheden tot
meedenken en inspraak; zij gaven daarbij aan dat dit niet anders was dan anders en dat de
communicatie goed bleef. Hun schoolleiders typeerden ze als nabij en sociaal. Dit bleef tijdens Covid19 ongewijzigd. Leerkrachten zeiden zich door de bestuurder gesteund te voelen door kaartjes en
presentjes.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie werd in toenemende mate meer decentraal ingericht met integrale
verantwoordelijkheid en meer eigenaarschap, ook in de bovenschoolse samenwerking, maar een en
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ander was nog in ontwikkeling. De onderwijsorganisatie was op papier deels decentraal ingericht,
met een bestuur dat voor de randvoorwaarden zorgde en schoolleiders die over hun eigen begroting
beschikten. In de praktijk was het voor de schoolleiders wennen aan hun rol.
De bestuurder bleef op diverse punten tevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht
(partiële koppeling). Schoolleiders waren voor de crisis tevreden over houding en focus van de
bestuurder (koppeling), tijdens de crisis veranderde dat op een aantal punten (partiële
ontkoppeling).
Voor de crisis kwam het handelen van de bestuurder volgens de schoolleiders en hemzelf niet
helemaal overeen met de besturingsfilosofie, tijdens de crisis nog minder; met name de
operationalisering van de besturingsfilosofie in de invulling van integrale verantwoordelijkheid
veranderde van financiële autonomie naar sturing zonder inspraak (ontkoppeling). Daarentegen
ervoeren leerkrachten wel ruimte voor inspraak (koppeling).
We zien een onderwijsorganisatie die nog op veel punten inconsistent is met haar decentrale
besturingsfilosofie, met name als het gaat over financiën. Dit lijkt vooral te spellen tussen bestuurder
en schoolleiders; tussen schoolleiders en leerkrachten is wel ruimte voor inspraak. Hier zet de
sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleiders zich dus niet door tot in het team.
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Bestuur 7 (klein)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van nog geen vijf jaar geleden. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op
basis van de zelf verwoorde besturingsfilosofie geclassificeerd als een organisatie met redelijke focus
op leren en een zwakke focus op taakuitvoering en relatie. Gesproken werd over
verantwoordelijkheden laag in de organisatie en oog voor autonomie van de scholen. Dit zien we ook
terug in de formele documenten, waar sterk de nadruk werd gelegd op de professionele kennis, de
inhoudelijke rol van het directieoverleg en de inbreng die schoolleiders hadden. Dit werd geplaatst
naast de formele wettelijke regels en verantwoordingsverplichtingen.
Integrale verantwoordelijkheid betekende voor deze onderwijsorganisatie dat schoolleiders
onderwijsinhoudelijk, financieel en qua huisvesting en personeel verantwoordelijk waren en
verantwoording aflegden aan bestuur of bovenschools management. Dit was volgens alle
respondenten tussen drie en vijf jaar geleden ingevoerd.
Actuele kwestie bij de start van het onderzoek was lerarentekort.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen sterk gericht op de eigen organisatie, maar niet
vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding en ook niet op de efficiëntie. Hij zag zijn RvT
aanvankelijk als redelijk of sterk gericht op het leren en op de buitenwereld, maar in de tweede
meting overall matig. In de tweede meting ging de matige focus veel vaker gepaard met matige
tevredenheid.
Tijdens de crisis was er meer operationeel overlegd. De bestuurder beoordeelde de houding van zijn
RvT als aanvankelijk niet laissez-faire genoeg en daarna te veel, en in de tweede meting vond hij hem
te weinig persoonlijk, open en conflictmijdend.
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3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders percipieerden hun bestuurder als in het algemeen sterk gericht op de eigen
organisatie, maar niet vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding en in de tweede meting ook
niet altijd op efficiëntie. In de tweede meting leidde dit laatste tot matige tevredenheid. Ze vonden
hem redelijk of sterk gericht op leren en de buitenwereld, waarbij in dit laatste soms matig op
ondernemerschap. Op enkele punten na gaven schoolleiders aan redelijk of sterk tevreden te zijn,
behalve op de redelijke focus op professionalisering in de eerste meting en de matige of redelijke
focus op ondernemerschap in beide metingen; dit leidde tot matige tevredenheid.
Er werd opgemerkt dat het bestuur te veel tegelijk wilde doen, waardoor veel niet helemaal goed
werd gedaan; focus was dan beter. In de crisis was de bestuurder als bestuurder gemist. Qua houding
van de bestuurder ervoeren de schoolleiders die in het algemeen als precies goed, waarbij een van
de schoolleiders hem consequent te weinig controlerend vond, een van hen hem consequent te
weinig open vond, een van hen hem pas in de tweede meting te weinig controlerend vond en een
van hen hem pas dan te veel laissez-faire vond.
Alle respondenten zagen de besturingsfilosofie redelijk tot zeer sterk terug in het eigen handelen en
dat van de ander en het bestuursbureau, ondanks de jonge leeftijd van dit bestuur. Tijdens de crisis
werd gezocht naar gezamenlijkheid door kaders te stellen; dit was soms als te polderend ervaren. De
crisis legde bloot hoe precair de balans is tussen sturen en loslaten, autonomie en autoriteit. De
bestuurder was van mening dat hij zeer sterk handelde in lijn met de besturingsfilosofie. Naar eigen
idee was zijn houding vooral faciliterend en soms kaderstellend; in de meeste gevallen week de
inschatting van de schoolleiders daarvan af; waar de bestuurder zich faciliterend vond, vonden zij
hem of kaderstellend, of op afstand, of luisterend, en waar de bestuurder zichzelf kaderstellend
vond, vonden zij hem directief of faciliterend. Slechts op vier gebieden was één van de schoolleiders
(maar niet steeds dezelfde) het met de bestuurder over diens houding eens en op slechts twee
gebieden waren de schoolleiders het onderling eens, maar niet met de bestuurder.
Integrale verantwoordelijkheid zagen de respondenten in het algemeen (zeer) sterk terug in het
handelen van zichzelf en de ander, maar twee van hen zagen het zwak of matig terug bij het
bestuursbureau. Dit kwam volgens hen deels doordat het bestuursbureau erg klein was, wat terug te
zien was in de lage scores voor tevredenheid. Als het op financiën aankwam, dan werden plannen
gepresenteerd en besproken; hierbij werd wel ondersteuning ervaren (de bestuurder was
faciliterend en de schoolleiders vonden hem luisterend en faciliterend als het ging over financiële
risico’s of verlies), maar geen gedeelde verantwoordelijkheid. Tijdens de crisis was het aantal
bilaterale overleggen tussen bestuurder en schoolleiders redelijk stabiel hoog gebleven.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg invulling in een directeurenoverleg (met en zonder bestuurder)
en werkgroepen. De beoogde ontwikkeling was die naar een professionele leergemeenschap.
Schoolleiders waren positief over deze ontwikkeling. Een van hen rapporteerde in de
reflectieweekboeken dat ze onderlinge afspraken hebben gemaakt over onderlinge taakverdeling.
Volgens de bestuurder was het gevoel van samen iets voor elkaar krijgen bij de tweede meting
hetzelfde gebleven, voor de ene schoolleider was dat iets afgenomen en voor de ander toegenomen.
Waar de bestuurder en een schoolleider iets meer openheid in de communicatie in de samenwerking
gingen ervaren, bleef dit voor de rest gelijk. Gebrek aan deze openheid werd wisselend als iets licht
tot sterk afgenomen of iets toegenomen. Gezamenlijkheid werd ervaren als in ontwikkeling, waarbij
werd opgemerkt dat sommige schoolleiders nog te eigenwijs hun eigen keuzes maakten, dat overleg
te formeel was en te weinig focus had, en dat er openheid was en ruimte om out of the box te
denken. Het aantal formele vergaderingen en beleidsvoorbereidende overleggen was wisselend toeen afgenomen, maar had stabiel een hoge frequentie. Meer dan voor de crisis was het contact
bedoeld voor kortetermijnbeslissingen, informeren en regelen en minder voor voorbereiding op
langetermijndoelen, sparren en besluitvorming. Dit beeld is echter enigszins onvolledig door de
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relatief lage respons in de reflectieweekboeken, waarbij 13 gesprekken zijn vermeld door de
schoolleiders.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van een van de drie deelnemende scholen leerkrachten (N=1;
alle vragen ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient vermeld te worden dat het om de
school gaat waarvan de schoolleider in het algemeen tevreden was over focus en houding van de
bestuurder, maar niet over zijn aanwezigheid tijdens Covid-19, en ook niet over de inzichtelijkheid
dan wel transparantie van de financiën.
De leerkracht van deze school was tevreden over de mogelijkheden tot meedenken en inspraak. Hij
gaf aan heel tevreden te zijn over zijn schoolleider doordat deze toegankelijk was en veel vrijheid gaf.
Van de bestuurder had hij een kaartje met presentje gekregen.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie werd sterker decentraal ingericht met integrale verantwoordelijkheid en
meer bovenschoolse samenwerking. Decentraal betekende met een bestuur dat voor de
randvoorwaarden zorgde en schoolleiders die over hun eigen begroting beschikten. In de praktijk
was het voor de schoolleiders wennen aan hun rol.
De bestuurder bleef op diverse punten tevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht, op
andere minder (partiële koppeling). Schoolleiders waren voor de crisis deels tevreden over houding
en focus van de bestuurder en deels misten ze focus (partiële ontkoppeling).
Voor de crisis kwam het handelen van de bestuurder volgens de schoolleiders overeen met de
besturingsfilosofie, tijdens de crisis bleek dat de samenwerking beter kon (partiële ontkoppeling). De
operationalisering van de besturingsfilosofie in de invulling van integrale verantwoordelijkheid bleef
ongewijzigd er een van financiële autonomie waarbij schoolleiders ondersteund werden (koppeling).
Leerkrachten ervoeren ruimte voor inspraak (koppeling).
We zien een onderwijsorganisatie die consistent is met haar decentrale besturingsfilosofie van
randvoorwaarden en autonomie, met name als het gaat over financiën, maar waarbij ook het
verlangen is naar meer samenwerking. De sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleiders lijkt zich
door te zetten tot in het team, maar we hebben te weinig data om dit met enige zekerheid te kunnen
stellen.
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NB. De beschrijving wordt vertekend door de lage respons.

1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van langer geleden. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op basis van de
zelf verwoorde besturingsfilosofie geclassificeerd als een organisatie waarbinnen het bestuur een
zwakke focus op taakuitvoering en leren toonde en de schoolleiders juist sterk taakgericht waren in
hun bewoordingen; in de door hen verwoorde besturingsfilosofie lazen we niets over
relatiegerichtheid, wel over zelfmanagement door professionals. In het managementstatuut viel op
dat het bestuur qua agendering de touwtjes in handen had en directeuren onderwerpen mochten
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aandragen. Wel bleek dat nadrukkelijk ruimte geboden werd aan de directeuren om zelf nader beleid
te ontwikkelen.
Integrale verantwoordelijkheid betekende dat schoolleiders verantwoordelijk waren voor onderwijs,
personeel en bedrijfsvoering binnen een onderwijsteam. Dit was volgens de respondenten tussen
drie en vijf jaar geleden of eerder al ingevoerd.
Actuele kwestie bij de start van het onderzoek was krimpregio en fusie.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen redelijk of sterk gericht op de eigen organisatie,
maar niet vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding en ook niet gericht op de efficiëntie. Hij zag
zijn RvT aanvankelijk als redelijk of sterk gericht op het leren, maar in de tweede meting overall
minder. De gerichtheid van de RvT op de buitenwereld schatte hij in als redelijk of sterk. De
bestuurder benadrukte het belang van vertrouwen, maar liet in het midden of hij dat van zijn RvT
kreeg. Op alle punten was de bestuurder redelijk tot zeer sterk tevreden over zijn RvT.
Tijdens de crisis was er meer informeel contact, maar wegens een eerder ingezette ontwikkeling en
niet wegens corona. De bestuurder beoordeelde de houding van zijn RvT steeds als precies goed,
alleen in de eerste meting als te weinig persoonlijk.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders percipieerden hun bestuurder als in het algemeen sterk gericht op de eigen
organisatie, maar niet vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding. Ze vonden hem zeer sterk
gericht op leren en de buitenwereld, maar niet op de politieke context. Deze werd door de
bestuurder onderschat en dat werd als een gemiste kans ervaren. Desondanks was de tevredenheid
steeds redelijk tot zeer sterk.
Als het gaat om de houding van de bestuurder, dan werd opgemerkt dat de bestuurder vaker het
conflict zou mogen opzoeken. Verder was zijn houding precies goed.
Alle respondenten zagen de besturingsfilosofie (zeer) sterk terug in het eigen handelen en dat van de
ander en het bestuursbureau; ze stelden vast dat ze steeds beter in hun filosofie groeiden. Tijdens de
crisis werden bestuurlijke mandaten laag in de organisatie belegd. De bestuurder vond zijn handelen
zeer sterk in lijn met de besturingsfilosofie en bleef naar eigen zeggen op afstand, behalve op de
gebieden van formatieplannen en financiën, waar hij zichzelf faciliterend in vond optreden (over hoe
de schoolleiders dit gezien hebben, hebben we geen data). Daarnaast rapporteerde hij in zijn
reflectieweekboeken meerdere overleggen waarin de bestuurlijke positie van schoolleiders centraal
stond.
Integrale verantwoordelijkheid zagen de respondenten in het algemeen (zeer) sterk terug in het
handelen van zichzelf en de ander, maar redelijk bij het bestuursbureau. Tevredenheid over de
ondersteuning vanuit het bestuursbureau was overall hoog en na de crisis iets toegenomen. Voor de
financiën was het plan om van eigen naar gedeelde verantwoordelijkheid toe te groeien; de houding
van de bestuurder qua financiële risico’s of verlies was volgens hem faciliterend. Tijdens de crisis leek
het aantal bilaterale overleggen tussen bestuurder en schoolleiders wat afgenomen te zijn.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg invulling in een directeurenoverleg en werkgroepen. De
beoogde ontwikkeling was die naar gezamenlijke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, met
onderwijsteams die op afroep ondersteund werden door schoolleiders en beleidsmedewerkers met
hun eigen specialisme. Dit werd een goede ontwikkeling gevonden.
Volgens de bestuurder was het gevoel samen iets voor elkaar te krijgen bij de tweede meting
hetzelfde gebleven, was openheid in de communicatie in de samenwerking licht afgenomen en het
gebrek daaraan iets toegenomen. Gezamenlijkheid werd ervaren in de visie, minder in de
samenwerking vanuit wederzijdse afhankelijkheid. Het aantal formele vergaderingen en
beleidsvoorbereidende overleggen leek stabiel te zijn gebleven, waarbij volgens de
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reflectieweekboeken contacten over de visie tijdens de crisis zijn toegenomen, net als toestemming
en informeren. Daar staat tegenover dat contacten voor het voorbereiden op langetermijndoelen en
aandacht voor emotioneel welzijn waren afgenomen. Dit beeld is echter vertekend door de hoge
non-respons in de reflectieweekboeken van de schoolleiders.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Niemand heeft de teamvragenlijst ingevuld.
6. Conclusie
In deze onderwijsorganisatie stond zelfmanagement centraal, maar werd ook gezocht naar
mogelijkheden om naar gedeelde financiële verantwoordelijkheid te groeien.
De bestuurder bleef op diverse punten tevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht, op
andere minder (partiële koppeling). Van schoolleiderszijde was overall tevredenheid over houding en
focus van de bestuurder (koppeling).
Voor en tijdens de crisis kwam het handelen van de bestuurder overeen met de besturingsfilosofie,
maar werd vaker faciliterend opgetreden (partiële ontkoppeling). De operationalisering van de
besturingsfilosofie in de invulling van integrale verantwoordelijkheid bleef ongewijzigd er een van
financiële autonomie (koppeling).
We zien al met al een onderwijsorganisatie die consistent is met haar decentrale besturingsfilosofie
van zelfmanagement, met name als het gaat over financiën, maar waarbij ook het verlangen is naar
meer samenwerking.
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Bestuur 9 (groot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van recente datum. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op basis van de
zelf verwoorde besturingsfilosofie geclassificeerd als een onderwijsorganisatie waarvan de
bestuurder het accent legde op leergerichtheid en de schoolleiders op taakgerichtheid. De focus van
de bestuurder was in vergelijkend perspectief redelijk te noemen, terwijl de schoolleiders zich juist
sterk taakgericht betoonden. Gesproken werd over verantwoordelijkheden laag in de organisatie en
recht doen aan verschillen. In het managementstatuut werd nadrukkelijk geschreven over duidelijke
taken en het mandateren van taken aan de schoolleider, maar de besturingsfilosofie klonk niet
duidelijk door in het document.
Integrale verantwoordelijkheid betekende dat schoolleiders onderwijskundig leiders waren, met
variatie van ‘zo veel mogelijk verantwoordelijkheid’ tot ‘integraal = bestuursniveau’. Dit was volgens
de respondenten wisselend ingevoerd, van zeer recent tot langer dan vijf jaar geleden.
Actuele kwestie bij de start van het onderzoek was fusie.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen redelijk of sterk gericht op de eigen organisatie,
het leren daarin en de buitenwereld, in de tweede meting ook op de politieke omgeving. Alleen over
dit laatste was hij matig tevreden, over de rest redelijk of sterk.
Tijdens de crisis was er meer informeel contact en vergaderd. De bestuurder beoordeelde de
houding van zijn RvT steeds als precies goed.
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3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders percipieerden hun bestuurder in het algemeen in de tweede meting als sterker
gericht op de eigen organisatie, maar niet altijd op de efficiëntie daarvan. Ze vonden hem bij die
meting ook redelijk tot zeer sterk gericht op leren en op de buitenwereld, maar niet op alle punten
qua vernieuwing en leren. Gerichtheid op de externe omgeving varieerde in beide metingen tussen
redelijk en zeer sterk. Schoolleiders waren redelijk tot zeer sterk tevreden over de focus van hun
bestuurder. Deze werd betrokken en benaderbaar gevonden.
Als het gaat om de houding van de bestuurder, dan werd vaak opgemerkt dat de houding van de
bestuurder precies goed was. In de tweede meting waren er schoolleiders die hem te laissez-faire en
berekend vonden, en te weinig persoonlijk
Alle respondenten zagen de besturingsfilosofie sterk terug in het eigen handelen en dat van de ander
en het bestuursbureau; ze stelden daarbij wel dat de kern van hun filosofie door de fusie opnieuw
praktische invulling moest krijgen. Tijdens de crisis ontwikkelde het crisisteam zich van faciliterend
naar directief, wat tot het inzicht leidde dat de balans tussen autonomie en sturing geen
gemakkelijke is en het vermoeden dat autonomie het wel eens zou kunnen verliezen ten gunste van
centrale beleidsbepaling. Volgens de bestuurder was zijn handelen sterk in lijn met de
besturingsfilosofie. Hij vond zichzelf overwegend faciliterend en zelden kaderstellend. De
schoolleiders vonden zijn houding op diverse terreinen in elk geval ook directief, maar soms ook op
afstand en luisterend.
Integrale verantwoordelijkheid zagen de respondenten in het algemeen sterk terug in hun eigen
handelen en dat van de ander en het bestuursbureau. Tevredenheid over de ondersteuning van die
laatste was overall redelijk tot hoog, maar de bestuurder was in de tweede meting de crisis iets
positiever en de schoolleiders waren iets negatiever. Voor financiën overlegden schoolleiders hun
begroting aan de controller en werd er geen gezamenlijkheid ervaren. Op verschillende momenten in
de reflectieweekboeken maakten ze melding van een nieuwe financieringssystematiek met meer
handelingsvrijheid in de school. Waar de bestuurder zijn eigen gedrag rond risico’s en verlies
kaderstellend vonden, vonden de schoolleiders dit luisterend en faciliterend. Tijdens de crisis was het
aantal bilaterale overleggen tussen bestuurder en schoolleiders wisselend toe- en afgenomen.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg invulling in een maandelijks directeurenoverleg, in project-,
beleids- en werkgroepen en in gezamenlijke opleiding. De beoogde ontwikkeling was die naar
passende samenwerkingsvormen voor meer scholen onder één bestuur (bevoegd gezag). Dit werd
een goede ontwikkeling gevonden gezien de kansen voor uitwisseling en slagkracht. Uit de
reflectieweekboeken bleek dat schoolleiders het belangrijk vonden om samen tot prioriteiten te
komen en dat dit tijdens Covid-19 tot frustratie niet lukte, wat vragen opriep over de regelruimte.
Volgens de bestuurder en een van de schoolleiders was het gevoel samen iets voor elkaar te krijgen
bij de tweede meting hetzelfde gebleven, volgens de rest was het iets tot meer afgenomen.
Openheid in de communicatie werd door de meerderheid in dezelfde mate ervaren en voor een van
de schoolleiders was die sterk afgenomen. Er was volgens de meesten meer gebrek aan openheid. De
verwachting was dat er meer centrale sturing ging komen. Gezamenlijkheid werd ervaren door
enerzijds samen te blijven werken in lopende zaken en anderzijds urgente kwesties openlijk te
bespreken, hoewel een van de schoolleiders dit later minder terugzag toen het bestuur directiever
werd en ruimte voor eigen inbreng afnam ten gunste van verwijten. Het aantal formele
vergaderingen was deels hetzelfde gebleven en deels afgenomen, het aantal beleidsvoorbereidende
overleggen was overall afgenomen, waarbij volgens de reflectieweekboeken naast contacten over
kortetermijnbeslissingen, informeren en coördinatie ook contacten over de visie waren toegenomen,
tegenover een afname van contacten over voorbereiding op langetermijndoelen, regelwerk, sparren,
toestemming en besluitvorming. Dit beeld is licht vertekend door de afnemende respons in de
reflectieweekboeken.
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5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van drie van de vier deelnemende scholen leerkrachten
(N=17; veel vragen waren niet ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient vermeld te worden
dat het in alle drie de gevallen gaat om scholen waarvan de schoolleider in het algemeen tevreden
was over focus en houding van de bestuurder, en ook over zijn optreden ten tijde van Covid-19.
In meerderheid waren de leerkrachten tevreden over de mogelijkheden tot meedenken en inspraak,
hoewel een van hen opmerkte het online overleggen als belemmerend te ervaren. De antwoorden
op tevredenheid over de schoolleider lieten een lichte variatie zien. In de ene school was men
tevreden maar verschilde men van inzicht over het gewenste ambitieniveau, in de andere school was
men tevreden over het ambitieniveau van de schoolleider, maar vroeg men zich af of iedereen dit
wel aankon. Een leerkracht merkte op te weinig belangstelling voor eigen behoeftes te hebben
ervaren. Over de bestuurder werd opgemerkt dat deze veel beslissingen heeft genomen en dat men
dat te sturend vond. Voorts vond iemand hem onveranderd betrokken en een ander vond hem
onveranderd zakelijk. De bestuurder communiceerde via nieuwsbrieven, waarbij sommige
leerkrachten vooral zakelijke informatie vermeldden en andere waardering.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie had een decentrale besturingsfilosofie, maar tijdens de crisis was sprake
van centrale aansturing.
De bestuurder bleef op diverse punten tevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht, op
andere minder (partiële koppeling). Ditzelfde gold voor de tevredenheid van de schoolleiders over de
bestuurder (partiële koppeling). De operationalisering van de besturingsfilosofie in de invulling van
integrale verantwoordelijkheid met financiële autonomie moest nog gestalte krijgen (ontkoppeling).
We zien een onderwijsorganisatie die op een T-splitsing staat, waarbij op de splitsing een weg is
richting sterker decentraal en de andere weg juist meer naar centralisme. Voor de leerkrachten blijft
het decentrale aanwezig tijdens de crisis in de door hen ervaren ruimte voor inspraak, maar het
centrale ook door de sterker ervaren sturing van de bestuurder. De (tijdelijk?) andere sturingsrelatie
tussen bestuurder en schoolleiders werkt dus door tot in het team.
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Bestuur 10 (groot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van nog geen vijf jaar geleden. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op
basis van de zelf verwoorde besturingsfilosofie geclassificeerd als een organisatie waarin een sterke
focus werd gelegd op taakuitvoering en een zwakke focus op zowel leren als relatie. Gesproken werd
van verantwoordelijkheid laag in de organisatie en congruentie op alle lagen.
Integrale verantwoordelijkheid betekende dat schoolleiders onderwijskundig leiders waren, met veel
autonomie om binnen de besturingsfilosofie de school in te richten met steun vanuit het
bestuursbureau. Dit was volgens de respondenten wisselend ingevoerd, van zeer recent tot langer
dan vijf jaar geleden.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren lerarentekort, huisvesting en
bestuurswisseling.
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2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen redelijk of sterk gericht op de eigen organisatie,
maar in de tweede meting was dit minder het geval en daarmee veranderde zijn tevredenheid van
matig naar sterk. In de eerste meting vond hij zijn RvT matig gericht op leren maar wel op
vernieuwing, in de tweede meting was focus op professionalisering toegenomen. Daarmee
veranderde ook zijn tevredenheid van matig naar sterk. De matige focus op professionele
leergemeenschappen in beide metingen leidde in beide metingen ook tot matige tevredenheid. De
focus op de buitenwereld beoordeelde hij overall als (zeer) sterk, behalve in de tweede meting als
matig op de politieke context.
Tijdens de crisis was er veel meer informeel contact en meer vergaderd. De RvT vroeg meer
rapportages en het ging vaker over operationele zaken. De bestuurder signaleerde ook meer
verdeeldheid in de RvT. Dat weet hij aan de jonge leeftijd van zijn RvT, waardoor nog geen team- en
visievorming plaats had kunnen vinden en mensen nog wat te veel aan hun eigen opvattingen
vasthielden. De verdeeldheid had geen effect op de lopende zaken en de bestuurder voelde zich
gesteund. Hij beoordeelde de houding van zijn RvT eerst als te onpersoonlijk en conflictmijdend, bij
de tweede meting was dit precies goed. Wel vond hij hem dan nog onveranderd te weinig open.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders percipieerden hun bestuurder als gericht op de eigen organisatie met een matige of
redelijke ambtelijk-bureaucratische houding. Voor een van hen was dit aanleiding tot matige
tevredenheid; toen hij die houding in de tweede als redelijk beoordeelde, was zijn tevredenheid
daarover zeer sterk. Schoolleiders vonden hem in beide metingen (zeer) sterk gericht op het leren
van de eigen organisatie en op de buitenwereld. Hierover waren ze in het algemeen (zeer) sterk
tevreden, in de tweede meting soms redelijk. De bestuurder werd gewaardeerd voor zijn veelzijdige
focus die zowel de werkvloer als de samenleving bestreek en de schoolleiders waren zeer tevreden,
ook over het optreden van de bestuurder in de crisis.
Over de houding van de bestuurder werd vaak opgemerkt dat die precies goed was, behalve dat een
van de schoolleiders hem in de tweede meting iets te weinig controleren vond.
Alle respondenten zagen de besturingsfilosofie sterk of redelijk sterk terug in het eigen handelen en
dat van de ander en het bestuursbureau, behalve één schoolleider, die haar bij zichzelf redelijk
terugzag. De bestuurder merkte hierbij op dat de relatie soms te veel voorop stond, wat het geheel
niet altijd ten goede kwam. Uit de reflectieweekboeken kwam naar voren dat de bestuurder de
kwaliteitsgesprekken belangrijke gelegenheden vond om te sturen en dat het daar niet per se ging
over het bereiken van consensus over ambities; als een schoolleider niet ambitieus genoeg was in
leerlingresultaten, dan stelde de bestuurder zich kritisch op. Een schoolleider merkte op dat
gesprekken met de bestuurder altijd opbouwend waren. Tijdens de crisis was de bestuurder
informerend en zette hij via het crisisteam in op meningsvorming, voorstellen en besluitvorming
binnen de sturende context van veiligheid en maatregelen. Schoolleiders voelden zich ondersteund
en gezien en gehoord. Voor de bestuurder werd duidelijker wat de kwaliteitsverschillen tussen zijn
scholen waren en dat scholen die het niet goed deden een te optimistisch beeld van zichzelf hadden.
Zijn handelen tijdens de crisis vond hij matig in lijn met de besturingsfilosofie. Hij vond zijn houding
deels directief en deels kaderstellend, wisselend per gebied. De schoolleiders vonden hem daarnaast
ook op afstand, luisterend en faciliterend, maar in de data is niet een eenduidig patroon van
overeenstemming te ontdekken (op sommige vlakken was de houding ook niet van toepassing).
Wellicht worden de verschillen verklaard door de door de bestuurder waargenomen
kwaliteitsverschillen, maar dit is speculatief.
Integrale verantwoordelijkheid zagen de respondenten in het algemeen (zeer) sterk terug in het
handelen van zichzelf en de ander en bij het bestuursbureau. Tevredenheid over de ondersteuning
vanuit het bestuursbureau was overall redelijk tot groot, behalve bij één van de schoolleiders in de
eerste meting. De bestuurder was na de crisis positiever en meldde dat het bestuursbureau was
doorgegaan met de lopende zaken en op specifieke punten als financiën en ICT harder dan anders
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gewerkt had aan extra, corona-gerelateerde taken. De schoolleiders waren in die tweede meting iets
minder tevreden. Voor financiën overlegden schoolleiders hun begroting aan de controller en werd
er grote onderlinge solidariteit ervaren over een eerlijke verdeling van de middelen. Waar de
bestuurder zijn houding met het oog op financiële risico’s of verlies kaderstellend inschatte, was zijn
houding op dit gebied voor schoolleiders niet aan de orde. Tijdens de crisis was het aantal bilaterale
overleggen tussen bestuurder en schoolleiders toegenomen, deels om heikele punten op de eigen
school te adresseren en deels rond persoonlijke ontwikkeling.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg vorm in een directeurenoverleg, waarvan de agenda werd
voorbereid door een werkgroep waar ook de bestuurder in zat. Daarnaast waren er beleidsgroepen,
waarin schoolleiders zaten, iemand van het bestuursbureau en soms ook de bestuurder. De beoogde
ontwikkeling was meer verantwoordelijkheden voor de schoolleiders en gezamenlijke
besluitvorming, ook op strategisch vlak. De schoolleiders vonden dit een goede ontwikkeling en een
uitdaging om iedereen daarbij te betrekken.
Bijna iedereen vond dat het gevoel samen iets voor elkaar te krijgen gelijk was gebleven of was
toegenomen. Openheid in de communicatie werd door de meerderheid als minder ervaren. Gebrek
aan openheid was wisselend toe- en afgenomen. De samenwerking had geleid tot sterke gevoelens
van gezamenlijkheid waarin informeel en in een prettige sfeer open en kritisch vraagstukken waren
besproken. Daarbij ging het meer om het uitwisselen dan samen verantwoordelijkheid delen. Het
aantal formele vergaderingen was toegenomen, het aantal beleidsvoorbereidende overleggen bleef
overall hetzelfde. De reflectieweekboeken lieten een toename zien aan gesprekken voor
kortetermijnbeslissingen en regelwerk, waarbij ook meer dan voor de crisis aandacht was voor
emotioneel welzijn. Dit beeld is enigszins vertekend door de afnemende respons in de
reflectieweekboeken.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van twee van de vier deelnemende scholen leerkrachten
(N=11; veel vragen waren door de leerkrachten van en van beide scholen niet ingevuld) de
teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient vermeld te worden dat het in beide gevallen gaat om scholen
waarvan de schoolleider in het algemeen tevreden was over focus en houding van de bestuurder, en
ook over zijn optreden ten tijde van Covid-19.
Alle leerkrachten waren tevreden over de mogelijkheden tot meedenken en inspraak. Geen van de
leerkrachten had bij de schoolleider tijdens Covid-19 een verandering bemerkt en iedereen bleef
onveranderd tevreden over de accenten die de schoolleider legde en de balans die hij vond tussen
wat moest en wat mogelijk was. Over de bestuurder werd opgemerkt dat hij weloverwogen besluiten
nam. De bestuurder communiceerde regelmatig met brieven waar waardering uit sprak.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie was decentraal ingericht, waarbij de schoolleiders veel ondersteuning
kregen vanuit het bestuursbureau en de bestuurder de agenda van het directeurenoverleg mede
bepaalde. Tijdens de crisis merkte de bestuurder verschillen tussen de schoolleiders en trad hij meer
sturend op.
De bestuurder bleef op diverse punten tevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht, op
andere minder (partiële koppeling). Ditzelfde gold voor de tevredenheid van de schoolleiders over de
bestuurder (partiële koppeling). Bij de operationalisering van de besturingsfilosofie in de invulling
van integrale verantwoordelijkheid met financiële autonomie werden de schoolleiders ondersteund
(koppeling).
We zien een conform de besturingsfilosofie decentraal ingerichte onderwijsorganisatie waarbij de
ervaring aanvankelijk was dat relatie soms te veel voorop staat; tijdens de crisis blijkt dat dit
gecorrigeerd moet worden met een kritischere opstelling van de bestuurder. De focus op relatie en
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leren lijkt tijdens de crisis te zijn vergroot; die eerste zet zich door tot in het team, dat niets gemerkt
lijkt te hebben van de meer sturende bestuurder. De sturingsrelatie werkt dus deels door tot in het
team.
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Bestuur 11 (groot)
NB. De beschrijving wordt vertekend door de lage respons.
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van nog geen vijf jaar geleden. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op
basis van de zelf verwoorde besturingsfilosofie als organisatie waar de bestuurder een redelijke focus
op taakuitvoering en leren tentoonspreidde. De schoolleiders vertoonden een redelijke (bijna sterke)
gerichtheid op leren en een redelijke zwakke taak- en relatiegerichtheid. Gesproken werd over
ruimte en uitdaging, collegiaal bestuur en decentraal waar kan en centraal waar moet. In het
managementstatuut werd nadrukkelijk geschreven over duidelijke taken en rollen op elk
organisatorisch niveau, duidelijke sturingsmechanismen en heldere sturingsprincipes.
Integrale verantwoordelijkheid betekende dat schoolleiders verantwoordelijk waren voor onderwijs,
personeel en financiën. Dit was volgens de respondenten drie tot vijf jaar geleden ingevoerd.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren lerarentekort, huisvesting en krimp.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen sterk gericht op de eigen organisatie, maar in de
tweede meting iets minder vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding en iets minder gericht op
efficiëntie. Op dit eerste punt zakte zijn tevredenheid van redelijk naar matig, op het tweede punt
steeg die van matig naar redelijk. In de eerste meting vond hij zijn RvT matig gericht op leren maar
wel op professionalisering, in de tweede meting was focus op professionalisering en op professionele
leergemeenschappen juist afgenomen en die op vernieuwing toegenomen. Overal waar hij de focus
op leren zwak of matig vond, was zijn tevredenheid dat ook. De focus op de buitenwereld
beoordeelde hij als sterk als het op ondernemen aankwam en als matig voor zover het de politieke
context betrof; dat zelfde gold ook voor gerichtheid op de samenleving, maar die nam in de tweede
meting iets toe. Over deze focus was hij redelijk of sterk tevreden. De RvT was volgens zijn toelichting
in een transitie van focus op procedures, reglementen en kaders naar aansluiting bij de cultuur.
Tijdens de crisis was er meer informeel contact en werden meer zaken doorgeschoven naar later. Er
werd minder naar rapportages gevraagd en er was minder aandacht voor operationele kwesties. De
bestuurder beoordeelde de houding van zijn RvT eerst als te controlerend en te weinig open en
conflictmijdend, bij de tweede meting was alles precies goed.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders percipieerden hun bestuurder als gericht op de eigen organisatie, maar met een
redelijke en later zelfs matige ambtelijk-bureaucratische houding. Ze vonden hem in beide metingen
redelijk tot zeer sterk gericht op het leren van de eigen organisatie en op de buitenwereld, maar niet
op de politieke context. Overall was men redelijk tot zeer sterk tevreden. Men merkte op dat men
meer betrokkenheid verwachtte van de bestuurder bij moeilijke periodes, bijvoorbeeld de start van
werk als schoolleider.
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In het algemeen werd de houding van de bestuurder als precies goed beoordeeld, alleen was hij
eerst te controlerend en daarna te weinig, en bleef zijn houding als te onpersoonlijk gezien.
Alle respondenten zagen de besturingsfilosofie sterk terug in het eigen handelen en redelijk in dat
van het bestuursbureau, maar een van de schoolleiders zag het in de bestuurder redelijk terug
doordat de beloofde ruimte onder druk stond door veel (nieuwe) beleidsplannen en protocollen.
Tijdens de crisis trad de bestuurder besluitvaardig op door kaders te stellen, opdrachten te geven en
de communicatie centraal te regelen. Hij vond dat hij redelijk in lijn met de besturingsfilosofie
handelde en beoordeelde zijn gedrag op de meeste gebieden als kaderstellend. Van
schoolleiderszijde werd dit daarnaast ook gezien als op afstand, luisterend, faciliterend en directief.
Het overleg werd als harmonieus ervaren met waardering van de complexiteit van de
maatschappelijke opdracht die de bestuurder had.
Integrale verantwoordelijkheid zagen de respondenten in het algemeen sterk terug in het handelen
van zichzelf en de ander, en deels bij het bestuursbureau. Tevredenheid over de ondersteuning
vanuit het bestuursbureau was overall redelijk tot groot, behalve bij één van de schoolleiders in de
eerste meting. De bestuurder was in de tweede meting iets minder en de schoolleiders waren iets
tevredener. Rond financiën werd er een beroep gedaan op onderlinge solidariteit en dat vroeg om
transparantie, die ook als zodanig ervaren werd. Als het ging over financiële risico’s en verlies, dan
vond iedereen het gedrag van de bestuurder kaderstellend en van schoolleiderszijde daarnaast ook
directief. Tijdens de crisis was het aantal bilaterale overleggen van de bestuurder gelijk gebleven en
voor het overige toegenomen, deels om lopende zaken af te handelen.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg invulling in een directeurenoverleg en werk- en projectgroepen
waaraan schoolleiders, iemand van het bestuursbureau en waar nodig de bestuurder deelnamen. De
beoogde ontwikkeling was die naar anders organiseren van het onderwijs, ook in samenwerking met
andere partijen. Dit werd gezien als een goede ontwikkeling.
Alleen de bestuurder ervoer dat het gevoel samen iets voor elkaar te krijgen was toegenomen.
Openheid in de communicatie werd door iedereen als meer ervaren. Gebrek aan openheid was
wisselend toe- en afgenomen. De samenwerking had geleid tot sterke gevoelens van gezamenlijkheid
waarin veel was uitgewisseld. Daarbij ging het meer om zoeken naar de balans tussen verschil en
overeenkomst, afstemmen in maatwerk en directief sturen op het geheel. Het aantal formele
vergaderingen en beleidsvoorbereidende overleggen was voor de bestuurder toegenomen. De
reflectieweekboeken lieten een toename zien aan gesprekken voor kortetermijnbeslissingen,
coördinatie en regelwerk, waarbij ook meer dan voor de crisis aandacht was voor voorbereiding op
langetermijndoelen en de visie. Dit beeld is onvolledig door de grote non-respons in de schoolleiders.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Niemand heeft de vragenlijst ingevuld.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie had een besturingsfilosofie van decentraal waar kan, centraal waar nodig.
Dat laatste bleek tijdens de crisis vaker nodig, hoewel ook voor de crisis de ruimte kleiner werd
ervaren dan op papier beloofd was.
De bestuurder bleef op diverse punten tevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht, op
andere minder (partiële koppeling). Ditzelfde gold voor de tevredenheid van de schoolleiders over de
houding en focus van de bestuurder (partiële koppeling). Bij de operationalisering van de
besturingsfilosofie in de invulling van integrale verantwoordelijkheid met financiële autonomie
werkten de schoolleiders in harmonie samen (koppeling).
We zien een onderwijsorganisatie waarin leren aandacht krijgt, maar waarin de ruimte daarvoor lijkt
te krimpen.
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Bestuur 12 (groot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van nog geen vijf jaar geleden. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op
basis van de zelf verwoorde besturingsfilosofie meting geclassificeerd als organisatie waar de
bestuurder een redelijke focus op taakuitvoering toonde en een iets minder sterke focus op leren. De
schoolleiders lieten juist een sterke focus op leren en een redelijke focus op taakgerichtheid zien.
Gesproken werd over collegiaal bestuur en van elkaar leren. In het managementstatuut werd
nadrukkelijk geschreven over duidelijke taken en rollen op elk organisatorisch niveau, duidelijke
sturingsmechanismen en heldere sturingsprincipes.
Integrale verantwoordelijkheid betekende dat schoolleiders verantwoordelijk waren voor onderwijs,
personeel en huisvesting, indien nodig ondersteund door het bestuursbureau; over financiën werd
niet gesproken. Dit was volgens de meeste respondenten langer vijf jaar geleden ingevoerd en
volgens een respondent van recente datum.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren lerarentekort en schaalvergroting.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen sterk gericht op de eigen organisatie, maar in de
tweede meting iets minder vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding. In de tweede meting vond
hij zijn RvT meer dan daarvoor gericht op leren en de focus op de buitenwereld beoordeelde hij als
redelijk of sterk. In het algemeen was hij redelijk of sterk tevreden, de zeer sterke focus op
vernieuwing en ondernemerschap in de tweede meting ging ook gepaard met zeer sterke
tevredenheid. Overall was hij sterk tevreden.
Tijdens de crisis was er meer informeel contact, lag de focus meer op de hoofdlijnen en werden meer
zaken doorgeschoven naar later. Er was minder verdeeldheid en er werd minder naar rapportages
gevraagd. De bestuurder beoordeelde de houding van zijn RvT overall als precies goed, alleen vond
hij hem in de eerste meting nog te controlerend.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders percipieerden hun bestuurder in beide metingen als iemand die redelijk of sterk
gericht was op de eigen organisatie en alleen in de tweede meting vond iemand zijn sterke focus op
de eigen organisatie maar matig tevreden stemmend. Ze vonden hem in beide metingen ook redelijk
tot zeer sterk gericht op het leren van de eigen organisatie, maar als het ging over professionele
leergemeenschappen dan vond de ene schoolleider hem in de eerste meting en de andere in de
tweede meting matig daarop gericht. Hun tevredenheid varieerde: de ene keer was een redelijke of
sterke focus op vernieuwing of professionele leergemeenschappen aanleiding voor matige
tevredenheid, de andere keer was matige focus op professionele leergemeenschappen dat. Focus op
de buitenwereld liet een vergelijkbaar beeld zien, met een verschuiving qua maatschappelijke
context van redelijk naar matig en qua politieke context van matig naar redelijk. Ook hier weer was
zowel een sterke focus, en wel op ondernemerschap, als een zwakke focus, in casu gerichtheid op de
maatschappelijke context, aanleiding voor matige tevredenheid. Men noemde de bestuurder
proactief en vroeg zich af of iets meer controle niet beter zou zijn dan de nu geboden ruimte.
Op veel punten werd de houding van de bestuurder als precies goed beoordeeld, alleen was hij te
onpersoonlijk en voor sommigen te weinig open. Een van de schoolleiders vond hem te weinig
controlerend. In de reflectieweekboeken rapporteerden zowel bestuurder als schoolleiders over
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onderlinge irritaties: de bestuurder over de traagheid van ontwikkelingen en de schoolleiders over
onduidelijkheden vanuit het bestuur rond geplande events en over het terugdraaien van eerder
gemaakte besluiten.
Alle respondenten zagen de besturingsfilosofie (zeer) sterk terug in het eigen handelen en redelijk of
sterk in dat van het bestuursbureau, maar een van de schoolleiders zag het bij zichzelf matig terug.
De ruimte uit de besturingsfilosofie werd ook wel eens als afstandelijkheid ervaren. Tijdens de crisis
trad de bestuurder aanvankelijk directiever op dan anders, maar schoolleiders merkten een
empathische en verbindende start op die gevolgd werd door sturing en afstand. De
informatievoorziening werd gewaardeerd, maar samenwerken met de bestuurder aan lopende zaken
had beter gekund. Zelf vond de bestuurder zijn handelen redelijk in lijn met de besturingsfilosofie. Hij
noemde zijn gedrag op sommige gebieden faciliterend en op andere kaderstellend. Op weinig
gebieden zagen alle schoolleiders dat ook zo terug: op sommige gebieden waren enkelen van hen het
met de bestuurder eens over het vertoonde gedrag, soms vond bijvoorbeeld iemand hem meer op
afstand en een ander faciliterend waar hij zichzelf luisterend vond, soms vond iemand hem directief
waar hij zichzelf als kaderstellend inschatte.
Integrale verantwoordelijkheid zagen de respondenten in het algemeen (zeer) sterk terug in het
handelen van zichzelf en de ander, en redelijk tot zeer sterk bij het bestuursbureau. Tevredenheid
over de ondersteuning van die laatste was overall redelijk tot groot, behalve bij een van de
schoolleiders in de eerste meting over financiën, kwaliteitszorg en schoolontwikkeling en in de
tweede meting bij een van de schoolleiders over huisvesting. De bestuurder en de meeste
schoolleiders waren in de tweede meting iets minder tevreden. Qua financiën hadden de
schoolleiders nog te weinig verantwoordelijkheid en werd overgestapt op een systematiek die dit
moest verbeteren (de bestuurder noemde zichzelf kaderstellend bij financiële risico’s en verlies).
Schoolleiders waren matig tevreden, misten verbinding (iemand vond zijn houding ten aanzien van
financiële risico’s en verlies niet van toepassing) en gezamenlijkheid en vonden hun bestuurder hierin
te directief; in een van de reflectieweekboeken merkte een schoolleider op dat financiën te leidend
waren en onderwijskwaliteit niet voorop stond, een andere schoolleider rapporteerde over
meerdere gesprekken naar aanleiding van ontstane onrust door bezuinigingen. Tijdens de crisis was
het aantal bilaterale overleggen van de bestuurder gelijk gebleven en voor de schoolleiders
behoorlijk toegenomen, deels om lopende zaken af te handelen en deels om persoonlijke
ontwikkeling.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg invulling in een directeurenoverleg en beleidssessies waaraan
directeuren, mensen van het bestuursbureau en de bestuurder deelnamen. Daarnaast waren er
intervisiegroepen en diverse overleggen. De beoogde ontwikkeling was om meer van elkaar te leren
door meer samen te werken. De schoolleiders juichten dit toe, maar een van hen vroeg zich af of ze
hierin wel ver genoeg gingen.
De meerderheid ervoer dat het gevoel samen iets voor elkaar te krijgen was afgenomen, één
respondent vond dat dit meer was geworden. Openheid in de communicatie werd door de
bestuurder als gelijk ervaren en door de schoolleiders wisselend als toe- of afgenomen. Gebrek aan
openheid bleef volgens de bestuurder gelijk en volgens de schoolleiders was dit afgenomen.
Gezamenlijkheid werd nagestreefd door het directeurenoverleg echt van de directeuren te maken,
maar voor de schoolleiders was dit te vraaggestuurd en werd het initiatief te veel bij hen gelaten. In
het overleg werden problemen wel open en in vertrouwen besproken. De crisis had hierin geen
verandering gebracht. Het aantal formele vergaderingen was voor de meesten afgenomen en de
beleidsvoorbereidende overleggen waren voor de meesten toegenomen. De reflectieweekboeken
lieten een toename zien aan gesprekken voor kortetermijnbeslissingen, coördinatie en regelwerk als
ook voor toestemming en besluitvorming. Minder dan voor de crisis gingen de contacten om
informeren, voorbereiding op langetermijndoelen en visie. Dit beeld is licht vertekend doordat er
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over 18 gesprekken is gerapporteerd en verder sprake was van rapportage van nul gesprekken of
geen rapportage.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=5; veel vragen waren niet ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient vermeld te worden
dat het in beide gevallen gaat om scholen waarvan de schoolleider gedeeltelijk tevreden was over
focus en houding van de bestuurder, en matig tevreden over diens directieve optreden tijdens Covid19.
In meerderheid waren de leerkrachten deels tevreden over de mogelijkheden tot meedenken en
inspraak: er was volgens hen ruimte, maar veel beslissingen waren ook al genomen in het crisisteam.
De weinige antwoorden over tevredenheid met de schoolleider lieten zien dat die er was, ook toen
tijdens Covid-19 de schoolleider besluitvaardiger werd en duidelijkheid gaf. De bestuurder gaf
heldere informatie en leerkrachten voelden zich gesteund door een presentje.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie was deels, op financiële verantwoordelijkheid na, decentraal ingericht,
waarbij de schoolleiders te veel afstandelijkheid ervoeren en vonden dat er te veel verwacht werd
van hun eigen vragen en initiatieven. In de besturingsfilosofie ging het over collegiaal bestuur en
ruimte. Voor de crisis werd die ruimte als te groot ervaren door de schoolleiders en tijdens de crisis
misten ze samenwerking met de bestuurder, terwijl die juist ongeduldig werd door de langzame
vorderingen in lopende trajecten.
De bestuurder bleef op ongewijzigd tevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht
(koppeling). De tevredenheid van de schoolleiders over de houding en focus van de bestuurder was
voor en tijdens de crisis wisselend (partiële koppeling). De operationalisering van de
besturingsfilosofie in de invulling van integrale verantwoordelijkheid met financiële autonomie werd
door de schoolleiders ervaren als een mix van te weinig verantwoordelijkheid en te directieve sturing
vanuit de bestuurder (ontkoppeling). Voor de leerkrachten was ruimte voor inspraak aanwezig, maar
werden veel beslissingen ook buiten hen om genomen; de schoolleider werd tijdens de crisis
zichtbaarder.
We zien een onderwijsorganisatie waarin gezocht wordt naar een balans tussen ruimte voor de
scholen en collegiaal bestuur. Hierbij lijkt de focus te liggen op het inrichten van en werken in een
nieuwe financiële structuur. Tijdens de crisis wordt duidelijk dat het accent meer op ruimte dan op
collegiaal bestuur ligt. Bovendien fnuikt het sturen op financiën de toegezegde ruimte. Leerkrachten
lijken deze spanning niet te ervaren; in die zin werkt de sturingsrelatie tussen bestuurder en
schoolleiders dus niet door tot in het team.
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Bestuur 13 (middelgroot)
NB. De beschrijving wordt vertekend door de lage respons in reflectieweekboeken en tweede
meting.
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
Wij hebben deze onderwijsorganisatie op basis van de zelf verwoorde besturingsfilosofie
geclassificeerd als sterk taakgericht en redelijk relatiegericht. De focus op leren was zwak aanwezig.
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Gesproken werd van een bestuur dat kaders stelt en faciliteert, met daarbij autonomie van de
scholen naast samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid. In het nieuwe managementstatuut
zou die laatste focus sterker uitgewerkt worden.
Integrale verantwoordelijkheid betekende dat schoolleiders verantwoordelijk waren voor onderwijs,
financiën, personeel en huisvesting. Dit was volgens sommige respondenten langer vijf jaar geleden
en volgens andere tussen drie en vijf jaar geleden ingevoerd.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren lerarentekort, professionalisering,
nieuwbouw, visitaties en ICT.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen redelijk gericht op de eigen organisatie en in de
tweede meting iets meer op efficiëntie. De focus op leren beoordeelde hij als matig of redelijk: in de
tweede meting nam professionaliteit af naar matig en namen vernieuwing en professionele
leergemeenschappen toe naar redelijk. In de tweede meting vond hij zijn RvT meer dan daarvoor
gericht op de maatschappelijke en politieke context (van matig naar respectievelijk redelijk en sterk)
en iets minder op ondernemerschap. Alleen de redelijke focus op professionaliteit vertaalde zich
naar matige tevredenheid; toen die focus in de tweede matig bleek, nam de tevredenheid toe naar
redelijk. Voor de rest was de bestuurder overwegend redelijk tevreden over de focus van zijn RvT. De
RvT zat volgens zijn toelichting in een transitie naar een eigen focus en de bestuurder zag positieve
ontwikkelingen in zelfbewustzijn en kennis.
Tijdens de crisis was er meer informeel contact en lag de focus minder op de hoofdlijnen. Er was
minder verdeeldheid en er werd minder naar rapportages gevraagd. De bestuurder beoordeelde de
houding van zijn RvT constant als te controlerend, te weinig open en ook niet conflictmijdend
genoeg.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders percipieerden hun bestuurder als redelijk tot zeer sterk gericht op de eigen
organisatie, waarbij variatie zat tussen matig en sterk als het ging om zijn ambtelijk-bureaucratische
houding. Ze vonden hem redelijk tot zeer sterk gericht op het leren van de eigen organisatie, waarbij
één van hen zijn focus op professionele leergemeenschappen matig vond. Voor een van hen was de
afgenomen focus op professionaliteit (van zeer sterk naar redelijk) aanleiding voor matige
tevredenheid. Focus op de buitenwereld vonden ze redelijk of sterk en hierover waren ze navenant
tevreden.
Over het algemeen werd het gedrag van de bestuurder gezien als in balans en passend bij zijn rol,
taken en verantwoordelijkheden.
Op alle punten werd de houding van de bestuurder als precies goed beoordeeld.
Alle respondenten zagen de besturingsfilosofie (zeer) sterk terug in het eigen handelen en redelijk of
sterk in dat van het bestuursbureau, maar een van de schoolleiders zag het bij zichzelf redelijk terug.
De ruimte uit de bestuursfilosofie werd ook wel eens als afstandelijkheid ervaren. Tijdens de crisis
trad de bestuurder na een periode van uitzoeken en afstemmen op verzoek van zijn schoolleiders
directiever op dan anders. De bestuurder beoordeelde zijn handelen tijdens de crisis als redelijk in
lijn met de besturingsfilosofie.
Integrale verantwoordelijkheid zagen de respondenten in het algemeen (zeer) sterk terug in het
handelen van zichzelf en de ander, en redelijk tot zeer sterk bij het bestuursbureau. Tevredenheid
over de ondersteuning vanuit het bestuursbureau was overall redelijk tot groot, behalve per persoon
op specifieke punten zoals financiën en huisvesting. Qua financiën was de sfeer open en transparant.
Kaders waren duidelijk en onderbouwd, en afwijkingen werden uitgelegd. Het aantal bilaterale
overleggen van de bestuurder was toegenomen, van de schoolleiders zijn hierover geen data bekend.

43

4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg invulling in een directeurenoverleg en alleen in sporadische
gevallen waarin de directeuren niet tot een besluit konden komen, deed de bestuurder dit. Verder
waren er project-, werk- en expertgroepen en was er intervisie. De nieuwe werkwijze van het
directeurenoverleg zou na een positieve evaluatie binnenkort geformaliseerd worden in het
managementstatuut. De beoogde ontwikkeling was om verder van elkaar te leren en samen de
verantwoordelijkheid voor goed onderwijs te blijven dragen. De schoolleiders vonden dit zeer
waardevol. Ze ervoeren het gezamenlijk overleg als een open en professionele dialoog waarbij de
bestuurder opmerkte dat er ook een groeiende ambitie was. In een van de eerste
reflectieweekboeken werd gerept over een breed gesprek over de cultuur die past bij de nieuwe
visie.
De meerderheid ervoer veel gezamenlijkheid, veel openheid in de communicatie en weinig gebrek
daaraan; de bestuurder signaleerde een sterke afname daarvan in de tweede meting. Door de grote
non-respons van schoolleiders in reflectieweekboeken en tweede meting kunnen we over
veranderingen van hun kant niets zeggen.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Niemand heeft de vragenlijst ingevuld.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie had een besturingsfilosofie van gedeelde verantwoordelijkheid naast
autonomie van de scholen. Deze laatste is tijdens de crisis onder druk komen te staan.
De bestuurder bleef op ongewijzigd op diverse punten tevreden over houding en focus van de Raad
van Toezicht (partiële koppeling). De schoolleiders waren voor de crisis tevreden over de houding en
focus van de bestuurder en noemden die passend bij de rol (koppeling). De operationalisering van de
besturingsfilosofie in de invulling van integrale verantwoordelijkheid met financiële autonomie werd
door de schoolleiders ervaren als prima en transparant (koppeling). De bestuurder trad op verzoek
van de schoolleiders tijdens de crisis directiever op dan anders; hoe dit door de schoolleiders is
ervaren, weten we niet.
We zien een sterk taakgerichte onderwijsorganisatie waarbij voor de het ervaren belang van leren en
professionaliteit nog een passende vorm gezocht lijkt te worden.
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Bestuur 14 (groot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van nog geen vijf jaar geleden. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op
basis van de zelf verwoorde besturingsfilosofie geclassificeerd als organisatie waar de bestuurder een
zwakke focus op taakuitvoering en een redelijke focus op leren liet zien. De schoolleiders toonden
eveneens een zwakke taak- en leergerichtheid. Gesproken werd van door het bestuur vastgestelde
kaders en vertrouwen in professionaliteit.
Integrale verantwoordelijkheid betekende dat schoolleiders verantwoordelijk waren voor onderwijs,
financiën, personeel en huisvesting. Dit was volgens sommige respondenten langer vijf jaar geleden
en volgens andere tussen drie en vijf jaar geleden ingevoerd.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren er niet.
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2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen redelijk of sterk gericht op de eigen organisatie,
maar matig vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding. In de tweede meting was de focus op
leren iets afgenomen van sterk tot redelijk en de focus op de buitenwereld was aanvankelijk sterk,
maar in de tweede meting qua maatschappelijke en politieke context matig. Over het algemeen was
de bestuurder redelijk of sterk tevreden. De RvT zat volgens zijn toelichting in een transitie met
nieuwe leden die nog wat zoekende waren in hun rol en de bestuurder had positieve verwachtingen.
Tijdens de crisis was er meer informeel contact en lag de focus minder op de operationele zaken. De
bestuurder vond zijn RvT prettig op afstand en de samenwerking verliep goed. Hij beoordeelde de
houding van zijn RvT overall als precies goed, alleen vond hij hem in de eerste meting nog te veel
laissez-faire.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders percipieerden hun bestuurder als redelijk tot zeer sterk gericht op de eigen
organisatie, waarbij variatie zat tussen matig en sterk als het ging om zijn ambtelijk-bureaucratische
houding. De meerderheid vond hem redelijk of sterk gericht op het leren van de eigen organisatie,
één schoolleider vond zijn focus op professionaliteit en professionele leergemeenschappen matig.
Focus op de buitenwereld vonden ze redelijk tot zeer sterk, waarbij één schoolleider hem in de
tweede meting matig ondernemend vond. Over het algemeen waren de schoolleiders redelijk of
sterk tevreden over de focus van hun bestuurder, met twee uitzonderingen: een schoolleider was in
de eerste meting matig tevreden over de matige focus op professionaliteit en een andere
schoolleider was in de tweede meting matig tevreden over de redelijke focus op professionele
leergemeenschappen.
Op de meeste punten werd de houding van de bestuurder als precies goed beoordeeld. Eén
schoolleider liet daarin een atypisch beeld zien: hij vond de houding van de bestuurder te
controlerend, te laissez-faire en te berekenend alsook te weinig persoonlijk en open. Een van de
schoolleiders vond hem voorts constant ook te weinig persoonlijk en in de tweede meting te weinig
laissez-faire, een andere vond hem in de tweede meting niet meer open genoeg. Schoolleiders
begrepen de bestuurder beter als deze keuzes uitlegde, maar ze hadden meer steun en waardering
tijdens de crisis verwacht.
Alle schoolleiders zagen de bestuursfilosofie sterk terug in het eigen handelen en dat van de
bestuurder, en redelijk in dat van het bestuursbureau. De bestuurder zag deze filosofie zeer sterk
terug bij iedereen doordat deze door de bestuursinspectie gevalideerd was. De ruimte uit de
bestuursfilosofie werd ook wel eens als afstandelijkheid ervaren. Tijdens de crisis trad de bestuurder
na een kaderstellende periode ruimte gevend en ondersteunend op. Dit leidde bij een van de
schoolleiders tot het gevoel van meer afstand en voor een ander nog meer duidelijkheid inzake de
opvattingen van de bestuurder. De bestuurder vond dat hij tijdens de crisis zeer sterk handelde in lijn
met de besturingsfilosofie. Alleen op de gebieden van maatregelen voor veiligheid en gezondheid en
van financiële risico’s en verlies trad hij kaderstellend op; voor het overige bleef hij naar eigen zeggen
vooral op afstand. Zijn schoolleiders vulden dit op afstand blijven soms aan met faciliterend gedrag of
ervoeren het gedrag van de bestuurder als luisterend.
Integrale verantwoordelijkheid zagen de respondenten in het algemeen zeer wisselend terug in het
handelen. Eén schoolleider zag het overal matig terug, één alleen bij zichzelf matig, en de andere
respondenten zagen het redelijk tot zeer sterk terug. Recente invoering van het werken in clusters en
daarmee samenhangende verantwoordelijkheden werd door de een gebruikt als bevestiging en door
de ander als verklaring voor gewenning. Tevredenheid over de ondersteuning vanuit het
bestuursbureau was overall redelijk tot groot, alleen één schoolleider was in de eerste meting matig
tevreden over financiën en huisvesting en in de tweede meting over HR. Opgemerkt werd dat
kwaliteitszorg, pedagogische vernieuwing, schoolontwikkeling en TGO niet onder de beheerstaken
van het bestuursbureau vielen. Qua financiën was de verantwoordelijkheid in de clusters belegd. Het
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overleg creëerde een gevoel van gezamenlijkheid tussen schoolleiders en bestuursbureau en minder
met de bestuurder. Keuzes werden gezamenlijk gemaakt, maar niet iedereen deelde de opvatting dat
de cijfers, problemen en verdeling transparant waren, ook of zeker niet tijdens de crisis. De
bestuurder vond zijn eigen gedrag kaderstellend, zijn schoolleiders beoordeelden het als deels op
afstand deels directief, of juist als faciliterend. Het aantal bilaterale overleggen van de bestuurder
was toegenomen en dat van een de schoolleiders sterk afgenomen.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg invulling in directeurenoverleg per cluster en thematische
werkgroepen en aandachtsgebieden met portefeuillehouders. Daarnaast was er een bestuursbreed
overleg met alle directeuren, bestuursbureau en bestuurder. Uit de reflectieweekboeken kwam naar
voren dat de bestuurder en een van de schoolleiders intensiever samenwerkten aan strategische
innovatie dan de bestuurder met andere schoolleiders. De recent ingevoerde werkwijze met clusters
ging voortgezet worden, waarbij de samenwerkende schoolleiders vanuit gespreid leiderschap ook
samen verantwoordelijk werden voor hun cluster. De schoolleiders waardeerden deze ontwikkeling
met twee kanttekeningen: de ingezette begeleiding zou nog even nodig zijn en de hoop was dat
bovenschoolse voorzieningen niet zouden verdwijnen. De bestuurder vond het gezamenlijk overleg
prettig en ervoer eigenaarschap en solidariteit, voor de schoolleiders was het gevoel van
gezamenlijkheid meer op clusterniveau komen te liggen. De crisis had hierin geen verandering
gebracht, er was open en constructief overlegd om tot besluiten te komen en lastige vraagstukken
werden besproken, maar het bestuur had te weinig oog voor de mens.
De meerderheid ervoer het gevoel van samen iets voor elkaar krijgen als iets afgenomen, net als de
openheid in de communicatie maar ook het gebrek daaraan. Voor de bestuurder was het aantal
formele vergaderingen afgenomen en beleidsvoorbereidende overleggen toegenomen. Dit laatste
was ook bij de schoolleiders het geval en zij hadden ook meer formele vergaderingen. Volgens de
weekboeken was tijdens meer dan voor de crisis daarin gewerkt aan kortetermijnbeslissingen en
coördinatie en minder aan informeren en sparren of voorbereiden van langetermijndoelen,
besluitvorming en visie. Dit beeld is vertekend door de lage respons in de reflectieweekboeken.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=18; relatief veel vragen waren niet ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient vermeld te
worden dat het gaat om scholen waarvan de schoolleider tevreden was over focus en houding van de
bestuurder, de een ook over diens optreden tijdens Covid-19 terwijl de ander daar minder over te
spreken was.
In meerderheid waren de leerkrachten tevreden over de mogelijkheden tot meedenken en inspraak,
sommigen meldden dat de RIVM richtlijnen gevolgd werden en een leerkracht vond dat het MT
samen met de IB te veel beslissingen namen. In de ene school waren alle leerkrachten tevreden over
hoe de schoolleider, ook tijdens Covid-19, ruimte en vertrouwen gaf. In de andere school waren de
meningen verdeeld; sommige leerkrachten waren tevreden over ruimte en inspiratie, anderen
hadden twijfels over doorpakken en uitvoering. In deze school merkten sommige leerkrachten ook
op dat de schoolleiders hetzij afwezig hetzij veeleisend of zakelijk werd. Bovendien hadden ze
empathie gemist. De bestuurder gaf heldere informatie en leerkrachten voelden zich gesteund door
een presentje, hoewel een leerkracht dit nietszeggend vond. Leerkrachten van de ene school gaven
aan meer dan anders van de bestuurder gehoord te hebben, leerkrachten van de andere school juist
minder.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie werd decentraal ingericht rond clusters, waarbij er zorgen waren om
behoud van eenheid binnen de organisatie als geheel. De besturingsfilosofie ging over kaders met
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daarbinnen vertrouwen op professionaliteit. Door het vormen van clusters werkten schoolleiders
onderling meer samen dan met de bestuurder. Deze werd soms als op stand ervaren.
De bestuurder bleef ongewijzigd op diverse punten tevreden over houding en focus van de Raad van
Toezicht (partiële koppeling), net als de schoolleiders over de houding en focus van de bestuurder
(partiële koppeling). De operationalisering van de besturingsfilosofie in de invulling van integrale
verantwoordelijkheid met financiële verantwoordelijkheid op clusterniveau werd door de
schoolleiders ervaren als een gewenningsproces dat in een prettige sfeer verliep (koppeling). De
bestuurder bleef tijdens de crisis op afstand; schoolleiders hebben daarbij steun en waardering
gemist.
De focus op leren en professionaliteit uit de besturingsfilosofie leek tijdens de crisis om meer dan
alleen kaders te vragen.
We zien een onderwijsorganisatie met een, aldus de besturingsfilosofie, zwakke oriëntatie op haar
taken en decentrale inrichting rond clusters. Bestuurder en bestuursbureau houden zich niet
expliciet bezig met onderwijskundige kwesties, maar de bestuurder werkt hierin wel met een aantal
schoolleiders samen. Dit maakt het begrip ‘decentraal’ dubbelzinnig, wellicht veroorzaakt doordat
deze onderwijsorganisatie in een overgangsfase zit. De afwezige focus op de relatie speelt tussen
bestuurder en schoolleiders en tussen een van de schoolleiders en sommige leerkrachten, en werkt
in die zin lokaal deels door. Waar de leerkrachten ruimte en vertrouwen ervaren, werkt de
decentrale besturingsfilosofie door. De variatie hierin illustreert de zorg om eenheid binnen het
geheel.
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Bestuur 15 (groot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van nog geen vijf jaar geleden. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op
basis van de zelf verwoorde besturingsfilosofie geclassificeerd als organisatie waar de bestuurder een
redelijk taakgerichte focus liet zien. Schoolleiders toonden deze focus sterker en demonstreerden
daarnaast ook een sterke leerfocus en een zwakke relatiegerichte focus. Gesproken werd over
transparantie, eigenaarschap over ontwikkeling en vrijheid in gebondenheid. Ook in formele
documenten bleek sterk ingezet te worden op relaties, samen leren en blijven zoeken naar
verdieping. Ook lazen we nadrukkelijk over eigenaarschap en verantwoordelijkheid nemen.
Integrale verantwoordelijkheid betekende dat schoolleiders resultaatverantwoordelijk waren voor
onderwijs, financiën, personeel en huisvesting. Dit was geformaliseerd in begrotingen,
managementcontracten, managementrapportages en gesprekkencycli. Dit was volgens sommige
respondenten wisselend tussen langer dan vijf jaar geleden en recent ingevoerd.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren huisvesting, IKC en andere zaken waarbij
samenwerking met de gemeente nodig was.

2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT in het algemeen sterk gericht op de eigen organisatie, maar matig
vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding en gericht op efficiëntie, in de tweede meting zelfs
zwak. De focus op leren was in het algemeen constant sterk, behalve qua vernieuwing, daar zagen
we een afname van redelijke naar matige focus. Gerichtheid op de buitenwereld nam af van sterk tot
redelijk, alleen focus op de politieke context nam toe van matig naar redelijk. Over het algemeen was
de bestuurder redelijk of sterk tevreden, alleen in de eerste meting was hij matig tevreden over de
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matige ambtelijk-bureaucratische houding en idem dito over gerichtheid op politieke context. De RvT
zat volgens zijn toelichting in een transitie met een nieuwe voorzitter, waardoor er aandacht was
voor rol en verantwoordelijkheid alsook eigen professionaliteit in aansluiting op de
besturingsfilosofie.
Tijdens de crisis was er meer informeel contact en lag de focus minder op de operationele zaken. Het
reguliere proces kon doorgaan zoals gepland en verder had de bestuurder persoonlijke aandacht en
interesse in de gang van zaken ervaren. Hij beoordeelde de houding van zijn RvT overall als precies
goed, alleen vond hij hem in de eerste meting nog te weinig controlerend en te weinig laissez-faire
en in de tweede meting te weinig conflictmijdend.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders percipieerden hun bestuurder wisselend van zwak tot zeer sterk gericht op de eigen
organisatie, waarbij ook variatie zat tussen matig en sterk als het ging om zijn ambtelijkbureaucratische houding. De meerderheid vond hem overwegend (zeer) sterk gericht op het leren
van de eigen organisatie. Focus op de buitenwereld vonden ze redelijk tot zeer sterk, waarbij één
schoolleider hem in de tweede meting matig ondernemend vond. Over het algemeen waren de
schoolleiders redelijk of sterk tevreden over de focus van hun bestuurder, met één uitzondering: een
van hen was in de tweede meting matig tevreden over de redelijke focus op de politieke context.
Op de meeste punten werd de houding van de bestuurder als precies goed beoordeeld. Eén
schoolleider vond de houding van de bestuurder constant te controlerend en in de eerste meting te
laissez-faire. In zijn reflectieweekboeken schreef de bestuurder veel bezig te zijn met het creëren van
stabiliteit (tijdens Covid-19 spitste dit zich toe op kritische ouders) en kritisch te zijn op schoolleiders
die met hun verantwoordingswijze het risico liepen op problemen met ouders.
Alle respondenten zagen in het algemeen de bestuursfilosofie sterk terug in het eigen handelen en
dat van anderen en het bestuursbureau, alleen zag de bestuurder het redelijk terug bij zijn
schoolleiders en zag een van hen het ook redelijk terug bij zichzelf. Beiden verwezen ter verklaring
naar de recente datum van de besturingsfilosofie en waren tevreden over de ontwikkelingen tot dan
toe. Schoolleiders waren vol lof over hoe de bestuurder leiding had gegeven in de crisis, deze had
zich daarin volgens hen niet anders dan anders getoond. Tijdens de crisis had de bestuurder ook
volgens hemzelf sterk gehandeld in lijn met de besturingsfilosofie. Hij had samengewerkt met alle
relevante partijen, van kinderopvang tot ouders en bestuursbureau tot schoolleiders, en daarnaast
communicatie opgezet, behoeften geïnventariseerd, voor afstemming en opdrachtverstrekking
gezorgd en contact onderhouden met het bredere maatschappelijke veld. Dit leidde tot heldere
kaders en ruimte om daarvan af te wijken. Hij vond zijn gedrag op de meeste gebieden luisterend en
op een paar faciliterend of op afstand. De schoolleiders vonden de visie van de bestuurder op
onderwijs geprononceerder dan anders terug, maar sommige schoolleiders vonden dat hij hierdoor
soms ook te weinig luisterde naar andere signalen. Zij beoordeelden zijn gedrag hetzij faciliterend of
niet, omdat het niet vertoond werd (niet van toepassing), hetzij kaderstellend of niet van toepassing,
hetzij luisterend, faciliterend, kaderstellend of niet van toepassing.
Integrale verantwoordelijkheid zagen de respondenten in het algemeen (zeer) sterk terug. Een
schoolleider merkte op veel ruimte te ervaren om op verantwoorde en beargumenteerde wijze
afwijkende keuzes te maken. Tevredenheid over de ondersteuning vanuit het bestuursbureau was bij
de ene helft overall redelijk tot groot en in de tweede meting toegenomen, en bij de andere helft
deels zeer matig, wat in de tweede meting sterk was toegenomen. Qua financiën was iedereen
betrokken bij de uitgangspunten van de begroting en daaruit rolde een format. Waar de bestuurder
zijn eigen gedrag rond financiële risico’s en verlies kaderstellend vond, was dat voor de schoolleiders
faciliterend of niet aan de orde. Gezamenlijkheid werd wisselend ervaren in het directeurenoverleg
en bilaterale gesprekken. Het aantal bilaterale overleggen van iedereen was toegenomen, maar bleef
redelijk laag.
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4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg vorm in een directeurenoverleg (waarbij de bestuurder alleen
op uitnodiging aanwezig was), resultaatnetwerken, monitorgroepen en kernteams. Recent waren
scholen ondergebracht in clusters, waarin schoolleiders in de nabije toekomst elk een eigen
portefeuille kregen en samen verantwoordelijk werden voor het realiseren van de visie. De recent
ingevoerde werkwijze met clusters zou voortgezet worden, waarbij de samenwerkende schoolleiders
vanuit gespreid leiderschap ook samen verantwoordelijk werden voor hun cluster. De schoolleiders
waardeerden deze ontwikkeling, maar uitten hun zorg dat het succes ervan ook persoonsafhankelijk
was. Bovendien vonden ze dat er voldoende tijd en middelen voor moest zijn. De respondenten
ervoeren door de resultaatnetwerken gedeelde verantwoordelijkheid, voor de schoolleiders was het
gevoel van gezamenlijkheid soms meer aan de orde in kleiner verband dan in het directeurenoverleg.
Ditzelfde gold voor het overleg tijdens de crisis.
De meerderheid ervoer het gevoel van samen iets voor elkaar krijgen als iets toegenomen, voor de
rest bleef dit gelijk of nam het iets af. In de tweede meting werd door iedereen aangegeven dat de
openheid in de communicatie was toegenomen en het gebrek daaraan was afgenomen. Voor
iedereen nam het aantal formele vergaderingen toe, voor de helft bleef het aantal
beleidsvoorbereidende overleggen gelijk en voor de andere helft nam het toe. Volgens de
reflectieweekboeken was tijdens meer dan voor de crisis daarin gewerkt aan
kortetermijnbeslissingen en regelwerk en was er ook meer ruimte voor emotioneel welzijn. Ook ging
het vaker over toestemming en visie. Minder ging het om coördinatie en voorbereiden van
langetermijndoelen. Dit beeld is vertekend door de lage respons in de reflectieweekboeken, waarin
alleen de bestuurder regelmatig rapporteerde.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van drie van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=32; relatief veel vragen waren ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient vermeld te
worden in deze onderwijsorganisatie alle schoolleider tevreden waren over focus en houding van de
bestuurder, en ook over diens optreden tijdens Covid-19; hierbij merkte een schoolleider op dat de
bestuurder is alle daadkracht soms vergat te luisteren naar de signalen van anderen.
In meerderheid waren de leerkrachten tevreden over de mogelijkheden tot meedenken en inspraak.
Hierin was sprake van variatie per school. In de ene school waren alle leerkrachten tevreden, in de
beide andere scholen vond ongeveer een derde dat er gedeeltelijk ruimte was en werd toegelicht dat
er soms beslissingen top down werden genomen. In de ene school waren alle leerkrachten tevreden
over de schoolleider en merkten zij geen verschil tijdens Covid-19, hooguit dat hij harder en
gehaaster werkte; over hem merkte een leerkracht op soms te veel vrijheid te ervaren en leiderschap
te missen. In een andere school lichtte een derde (on)tevredenheid toe met een deels eenzijdige
handelingswijze van de schoolleider, die daadkrachtig en wat formeel was en zich teveel met wat er
in de klas gebeurde bemoeide. Tijdens Covid-19 bleef dit hetzelfde. De leerkrachten van de laatste
school waren grotendeels tevreden over de schoolleider, waarbij ze waardering hadden voor de
samenwerking. Tijdens Covid-19 werden sommige aspecten uitvergroot, zoals nog harder werken en
nog meer betrokkenheid. De meeste leerkrachten vonden de bestuurder tijdens Covid-19 erg
betrokken. Ze voelden zich gesteund door kaartjes en een presentje en waardeerden de heldere
communicatie.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie werd decentraal ingericht rond clusters, waarbij aandacht werd gevraagd
voor ondersteuning bij de transitie. Door het vormen van clusters werkten schoolleiders onderling
meer samen dan met de bestuurder (deze werd soms als op afstand ervaren) en vaker in tweetallen
dan in groter verband.
De bestuurder bleef op ongewijzigd op diverse punten tevreden over houding en focus van de Raad
van Toezicht (partiële koppeling), net als de schoolleiders over de houding en focus van de
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bestuurder (partiële koppeling). De operationalisering van de besturingsfilosofie in de invulling van
integrale verantwoordelijkheid met financiële verantwoordelijkheid vonden de schoolleiders goed
(koppeling). De bestuurder bleef tijdens de crisis rolvast, hooguit soms te eenzijdig sturend.
Leerkrachten hebben ruimte voor inspraak wisselend ervaren en ervoeren een rolvaste schoolleider.
Daarbij was variatie in de mate van leiderschap die ze wenselijk vonden; de een wilde meer, de ander
minder.
Eigenaarschap uit de besturingsfilosofie werd ervaren (maar niet door alle leerkrachten) en vrijheid
ook; de schaal waarop gebondenheid ervaren moest worden, was onduidelijk.
We zien een onderwijsorganisatie met een decentrale besturingsfilosofie waarin de bestuurder zich
vooral bezig lijkt te houden met het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen de schoolleiders in
clusters kunnen samenwerken. Daarbij lijkt de bestuurder meer conflictmijdend gedrag in de relatie
met ouders te hebben dan de schoolleiders en op dat punt eigenaarschap en verantwoordelijkheid
over te nemen. Eigenaarschap en toebedeelde verantwoordelijkheid worden ook niet door alle
leerkrachten in de juiste dosis ervaren. De qua eigenaarschap en verantwoordelijkheid soms
onduidelijke sturingsrelatie lijkt daardoor tot in het team door te werken.
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Bestuur 16 (middelgroot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van langer geleden. Wij hebben deze onderwijsorganisatie op basis van de
zelf verwoorde besturingsfilosofie geclassificeerd als organisatie waar de bestuurder een sterke taaken een redelijke leer- en relatiefocus liet zien. Voor de schoolleiders gold dat zij de besturingsfilosofie
sterk in termen van taakuitvoering formuleerden en zwak in termen van relaties. Gesproken werd
van vertrouwen in professionaliteit en een minimum aan sturing. In het managementstatuut werd
verwezen naar het policy governance model; daarbij past dat verwezen wordt naar vrijheid in de
taakuitvoering binnen de geformuleerde begrenzing. De gedachte was om uit te gaan van
eigenaarschap en verantwoordelijkheid en de bestaande ruimte te benutten. De rol van het
directeurenoverleg was, afgaand op het managementstatuut, groot.
Integrale verantwoordelijkheid betekende dat schoolleiders eindverantwoordelijk droegen voor
onderwijs, financiën, personeel en huisvesting. Hierbij werden zij ondersteund door het
bestuursbureau. Dit was volgens sommige respondenten wisselend tussen langer dan vijf jaar
geleden en recent ingevoerd.
Actuele kwestie bij de start van het onderzoek was het lerarentekort.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT aanvankelijk sterk gericht op de eigen organisatie, maar matig
vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding en gericht op efficiëntie. In de tweede meting was die
gerichtheid op de eigen organisatie matig en de ambtelijk-bureaucratische houding iets toegenomen.
De focus op leren was in het algemeen constant (zeer) sterk. Gerichtheid op de buitenwereld was
volgens de bestuurder afgenomen van redelijk tot matig. Over het algemeen was de bestuurder
(zeer) sterk tevreden over de focus van zijn RvT.
Tijdens de crisis was er meer op hoofdlijnen gesproken en zijn minder rapportages gevraagd. De
bestuurder vond de combinatie van belangstelling en ruimte laten prettig. Hij beoordeelde de
houding van zijn RvT overall als precies goed, alleen vond hij hem in de eerste meting nog te veel
laissez-faire en te conflictmijdend.
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3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders percipieerden hun bestuurder wisselend van zwak tot zeer sterk gericht op de eigen
organisatie, waarbij ook variatie zat tussen zwak en redelijk als het ging om zijn ambtelijkbureaucratische houding. De meerderheid vond hem overwegend (zeer) sterk gericht op het leren
van de eigen organisatie. Focus op de buitenwereld vonden ze redelijk of sterk, waarbij de
bestuurder ook matig ondernemend werd gevonden en in de tweede meting matig georiënteerd op
de politieke context. Over het algemeen waren de schoolleiders redelijk of sterk tevreden over de
focus van hun bestuurder, behalve toen het om matig ondernemerschap ging. Volgens de
schoolleiders was er hard gewerkt aan een nieuwe beweging, waren ze er nog niet maar was het wel
tijd om hiermee naar buiten te treden zodat andere schoolbesturen er ook van konden leren.
De houding van de bestuurder werd wisselend gepercipieerd. Alle schoolleiders vonden zijn houding
te weinig persoonlijk, maar bij de tweede meting was dat voor een van hen niet meer het geval.
Waar de ene schoolleider de houding eerst niet open genoeg en te berekenend vond, vond de ander
die naderhand te open en niet berekenend genoeg.
Alle respondenten zagen in het algemeen de bestuursfilosofie wisselend (zeer) sterk terug in het
eigen handelen van de bestuurder, redelijk of sterk in dat van de schoolleiders en idem dito voor het
bestuursbureau. Hierbij werd opgemerkt dat besturingsfilosofie en bestuurder vaak samenvallen, dat
er richtinggevende instrumenten waren maar dat de autonomie het tot dan toe altijd won. Tijdens de
crisis had de bestuurder zichzelf tegengehouden om toch wat meer te sturen en was daarin geslaagd
(op twee gebieden na, waarin hij kaderstellend was), wat gezien werd als een krachtige validering
van de filosofie. Hij beoordeelde zijn eigen handelen als zeer sterk in lijn met de besturingsfilosofie.
Schoolleiders waardeerden dat de bestuurder bij zijn visie bleef en op verbinding was gericht, en
samen met hen een duidelijke koers had uitgezet. Waar de bestuurder zichzelf op afstand
beoordeelde, was hij volgens de ene schoolleider ook luisterend en soms faciliterend, voor de ander
juist faciliterend en kaderstellend.
Integrale verantwoordelijkheid zag de bestuurder zeer sterk en zagen de schoolleiders sterk terug in
het eigen handelen en dat van de ander en het bestuursbureau. Tevredenheid over de ondersteuning
vanuit die laatste was overall redelijk tot groot en in de tweede meting wisselend wat toe- of
afgenomen. Het bestuursbureau ging niet over kwaliteitszorg, pedagogische vernieuwing,
schoolontwikkeling en TGO. Financiën waren deel van het strategisch beleid, waar zowel bestuurder
als schoolleiders eigenaar van waren. De bestuurder vond zijn gedrag rond financiële risico’s en
verlies kaderstellend; voor de ene schoolleider was het dit ook, voor de ander was dit niet aan de
orde. Het overleg was tussen schoolleiders onderling, waar nog niet altijd vanuit een collectieve
verantwoordelijkheid en solidariteit werd gehandeld, en tussen schoolleider en bestuursbureau.
Gezamenlijkheid werd wisselend ervaren in het directeurenoverleg en bilaterale gesprekken. Het
aantal bilaterale overleggen van alle respondenten nam licht toe.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg vorm in een tweewekelijks directeurenoverleg waar ook de
bestuurder en bestuursbureau bij aanwezig waren. Hieruit ontstonden soms concrete project-,
beleids- en werkgroepen naar aanleiding van wat er op de scholen in beweging was gezet. Uit de
reflectieweekboeken van de bestuurder kwam naar voren dat hij intensief met enkele schoolleiders
samenwerkte aan de voorbereiding van extra ingelaste, brede directeurenoverleggen, gericht op een
meer collectief gedragen verantwoordelijkheid en samenwerking. In deze overleggen probeerde de
bestuurder ruimte te geven aan de schoolleiders, maar hij moest naar eigen inzicht toch ook vaak
ingrijpen. Uit de reflectieweekboeken van schoolleiders kwam naar voren dat de verschillen tussen
schoolleiders op deze overleggen root bleken; waar de een irritatie meldde over te emotionele
reacties, plaatste de ander kanttekeningen bij de druk die vanuit het bestuur werd uitgeoefend om
tot de gewenste verandering te komen alsook bij die verandering zelf. Voor de nabije toekomst zou
de bestaande wijze van samenwerken verder geïntensiveerd worden tot meer autonomie en
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collectieve verantwoordelijkheid en meer nog dan daarvoor samen en van elkaar leren. Dit werd
gezien als een goede ontwikkeling, maar schoolleiders uitten hun zorg dat de waan van de dag soms
te leidend was. De respondenten ervoeren, doordat sterk gestuurd werd op groepsuitwisseling en er
zelden bilateraal overleg was, dat de onderlinge gezamenlijkheid tussen schoolleiders groot was,
maar de afstand tussen sommige schoolleiders en ook die met de bestuurder werd nog wel eens als
groot ervaren. Tijdens de crisis waren de gesprekken als collegiaal en ondersteunend, en op
specifieke onderwerpen ook als pittig ervaren.
De meerderheid ervoer het gevoel van samen iets voor elkaar krijgen als iets afgenomen of gelijk
gebleven. In de tweede meting werd door de bestuurder meer en door de schoolleiders minder
openheid in de communicatie ervaren, maar alle respondenten signaleerden ook minder gebrek aan
openheid. Voor bijna iedereen nam het aantal formele vergaderingen en beleidsvoorbereidende
overleggen toe. Volgens de reflectieweekboeken ging het tijdens de crisis daarbij meer dan daarvoor
om kortetermijnbeslissingen en coördinatie, en minder om informeren, voorbereiden van
langetermijndoelen, sparren, besluiten nemen en visie. Ook was er minder aandacht voor
emotioneel welzijn. Dit beeld is sterk vertekend door de respons in de reflectieweekboeken, waarin
veelal werd gerapporteerd dat er nul gesprekken waren of helemaal niet werd gerapporteerd.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van een van de drie deelnemende scholen leerkrachten (N=5;
ongeveer de helft van de vragen waren ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient vermeld
te worden dat van de betreffende school de schoolleider tevreden was over focus en houding van de
bestuurder, en ook over diens optreden tijdens Covid-19.
Over de mogelijkheden tot meedenken en inspraak was de helft tevreden en de andere helft
gedeeltelijk tevreden. Kansen daartoe bleven volgens die laatste liggen door het online moeten
overleggen, het gebrek aan terugkoppeling van evaluaties en een kleine groep die de beslissingen
naar zich toe trok. De tevredenheid over de focus van de schoolleider verschilde nogal: waar de ene
leerkracht vond dat hij over te weinig kennis beschikte, zag de ander dat hij nieuwe ontwikkelingen
bijhield en meende een derde dat hij juist daardoor te veel tegelijkertijd wilde zonder een eenduidige
lijn. Ze waardeerden de vrijheid die hij hen gaf, zijn betrokkenheid en zijn focus op een prettige
samenwerking, maar vonden dat hij te veel zijn eigen plan trok en afspraken niet nakwam. Tijdens
Covid-19 bleef dit hetzelfde: hij toonde waardering en zorgde voor verwarring. Iemand zei ook
sturing gemist te hebben. De meeste leerkrachten vonden de bestuurder tijdens Covid-19 erg
betrokken. Ze voelden zich gesteund door kaartjes en een presentje en waardeerden de updates van
de bestuurder.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie ging in haar besturingsfilosofie uit van het centraal stellen van
professionaliteit en het minimaliseren van formele sturing. Tegelijkertijd bleek de bestuurder veel
informeel te sturen door directeurenoverleg zorgvuldig voor te bereiden met bepaalde schoolleiders
en tijdens dit overleg te interveniëren.
De bestuurder bleef op ongewijzigd tevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht
(koppeling). De schoolleiders bleven op diverse punten tevreden over de houding en focus van de
bestuurder (partiële koppeling). De operationalisering van de besturingsfilosofie in de invulling van
integrale verantwoordelijkheid met financiële verantwoordelijkheid werd door de schoolleiders
ervaren als nog geen collectieve verantwoordelijkheid (ontkoppeling). Deze onderwijsorganisatie
werd steeds nadrukkelijker decentraal ingericht. Voor sommige schoolleiders was de afstand tot
collega’s en bestuurder groot, door andere werd er een groot gevoel van gezamenlijkheid ervaren
(partiële ontkoppeling).
De focus op minimale sturing uit de besturingsfilosofie bleek vooral om formele sturing te gaan, in
praktijk was veel sprake van informele sturing.
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We zien een onderwijsorganisatie waarin de bestuurder zich sterk eigenaar voelt van de
besturingsfilosofie. Hoewel die uitgaat van vrijheid en minimale sturing, is er veel sturing. Dit wordt
ook zo door veel leerkrachten ervaren, die bovendien de deskundigheid van hun schoolleiders zeer
wisselend inschatten. De sturingsrelatie is daardoor dubbelzinnig te noemen: vrijheid om te doen
wat de bestuurder wil. Mogelijke verwarring over wat nou de bedoeling is in deze sturingsrelatie
werkt door tot in het team, dat de inhoudelijke focus van de schoolleider zeer wisselend ervaart en
waardeert.
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1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van recente datum. Hoewel er volgens een van de respondenten nog geen
besturingsfilosofie was, beschreef de rest die als gespreid leiderschap waarbij binnen heldere kaders
op hoofdlijnen werd aangestuurd op taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Uit de zelf
verwoorde besturingsfilosofie sprak een redelijke focus op taakuitvoering en een zwakke focus op
leren. Gesproken werd over sturen vanuit heldere kaders en over gespreid leiderschap. Op basis van
het managementstatuut ontstond het beeld dat de discretionaire ruimte van de schoolleiders
aanzienlijk was en dat er heldere mandaten waren voor de schoolleiders.
Integrale verantwoordelijkheid betekende dat schoolleiders eindverantwoordelijkheid droegen voor
de gehele schoolorganisatie, waaronder onderwijskwaliteit, financiën, personeel en huisvesting
vielen. Hierbij werden zij ondersteund door het bestuursbureau. Dit was volgens de meeste
respondenten recent ingevoerd en volgens één respondent langer dan vijf jaar geleden
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren lerarentekort, IKC-vorming en
bestuurshervorming.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT sterk en later redelijk gericht op de eigen organisatie, maar matig
vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding en gericht op efficiëntie. De focus op leren was in het
algemeen constant zwak of matig, alleen in de eerste meting op professionaliteit sterk. Gerichtheid
op de buitenwereld was volgens de bestuurder in het algemeen zwak, alleen in de eerste meting op
ondernemerschap redelijk. Over het algemeen was de bestuurder zwak of matig tevreden over de
focus van zijn RvT, alleen op sommige punten was hij dat redelijk. Pas tot voor zeer kort was
professionalisering van de RvT een expliciet aandachtspunt, aldus de toelichting van de bestuurder.
Tijdens de crisis was er minder informeel contact en werden er veel minder rapportages gevraagd en
operationele kwesties besproken. Ook was er veel minder verdeeldheid. De focus was vooral op
informeren. De bestuurder vond de combinatie van belangstelling en ruimte prettig. Hij beoordeelde
de houding van zijn RvT overall als te weinig controlerend, te weinig open en te weinig
conflictmijdend. In de eerste meting vond hij hem te weinig veel laissez-faire en daarna te veel. In de
tweede meting vond hij zijn RvT ook te persoonlijk.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders percipieerden hun bestuurder wisselend van redelijk tot zeer sterk gericht op de
eigen organisatie, maar matig op de efficiëntie daarvan, waarbij de ene schoolleider dit signaleerde
in de eerste meting en de andere in de tweede meting; deze laatste vond die gerichtheid op
efficiëntie in de eerste meting nog zeer sterk. De meerderheid vond hem overwegend (zeer) sterk
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gericht op het leren van de eigen organisatie. Focus op de buitenwereld vonden ze redelijk of sterk,
waarbij in de eerste meting de bestuurder ook matig ondernemend en matig georiënteerd op de
politieke context werd gevonden. Over het algemeen waren de schoolleiders sterk tevreden over de
focus van hun bestuurder, behalve over het matige ondernemerschap.
De houding van de bestuurder werd overwegend gepercipieerd als precies goed. Een van de
schoolleiders vond zijn houding bij de eerste meting te weinig open en bij de tweede meting te
berekenend. Een andere schoolleider vond hem eerst te weinig en daarna te controlerend. De
houding van de bestuurder werd ook als te weinig persoonlijk en open gezien.
Degene die opmerkte dat de besturingsfilosofie afwezig was, zag deze uiteraard ook nergens terug.
De rest vond die redelijk of sterk terug in het eigen handelen en dat van anderen en het
bestuursbureau. Hierbij werd opgemerkt dat besturingsfilosofie nieuw was en de organisatie stappen
te zetten had. Tijdens de crisis had de bestuurder een crisisteam ingericht dat richtinggevende kaders
stelde, ook vanuit politiek. De ervaring hieruit was dat kaders richting, duidelijkheid en autonomie
gaven. De bestuurder vond dat hij sterk in lijn met de besturingsfilosofie was blijven handelen en
noemde zijn houding op de meeste gebieden kaderstellend en op een kleiner aantal gebieden op
afstand. Juist op die gebieden vonden zijn schoolleiders hem kaderstellend en soms ook directief.
Waar de bestuurder zichzelf kaderstellend noemde, vonden de schoolleiders hem daarnaast ook
soms luisterend. faciliterend en/of directief. Alleen over de formatieplannen vond iedereen hem
kaderstellend.
Integrale verantwoordelijkheid werd in het algemeen redelijk tot zeer sterk teruggezien in het eigen
handelen en dat van de ander en het bestuursbureau; slechts één schoolleider zag het bij zichzelf
matig terug. Een van de schoolleiders rapporteerde in zijn reflectieweekboeken meerdere
gesprekken over ruis tussen bestuurder en schoolleiders op de vlakken HR en financiën, onder
andere in termen van regelruimte. Tevredenheid over de ondersteuning vanuit het bestuursbureau
wisselde tussen matig en heel veel, waarbij werd opgemerkt dat de samenwerking met schoolleiders
verbeterd kon worden. In de tweede meting was de tevredenheid op veel punten afgenomen.
Financiën werden op schoolniveau geregeld en niet gezamenlijk besproken. Waar de bestuurder zijn
houding jegens financiële risico’s en verlies kaderstellend noemde, vond de ene schoolleider dit
daarnaast ook directief en de andere faciliterend. Het aantal bilaterale overleggen van alle
respondenten was toegenomen.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg vorm in een directeurenoverleg waar soms de bestuurder bij
aanwezig was. Uit de reflectieweekboeken kwam naar voren dat diverse schoolleiders de verschillen
tussen scholen groot vonden, wat ten koste ging van afstemming. Daarnaast waren er overleggen
met partners van buiten de school. Voor de nabije toekomst werd ingezet op het consolideren van de
samenwerking, gericht op eigen accenten binnen de scholen en versterken van individuele scholen.
Dit werd gezien als een goede ontwikkeling, maar waar de samenwerking ook andere partijen betrof,
was de verwachting dat het spannend kon worden. Schoolleiders ervoeren eigenaarschap;
gezamenlijkheid was alleen aan de orde als er gezamenlijke vraagstukken waren, maar dan was vaak
de tijd om de inhoud in te gaan te kort. Tijdens de crisis werd deels meer en deels minder
gezamenlijkheid ervaren, afhankelijk van hoeveelheid en intensiteit van contacten.
De meerderheid ervoer het gevoel van samen iets voor elkaar krijgen als toegenomen. In de tweede
meting werd door de bestuurder meer en door de schoolleiders minder openheid in de
communicatie ervaren. De schoolleiders signaleerden ook meer gebrek aan openheid, waar dit voor
de bestuurder hetzelfde bleef. Voor iedereen nam het aantal formele vergaderingen toe. Tijdens de
crisis ging het daarbij volgens de reflectieweekboeken meer dan daarvoor om
kortetermijnbeslissingen, informeren, regelwerk, voorbereiden van langetermijndoelen en visie, en
minder om toestemming. Dit beeld is sterk vertekend doordat één schoolleider heel veel
rapporteerde, een iets minder en de rest niet.
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5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=17; ongeveer de helft van de vragen waren ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient
vermeld te worden dat de schoolleiders van beide scholen tevreden waren over focus en houding
van de bestuurder, en ook over diens optreden tijdens Covid-19.
Over de mogelijkheden tot meedenken en inspraak was op beide scholen ongeveer de helft tevreden
en de andere helft gedeeltelijk tevreden, en op beide scholen was een leerkracht ontevreden; de ene
had het over brandjes blussen, de ander over een ieder voor zich. De tevredenheid over de focus van
de schoolleider verschilde in beide scholen. In de ene school zagen we een mix van waardering voor
realisme en hands-on mentaliteit en kritiek op te veel bezig zijn met papier naast een waardering
voor openheid en betrokkenheid in de samenwerking en kritiek op gebrek aan transparantie. Tijdens
Covid-19 was de schoolleider volgens sommige leerkrachten meer steunend en volgens andere meer
sturend. In de andere school stond de ene leerkracht kritisch tegenover het bezig zijn met de
toekomst, terwijl de andere leerkracht dit juist waardeerde. De meeste leerkrachten waren tevreden
over hoe de schoolleider aandacht had voor verbeteren van de school als geheel, waarbij een
leerkracht opmerkte dat de ambitie het vaardighedenniveau dreigde te overstijgen. Ook op deze
school zagen leerkrachten een verschuiving naar meer steunend en meer sturend. Op beide scholen
werd opgemerkt dat er meer aandacht had kunnen zijn naar het welbevinden van de leerkracht. De
leerkrachten vonden de bestuurder tijdens Covid-19 wisselend betrokken en op afstand, waarbij een
leerkracht opmerkte de bestuurder niet authentiek te vinden doordat men werd uitgenodigd mee te
denken terwijl besluiten al genomen waren. Ze waardeerden de duidelijkheid van de bestuurder en
voelden zich gesteund door kaartjes en een presentje (hoewel diverse leerkrachten dit onpersoonlijk
vonden). Ook merkten ze op dat de bestuurder praktische zaken geregeld had. Een leerkracht gaf als
extra opmerking besturen overschat te vinden en dat het alleen maar tot frustraties leidt;
leerkrachten zijn als professionals beter in staat voor goed onderwijs te zorgen.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie was decentraal ingericht, waarbij bovenschoolse samenwerking geen
structurele inbedding had, wat wellicht passend is voor een kleine organisatie. In de
besturingsfilosofie werd uitgegaan van heldere kaders met daarbinnen autonomie voor de scholen.
Dit continueerde zich tijdens de crisis, waarbij ook ruis optrad tussen bestuurder en schoolleiders.
De bestuurder bleef op ongewijzigd ontevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht
(ontkoppeling). De schoolleiders bleven op ongewijzigd tevreden over de houding en focus van de
bestuurder (koppeling). Autonomie van de scholen ging niet gepaard met financiële
verantwoordelijkheid (ontkoppeling). Schoolleiders en bestuurder ervoeren gezamenlijkheid
(koppeling). Voor de leerkrachten gold dat ze deels ruimte voor inspraak ervoeren. Twee van hen
namen van de gelegenheid gebruik om zich negatief over bestuurders uit te laten.
De heldere kaders uit de besturingsfilosofie leken ook tijdens de crisis te werken en voor autonomie
te zorgen, behalve voor veel van de leerkrachten.
We zien een onderwijsorganisatie waarin gespreid leiderschap als besturingsfilosofie gehanteerd
wordt en de bestuurder (ook financiële) kaders stelt. Bij eigenaarschap zonder gezamenlijkheid kan
men zich echter afvragen: gespreid waarover? Is de onderwijsorganisatie, met andere woorden,
voldoende eenheid om iets over te spreiden, of zijn de scholen (op financiën na) dusdanig autonoom,
dat het opereren onder een overkoepelende onderwijsorganisatie aan legitimiteit inboet? De
kritische geluiden van enkele leerkrachten doen vermoeden dat inspraak (of gespreid leiderschap)
weliswaar tot in de scholen is doorgevoerd, maar dat ingrijpen van bestuurswege als ongepast wordt
ervaren. De variatie in hoe de schoolleiders worden ervaren suggereert tevens dat de vraag wat de
eenheid is waarover dit leiderschap gespreid wordt ook over de scholen gesteld kan worden. In die
zin zet de sturingsrelatie zich door tot in het team.
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Bestuur 18 (groot)
NB. De beschrijving wordt vertekend door de lage respons in reflectieweekboeken en tweede
meting.
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
De besturingsfilosofie was van nog geen vijf jaar geleden. Wij hebben de besturingsfilosofie van deze
onderwijsorganisatie op basis van de zelf verwoorde besturingsfilosofie geclassificeerd als een
organisatie waar de bestuurder een redelijke focus op taakuitvoering aan de dag legde en minder
gericht was op leren en op relaties. Schoolleiders lieten eveneens een redelijke taakgerichtheid zien
en toonden zich in vergelijking met de bestuurder minder gericht op leren. Gesproken werd over
autonomie in verbondenheid, en alleen strenge sturing op schoolniveau als die noodzakelijk was. Uit
het managementstatuur bleek vooral dat een sterke focus lag op het zo laag mogelijk in de
organisatie beleggen van verantwoordelijkheden.
Integrale verantwoordelijkheid kreeg vorm in een splitsing tussen locatiedirecteuren die integraal
verantwoordelijk werden voor schoolspecifieke kwesties en meerscholendirecteuren die
verantwoordelijk werden voor een cluster van scholen. De verdeling van verantwoordelijkheden was
daarbij nog onduidelijk. Dit was volgens de meeste respondenten ergens tussen pas net en langer
dan vijf jaar geleden ingevoerd.
Actuele kwestie bij de start van het onderzoek was het lerarentekort.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT sterk redelijk gericht op de eigen organisatie, maar redelijk en
later matig vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding en gericht op efficiëntie. De focus op leren
was in het algemeen redelijk of sterk, behalve qua professionele leergemeenschappen. Gerichtheid
op de buitenwereld was volgens de bestuurder gemengd. In de eerste meting was die op
ondernemerschap zeer sterk en daarna matig, en op de maatschappelijke context eerst matig en
daarna sterk. Gerichtheid op de politieke context was in beide metingen volgens hem matig. Over
het algemeen was de bestuurder redelijk maar vooral (zeer) sterk tevreden over de focus van zijn
RvT. De RvT was volgens zijn toelichting sinds kort geheel gevuld met nieuwe leden en dat gaf weer
nieuwe energie.
Tijdens de crisis was de RvT belangstellend en verder was er geen aanleiding voor meer overleg. De
bestuurder waardeerde de verhouding met de RvT, die hem zijn verantwoordelijkheden liet. Hij
beoordeelde de houding van zijn RvT overall als precies goed, al vond hij hem in de eerste meting
nog te veel laissez-faire en te weinig open.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders beschouwden hun bestuurder in meerderheid als redelijk of sterk gericht op de
eigen organisatie en (zeer) sterk gericht op het leren van de eigen organisatie en op de buitenwereld.
Over het algemeen waren de schoolleiders redelijk of sterk tevreden over zijn focus.
De houding van de bestuurder werd overwegend gepercipieerd als precies goed, al vond een van hen
hem te weinig controlerend en een ander hem te veel laissez-faire. Uit de reflectieweekboeken
kwam naar voren dat de bestuurder met een van de schoolleiders intensief samenwerkt aan
innovatie en dat de betreffende schoolleider de innovatie in collegiaal verband moeilijk vorm wist te
geven.
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Iedereen zag de besturingsfilosofie redelijk of sterk terug in het eigen handelen en dat van anderen
en het bestuursbureau. Hierbij werd opgemerkt dat de besturingsfilosofie nieuw was en de
organisatie stappen te zetten had. Tijdens de crisis had de bestuurder ondersteuning geboden door
te zorgen voor uitwisseling en relevante informatie. Dat was volgens hem zeer sterk in lijn met de
besturingsfilosofie.
Integrale verantwoordelijkheid werd wisselend tussen redelijk tot zeer sterk teruggezien in het eigen
handelen en dat van de ander en het bestuursbureau. Tevredenheid over de ondersteuning vanuit
het bestuursbureau was in het algemeen redelijk of sterk, waarbij een van de schoolleiders
overwegend ontevreden was. Financiën werden op schoolniveau geregeld en daar kregen
schoolleiders desgewenst ondersteuning bij. Daarbij ervoeren zij wel openheid, maar niet altijd
inzicht.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg vorm in thematische binnenkringen waar de bestuurder vaak
ook bij was; zoals hierboven al beschreven, werkte de bestuurder volgens de reflectieweekboeken
samen met de schoolleider die de innovatie gestalte moest geven en verliep dat proces stroef.
Daarnaast werkten clusters samen en waren er audits, project-, innovatie- en beleidsgroepen en een
eigen academie. Voor de nabije toekomst werd ingezet op het uitwerken van de samenwerking
tussen locatie- en meerscholendirecteuren en het leren van en met elkaar. Dit werd gezien als een
goede ontwikkeling, maar zou inhoudelijker en met nog meer partijen van buiten de school kunnen.
De samenwerking werd ervaren als prettig en constructief, met ruimte voor verschil en veel
vertrouwen.
De meerderheid ervoer het gevoel van samen iets voor elkaar krijgen als hoog. De mate van
openheid in de communicatie werd zeer wisselend ervaren, net als de mate van gebrek daaraan.
Volgens de bestuurder was alleen dat ervaren gebrek toegenomen en de rest afgenomen.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Niemand heeft de vragenlijst ingevuld.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie ging in haar besturingsfilosofie uit van heldere kaders en autonomie in
gebondenheid, met alleen sturing op schoolniveau als dat echt noodzakelijk was. Dit continueerde
zich tijdens de crisis, waarbij het element van gebondenheid onder druk kwam te staan.
De bestuurder bleef op ongewijzigd tevreden over houding en focus van de Raad van Toezicht
(koppeling). De schoolleiders waren op diverse punten tevreden over de houding en focus van de
bestuurder (partiële koppeling). Autonomie van de scholen ging gepaard met financiële
verantwoordelijkheid (koppeling). Schoolleiders en bestuurder ervoeren een gebrek aan
gezamenlijkheid (ontkoppeling).
De heldere kaders uit de besturingsfilosofie leken ook tijdens de crisis te werken en voor autonomie
te zorgen, maar de verbondenheid kwam niet goed van de grond, wellicht doordat alleen streng
gestuurd kon worden op schoolniveau.
We zien een onderwijsorganisatie die met een nieuwe tussenlaag wordt ingericht, waarbij
onduidelijk is of dat tot meer centrale of juist decentrale besturing van de scholen zal leiden.
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Bestuur 19 (groot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
Wij hebben deze onderwijsorganisatie op basis van de zelf verwoorde besturingsfilosofie
geclassificeerd als een organisatie waarin de bestuurder zich redelijk taak- en leergericht toonde.
Voor de schoolleider gold dat in iets mindere mate. Dat wil zeggen dat de schoolleiders ook
taakgerichtheid lieten zien, maar daarnaast een zwakkere gerichtheid op leren en relatie. Gesproken
werd van autonomie en collectiviteit. In het managementstatuut viel de mate van detail op voor wat
betreft de verantwoording van de schoolleider aan de bestuurder.
Integrale verantwoordelijkheid betekende dat schoolleiders leiding gaven aan het personeel, de
communicatie en pr verzorgde, schoolprofiel-, concept en methodes bepaalde, investeringsniveau
vaststelde, keuzes maakte voor ICT en all in all eigen doelen en ambities definieerde. Dit was volgens
de respondenten tussen pas net en langer dan vijf jaar geleden ingevoerd.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren lerarentekort, huisvesting en fusie.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Volgens de bestuurder was de RvT redelijk of sterk gericht op de eigen organisatie, maar in de eerste
meting matig en daarna sterk vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding, en in de eerste meting
redelijk en daarna matig gericht op efficiëntie. De focus op leren varieerde tussen matig en redelijk,
alleen die op professionaliteit bleef sterk. Gerichtheid op de buitenwereld was volgens de bestuurder
in het algemeen sterk, behalve in de tweede meting op ondernemerschap matig. Over het algemeen
was de bestuurder redelijk of sterk tevreden over de focus van zijn RvT, alleen matig over de mate
voor efficiëntie in de tweede meting. Zowel RvT als bestuurder waren recent aangetreden en
iedereen zocht nog naar rollen en verantwoordelijkheden zonder op elkaars stoel te willen gaan
zitten. De bestuurder had positieve verwachtingen over de uitkomst daarvan.
Tijdens de crisis werden minder rapportages gevraagd en meer kwesties doorgeschoven. De RvT
functioneerde niet anders dan voor de crisis en de bestuurder had initiatieven ondernomen om zijn
raad te informeren, maar vond eigenlijk dat de voorzitter dat had moeten doen. Hij was wel blij met
de blijken van waardering en vertrouwen. Hij beoordeelde de houding van zijn RvT in de tweede
meting als te veel laissez-faire en in de eerste nog als te weinig persoonlijk en open. In beide
metingen gaf hij aan de houding van zijn RvT te weinig conflictmijdend te vinden.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De schoolleiders percipieerden de ambtelijk-bureaucratische houding van hun bestuurder als (zeer)
sterk en ze vonden hem redelijk of sterk gericht op efficiëntie, maar als het ging om focus op de
eigen organisatie, dan vond een van hen deze matig aanwezig. De meerderheid vond hem
overwegend redelijk of sterk gericht op het leren van de eigen organisatie, met enkele
uitzonderingen. In de eerste meting vond iemand hem zwak gericht op professionele
leergemeenschappen en in de tweede meting vond iemand anders dit heel sterk. In die tweede
meting werd hij ook door iemand zeer sterk gericht op vernieuwing gevonden. Focus op de
buitenwereld vonden ze redelijk tot zeer sterk, waarbij in de eerste meting de bestuurder ook matig
georiënteerd op de maatschappelijke context werd gevonden. Over het algemeen waren de
schoolleiders redelijk of sterk tevreden over de focus van hun bestuurder, met de volgende
uitzonderingen: ontevredenheid was er bij een zeer sterke ambtelijk-bureaucratische focus, matige
focus op de eigen organisatie en zeer sterke focus op ondernemerschap, redelijk tot zeer sterke focus
op vernieuwing en matige gerichtheid op de maatschappelijke context. Er werd opgemerkt dat de
bestuurder onderlinge concurrentie creëerde door de aandacht eenzijdig op specifieke scholen te
richten en dat de schoolleiders desondanks elkaar bleven wisten te vinden om rond concrete
onderwerpen samen te werken.
De houding van de bestuurder werd overwegend gepercipieerd als precies goed, alleen een van de
schoolleiders vond hem aanvankelijk niet controlerend genoeg.
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Over het algemeen zag iedereen de besturingsfilosofie redelijk of sterk terug in het eigen handelen
en dat van anderen en het bestuursbureau. Hierbij werd opgemerkt dat wat voldoende
handelingsruimte is multi-interpretabel bleek en dat het bestuursbureau meer controle leek te willen
hebben; een van de schoolleiders maakte hierover ook opmerkingen in de reflectieweekboeken.
Tijdens de crisis had de bestuurder naar eigen zeggen sterk in lijn met de besturingsfilosofie
gehandeld. Hij had handvatten en kaders voor het handelen van de scholen gegeven, waarbij ook het
maatschappelijk perspectief zichtbaar werd gehouden. De bestuurder had ook afstemming gezocht
met externe partijen en daarnaast intensief contact onderhouden met alle betrokkenen, om een
vinger aan de pils te houden en belangstelling te tonen. Hij noemde zijn gedrag overwegend
faciliterend, op enkele gebieden luisterend en op andere kaderstellend of directief. Meestal vonden
de schoolleiders zijn gedrag niet aan de orde, op afstand, luisterend of faciliterend; op geen van de
gebieden zag iedereen het gedrag van de bestuurder hetzelfde. De schoolleiders waardeerden de
korte lijnen met de bestuurder. Ook meenden ze dat autonomie voor de scholen belangrijk was. Uit
de reflectieweekboeken kwam hierover een gevarieerd beeld, waarover meer bij 4.
Integrale verantwoordelijkheid werd in het algemeen redelijk tot zeer sterk teruggezien in het eigen
handelen en dat van de ander en het bestuursbureau; alleen de bestuurder zag het bij zichzelf en zijn
schoolleiders matig terug. Schoolleiders merken op dat het bestuursbureau de ruimte die in het
managementstatuut zat nauw opvatte en dat bekeken moest werden of integrale verantwoordelijk
zoals op deze manier ingevuld was in de toekomst nog houdbaar bleef. Voor de bestuurder was dit
ook aanleiding om van voorschrijvend naar ondersteunend te gaan; aan dit laatste zei een
schoolleider ook meer behoefte te hebben. Tevredenheid over de ondersteuning vanuit het
bestuursbureau wisselde tussen matig en zeer sterk. In de tweede meting was de tevredenheid op
veel beheersmatige punten toegenomen; anders dan op kwaliteitszorg, pedagogische vernieuwing,
schoolontwikkeling en TGO, waar het accent van de ondersteuning ook niet op lag en waar het
bestuursbureau ook niet over ging. Financiën werden door een werkgroep van schoolleiders en
bestuurder voorbereid en sectorbegroting en afdracht werden besproken in het directeurenoverleg,
met als uitkomst een advies aan het bestuur. De schoolleiders vonden dit een problematische gang
van zaken. Ze zeiden dat er een verschil zat tussen de schoolbegroting en bestuursbegroting, waarbij
ze op schoolniveau veel inspraak hadden en op bestuursniveau de begroting grotendeels vaststond
en alleen ter inzage leek te liggen, want met kritiek op een aantal keuzes werd uiteindelijk niets
gedaan. Niet overal waren de financiën op orde en dat had consequenties voor de rest. Ook werden
vraagtekens gezet bij de omvang van het bestuursbureau. De financiën leken het thema autonomie controle op scherp te zetten. De bestuurder vond zijn gedrag rond financiële risico’s en verlies
directief, schoolleiders vonden het hetzij luisterend hetzij niet aan de orde. Het aantal bilaterale
overleggen van de bestuurder was toegenomen en dat van de schoolleiders gelijk gebleven.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg vorm in een directeurenoverleg waarvan de agenda werd
voorbereid door een commissie en vastgesteld door de bestuurder, die ook bij het overleg aanwezig
was. Daarnaast waren er werk-, regie-, ontwikkel- en beleidsgroepen zonder
eindverantwoordelijkheid en was er intervisie. Volgens de reflectieweekboeken was solidariteit
tussen scholen nog niet vanzelfsprekend, waardoor ambities gefnuikt werden door de omvang van
de leerlingpopulatie of daardoor juist alle ruimte krijgen. Ook waren er overleggen met partners van
buiten de school. Volgens de bestuurder was dit een goede structuur om samen en van elkaar te
leren. Voor de nabije toekomst werd ingezet op gedeeld leiderschap, waarin ook de schoolleiders
initiatieven voor beleidsontwikkeling gingen nemen en solidariteit en horizontale kennisdeling moest
ontstaan. Ook meer planmatig en cyclisch werken met duidelijke verantwoordingslijnen stond op de
rol, net als directeuren die elkaars critical friends werden. Dit werd gezien als een positieve
ontwikkeling, zeker voor startende directeuren (diverse schoolleiders maakten in hun
reflectieweekboeken ook al gewag van collegiaal overleg). Daarbij werd opgemerkt dat een en ander
niet te veel geformaliseerd moest worden, dat samenwerking alleen nuttig was op punten die niet op
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schoolniveau konden worden opgelost en dat samenwerking rond de financiën beter kon. Over het
algemeen werd in het directeurenoverleg gezamenlijkheid ervaren, maar rond sommige
onderwerpen werd de sfeer grimmiger en hoewel veel besproken kon werden, lag soms de uitkomst
al vast. Het gevoel van gezamenlijkheid tijdens de cisis was er, hoewel het online soms meer zenden
was.
Het gevoel van samen iets voor elkaar krijgen was voor de een wat afgenomen en voor de ander iets
toegenomen, net als de openheid in de communicatie of het gebrek daaraan. Het aantal formele
vergaderingen nam wisselend toe en af, net als het aantal beleidsvoorbereidende overleggen. Tijdens
de crisis ging het daarbij volgens de reflectieweekboeken meer dan daarvoor om
kortetermijnbeslissingen, regelwerk en de visie, en minder om informeren, coördinatie, sparren en
voorbereiden van langetermijndoelen en besluitvorming. Dit beeld is sterk vertekend door een sterk
afnemende respons.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=12; ongeveer de helft van de vragen waren ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient
vermeld te worden dat de schoolleider van de ene school (twee leerkrachten gaven antwoorden)
tevreden was over focus en houding van de bestuurder, en ook over diens optreden tijdens Covid-19,
en dat de schoolleider van de andere school (tien leerkrachten gaven antwoord) deels tevreden was
over focus en houding van de bestuurder, en dit bleef zo tijdens Covid-19.
Over de mogelijkheden tot meedenken en inspraak was op beide scholen een ruime meerderheid
tevreden en enkele leerkrachten waren gedeeltelijk tevreden, waarbij zij toelichtten dat gebrek aan
transparantie van informatie en tijd parten speelden. De tevredenheid over de focus van de
schoolleider verschilde in beide scholen. In de ene school was nog sprake van ontwikkeling, in de
andere werd de balans tussen ontwikkeling en opbrengst nog gezocht, waarbij de leerkrachten
onderling verschilden in wat ze belangrijk vinden en de schoolleider nog te veel in het midden liet. De
leerkrachten vonden de schoolleider tijdens Covid-19 hetzelfde bleef, maar wel meer betrokkenheid
en zorg liet zien. Ze voelden zich gesteund door kaartjes en een presentje van de bestuurder, die
tijdens Covid-19 duidelijker in beeld kwam.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie ging in haar besturingsfilosofie uit van heldere kaders en autonomie in
gebondenheid. Autonomie bleek een terugkerend discussiepunt en van verbondenheid was nog niet
altijd sprake.
De bestuurder bleef op ongewijzigd op diverse punten tevreden over houding en focus van de Raad
van Toezicht (partiële koppeling). De schoolleiders bleven op diverse punten tevreden over de
houding en focus van de bestuurder (partiële koppeling). Autonomie van de scholen ging niet
gepaard met financiële verantwoordelijkheid en schoolleiders ervoeren te grote sturing vanuit het
bestuursbureau (ontkoppeling). Schoolleiders ervoeren een gebrek aan gezamenlijkheid, deels ook
door het gedrag van de bestuurder (ontkoppeling). De bestuurder zette vraagtekens bij de grote
autonomie van de scholen (ontkoppeling).
We zien een onderwijsorganisatie die decentraal is ingericht en tegelijkertijd een bestuursbureau
heeft dat om autonomie met de schoolleiders lijkt te concurreren. De bestuurder wil de autonomie
van de scholen op een aantal punten herzien, waarbij met name financiën een punt van discussie is.
De kwestie van inspraak lijkt zich niet in de scholen af te spelen, maar leerkrachten merken wel op
dat hun school in ontwikkeling is en dat daarin de richting niet altijd duidelijk is. in die zin werkt de
nog bestaande onduidelijkheid in de sturingsrelatie door tot in de teams.
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Bestuur 20 (middelgroot)
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
Wij hebben deze onderwijsorganisatie op basis van de zelf verwoorde besturingsfilosofie
geclassificeerd als een organisatie waarbij de schoolleiders een sterke en de bestuurder een redelijke
taakgerichtheid lieten zien. De focus op leren verwoordden zij niet wanneer zij spraken over de
besturingsfilosofie, dat deden zij wel wat betreft relatiegerichtheid. Het managementstatuut draaide
juist sterk om kernwaarden en leren.
Integrale verantwoordelijkheid betekende dat schoolleiders verantwoordelijk waren voor
onderwijskwaliteit, financiën, personeel en huisvesting. Dit was volgens de respondenten tussen drie
en vijf jaar of langer dan vijf jaar geleden ingevoerd.
Actuele kwesties bij de start van het onderzoek waren IKC, huisvesting en fusie.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
De bestuurder vond zijn RvT redelijk of sterk gericht op de eigen organisatie, alleen matig vanuit een
ambtelijk-bureaucratische houding bij de tweede meting. De focus op leren vond hij overwegend
redelijk, alleen die op vernieuwing in de eerste meting nog matig. Gerichtheid op de buitenwereld
was volgens de bestuurder in het algemeen redelijk of sterk, behalve in de tweede meting op de
politieke context matig. Over het algemeen was de bestuurder redelijk of sterk tevreden over de
focus van zijn RvT. De bestuurder zei tevreden te zijn over de ontwikkeling die hij samen met zijn RvT
doormaakte in hun zoektocht naar de goede focus.
Tijdens de crisis was er veel meer informeel contact en minder verdeeldheid. De RvT was volgens de
bestuurder kritisch en ondersteunend. Ondanks verschillen tussen de leden, vond hij overall de
houding van de RvT precies goed.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
Van schoolleiderszijde werd de bestuurder gepercipieerd als redelijk tot zeer sterk gericht op de
eigen organisatie, alleen in de eerste meting was dit op efficiëntie matig. Daarnaast was hij redelijk of
sterk gericht op het leren van de eigen organisatie, alleen in de tweede meting was dit matig op
professionele leergemeenschappen. Focus op de buitenwereld werd redelijk tot zeer sterk gevonden.
Over het algemeen was men redelijk of sterk tevreden over de focus van hun bestuurder, behalve
over het matige accent op professionele leergemeenschappen en de redelijke gerichtheid op de
politieke context in de tweede meting. Hierbij werd opgemerkt dat het er op sommige momenten op
leek dat de bestuurder meer aandacht had voor goede relaties met de politiek dan met de eigen
organisatie.
De houding van de bestuurder werd overwegend gepercipieerd als precies goed, alleen in de tweede
meting ervaren als te veel laissez-faire en te weinig persoonlijk en open.
Alle respondenten zagen de besturingsfilosofie redelijk of sterk terug in het eigen handelen en dat
van anderen en het bestuursbureau, hoewel een schoolleider opmerkte dat het bestuursbureau de
ruimte uit de besturingsfilosofie leek te willen inperken en het accent zwaarder legde op resultaten
en verantwoording. Verder werd opgemerkt dat onderlinge relaties goed waren en gewerkt werd
aan gezamenlijkheid, en dat het bestuursbureau meer rekenschap en resultaten dan andere
elementen uit de besturingsfilosofie centraal stelde. Tijdens de crisis had de bestuurder redelijk in lijn
met de besturingsfilosofie gehandeld. Meer dan anders had hij centraal en directief moeten sturen,
en ervaren dat dit behulpzaam kan zijn. Hij noemde zijn gedrag veelal kaderstellend en van
61

schoolleiderszijde werd zijn gedrag overall ook als zodanig gezien. Nadat een crisisteam was ingesteld
zagen de schoolleiders de reactieve en trage sturing veranderen in meer proactief werken met
kaders vanuit gezond verstand.
Integrale verantwoordelijkheid werd in het algemeen redelijk tot zeer sterk teruggezien in het eigen
handelen en dat van de ander en het bestuursbureau; de bestuurder was hierover het minst
optimistisch. Tevredenheid over de ondersteuning vanuit het bestuursbureau wisselde tussen
redelijk en heel veel in de eerste meting, met uitzondering op HR. In de tweede meting was de
tevredenheid van de bestuurder op veel punten toegenomen en van schoolleiderszijde op bijna alle
punten afgenomen. Het bestuursbureau was volgens de bestuurder nog volop in ontwikkeling.
Financiën werden verdeeld via een verdeelmodel dat samen was ontwikkeld. Dit leidde tot veel
transparantie, open gesprekken en solidariteit, hoewel de bestuurder in de reflectieweekboeken ook
schreef over het belang van collectieve budgetten en dat niet alle schoolleiders dit begrepen, maar
juist voor hun eigen school geld bleven aanvragen. Waar de bestuurder zijn gedrag jegens financiële
risico’s en verlies directief noemde, werd dit van schoolleiderszijde gezien als kaderstellend. Iedereen
was tevreden over hoe dit werkte. Het aantal bilaterale overleggen van de bestuurder was
toegenomen en van de rest gelijk gebleven.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg vorm in een directeurenoverleg en werkgroepen, waarin
schoolleiders en beleidsmedewerkers samenwerkten aan de hand van een beleidsagenda die
verbonden was aan het strategisch beleidsplan en de meerjarenbeleidsagenda. De werkgroepen
bereidden het directeurenoverleg voor en samen met de bestuurder bepaalden zij de agenda. Deze
manier van samenwerken ging verder versterkt worden, zodat er een bestuurlijke gemeenschap kon
ontstaan van directeuren, bestuursbureau en bestuurder, met meer synergie, samen leren en
eigenaarschap. Dit werd gezien als een goede ontwikkeling, maar er was nog een flinke weg te gaan.
De mate van betrokkenheid en behoefte aan autonomie verschilde per schoolleider, waarbij oudere
schoolleiders minder de samenwerking zochten dan hun jongere collega’s en er, zo bleek ook uit de
reflectieweekboeken, verschillen waren in daadkracht, waardoor sommige schoolleiders
nadrukkelijker aanwezig waren dan andere en soms ook meer dan de bestuurder. Het
directeurenoverleg werd niet altijd als constructief en open ervaren. Tijdens de crisis was hierin een
duidelijke verandering merkbaar geworden.
Het gevoel van samen iets voor elkaar krijgen was gelijk gebleven of toegenomen. In de tweede
meting werd door de bestuurder iets minder en door de schoolleiders meer openheid in de
communicatie ervaren. Iedereen constateerde een afnemend gebrek aan openheid. Het aantal
formele vergaderingen bleef voor iedereen zo goed als gelijk, het aantal beleidsvoorbereidende
overleggen nam voor de bestuurder flink toe. Volgens de reflectieweekboeken ging het tijdens de
crisis daarbij meer dan daarvoor om kortetermijnbeslissingen, informeren, sparren en de visie, en
minder om het voorbereiden van langetermijndoelen, coördinatie, toestemming en besluitvorming.
Ook was er in deze gesprekken minder dan daarvoor aandacht voor emotioneel welzijn.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van een school leerkrachten (N=6; meer dan de helft van de
vragen waren ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient vermeld te worden dat de
schoolleider van deze school tevreden was over focus en houding van de bestuurder, en dit bleef zo
tijdens Covid-19.
Over de mogelijkheden tot meedenken en inspraak was een meerderheid tevreden en enkele
leerkrachten waren gedeeltelijk tevreden, waarbij zij opmerkten dat het crisisteam veel besluiten
nam maar als je snel was, kon je daarover meepraten. De tevredenheid over de schoolleider was er
overall; men sprak van betrokkenheid maar merkte op dat de schoolleider voor sommige
leerkrachten te snel ging. De leerkrachten vonden de schoolleider tijdens Covid-19 hetzelfde bleef,
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hooguit sneller beslissingen nam. Ze voelden zich gesteund door informatie en positieve mails van de
bestuurder, die tijdens de crisis zichtbaarder werd.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie was decentraal ingericht, waarbij bovenschoolse samenwerking in
ontwikkeling kwam en nog stuitte op onderlinge verdeeldheid vanuit traditionele verhoudingen. Het
bestuursbureau leek de ruimte uit de besturingsfilosofie te willen inperken.
Deze onderwijsorganisatie ging in haar besturingsfilosofie uit van ruimte voor autonomie in
combinatie met het afleggen van verantwoording.
De bestuurder bleef op ongewijzigd op diverse punten tevreden over houding en focus van de Raad
van Toezicht (partiële koppeling). De schoolleiders bleven op diverse punten tevreden over de
houding en focus van de bestuurder (partiële koppeling). Autonomie van de scholen ging gepaard
met financiële verantwoordelijkheid en dat leidde tot verdeeldheid onder de schoolleiders
(ontkoppeling). Daarnaast maakten karakterverschillen tussen schoolleiders samenwerking moeilijk,
onderling en met de bestuurder (ontkoppeling).
We zien een onderwijsorganisatie waarin de autonomie van de besturingsfilosofie de solidariteit
onder druk lijkt te zetten en het werken aan relaties nog de nodige aandacht vraagt. Dit lijkt niet aan
de orde in de scholen zelf. In die zin werkt de sturingsrelatie niet door tot in de teams.
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Bestuur 21 (middelgroot)
NB. Van deze onderwijsorganisatie hebben alleen de schoolleiders aan het onderzoek meegedaan.
1. Besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid
Wij hebben deze onderwijsorganisatie op basis van de zelf verwoorde besturingsfilosofie
geclassificeerd als een organisatie met een redelijke focus op taakuitvoering en een zwakke focus
leren. Uit de formele stukken, zoals het managementstatuut en het jaarverslag, werd duidelijk dat
sterk werd ingezet op zelforganisatie van de scholen en een faciliterende structuur vanuit de
organisatie.
Integrale verantwoordelijkheid betekende dat schoolleiders kaders stelden waarbinnen hun
leerkrachten zich kunnen bewegen en dat zij voorwaarden schiepen en de voortgang bewaakten. De
schoolleider gaf zo sturing aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs en was daar
verantwoordelijk voor. Dit was volgens de respondenten ergens tussen recent en tussen de drie en
vijf jaar geleden ingevoerd.
2. Raad van Toezicht en focus op organisatie
Geen data doordat de bestuurder niet meedeed aan het onderzoek.
3. Samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders
De meeste schoolleiders zagen hun bestuurder redelijk tot zeer sterk gericht op de eigen organisatie,
een van hen vond dat in de tweede meting matig vanuit een ambtelijk-bureaucratische houding. Ze
vonden hem ook overwegend redelijk tot zeer sterk gericht op het leren van de eigen organisatie,
maar een van hen vond zijn gerichtheid op professionaliteit in de tweede meting matig. Zijn focus op
de buitenwereld beoordeelden ze wisselend tussen redelijk en zeer sterk. Over het algemeen waren
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de schoolleiders overwegend (sterk) tevreden over de focus van hun bestuurder, alleen zijn matige
gerichtheid op professionaliteit in de tweede meting leidde tot matige tevredenheid. Daarbij werd
opgemerkt dat de bestuurder zich eerst richtte op de onderwijskwaliteit en toen deze op orde was
zijn blik verbreedde naar de maatschappelijke en politieke context. De schoolleiders vonden hem een
fijne bestuurder om mee samen te werken, maar je moest hem wel goed kennen om te begrijpen
waarom hij soms wat afstandelijk en dan weer heel betrokken was. Juist die betrokkenheid had hij
veel getoond tijdens de crisis.
In het algemeen vonden ze zijn houding precies goed, maar in de eerste meting was hij volgens
iemand te open en in de tweede meting te weinig laissez-faire.
Alle respondenten vonden dat de besturingsfilosofie (zeer) sterk terug te zien was in het eigen
handelen en dat van anderen en het bestuursbureau. Dit bleek volgens hen uit het strategisch plan
waaraan onder leiding van de bestuurder iedereen had samengewerkt en waarin een gezamenlijke
werkwijze was uitgewerkt, met daarin vrijheden voor de scholen. Deze ontwikkeling liep nog. De
schoolleiders vonden het optreden van hun bestuurder tijdens de crisis erg prettig. Hij luisterde,
faciliteerde, dacht mee en maakte afspraken in samenspraak of nam eenzijdig duidelijke beslissingen.
Zijn houding noemden ze veelal luisterend, faciliterend en kaderstellend, waarbij een schoolleider
het vaker had over de bestuurder op afstand of juist directief. Zijn betrokkenheid en die het
crisisteam creëerde een vertrouwen in hem dat hij zelf ook in anderen uitstraalde. De crisis had
daardoor de eerder in gang gezette werkwijze versterkt en aanleiding gegeven tot een professionele
dialoog over lessons learned.
Integrale verantwoordelijkheid werd wisselend redelijk tot zeer sterk teruggezien in het eigen
handelen en dat van de ander en het bestuursbureau. Tevredenheid over de ondersteuning vanuit
het bestuursbureau was in de eerste meting wisselend redelijk tot zeer sterk, behalve voor één
schoolleider op het punt van pedagogische vernieuwing en TGO. Op beide punten was hij in de
tweede meting sterk tevreden. In het algemeen waren de schoolleiders in de tweede meting op veel
punten tevredener. Financiën werden op schoolniveau geregeld en niet gezamenlijk besproken. Ieder
kreeg een eigen begroting en hierbij werd geen gezamenlijkheid ervaren. Dit werd een leerpunt
genoemd. Waar de ene schoolleider de houding van de bestuurder rond financiële risico’s of verlies
directief vond, vond de ander hem daarin luisterend en faciliterend. Tijdens de crisis had de
bestuurder begrotingsgesprekken geleid, waarin door de ene schoolleider weinig ruimte om mee te
denken over de formatie werd ervaren en de andere schoolleider juist vond dat alles goed
bespreekbaar was. Het aantal bilaterale overleggen was volgens de tweede meting fors toegenomen.
4. Bovenschoolse samenwerking
Bovenschoolse samenwerking kreeg vorm in een maandelijks directeurenoverleg voor lopende
zaken. Daarnaast was er een kwaliteitsoverleg met de bestuurder en het bestuursbureau en waren er
regiegroepen. Ook waren er overleggen met partners van buiten de school. Voor de nabije toekomst
werd ingezet op een kleiner directieteam waarin schoolleiders meer scholen onder hun hoede
kregen en zelf geen lesgevende taken meer hadden. Ook zouden de schoolleiders gaan samenwerken
aan een kader dat hen ruimte gaf om verder te groeien. Tot slot gingen ze in de toekomst op elkaars
scholen assessments bij de leerkrachten doen. Al deze ontwikkelingen werden als positief gezien,
doordat daarmee de focus zou komen te liggen op onderwijskwaliteit en eigenaarschap.
Schoolleiders ervoeren gezamenlijkheid niet zo zeer in het kort-en-zakelijke directeurenoverleg, maar
meer in de verschillende groepen waarin ze nauw samenwerkten en met de collega’s van en voor wie
ze critical friend waren (in de reflectieweekboeken werd ook melding gedaan van grote verschillen
tussen schoolleiders als het ging over nut zien van en vermogen hebben om een professionele
dialoog te voeren ten gunste van minder regels; de bestuurder werd hierin beschreven als leidend
voorbeeld). Tijdens de crisis was er wekelijks overleg en dit werd als waardevol ervaren. De
betrokkenheid vonden ze hoog en die was door de crisis alleen maar versterkt. Het voornemen was
om van de crisis te leren.
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Iedereen ervoer het gevoel van samen iets voor elkaar krijgen als toegenomen en de respondenten
merkten ook meer openheid in de communicatie. Gebrek aan openheid was afgenomen of constant
en dus laag gebleven. Voor iedereen nam het aantal formele vergaderingen fors toe. Het aantal
beleidsvoorbereidende overleggen nam voor de een af en de ander fors toe. Tijdens de crisis ging het
daarbij volgens de reflectieweekboeken meer dan daarvoor om kortetermijnbeslissingen,
coördinatie, sparren en toestemming. Minder dan daarvoor ging het om informeren, besluitvorming
en visie. Ook werd minder aandacht voor emotioneel welzijn gerapporteerd. Dit beeld is enigszins
vertekend doordat één schoolleider helemaal niets rapporteerde en de rest een wat dalende respons
vertoonde.
5. Veranderingen in houding van bestuurder en schoolleider tijdens Covid-19 volgens leerkrachten
Van deze onderwijsorganisatie hebben van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=16; ongeveer de helft van de vragen was niet ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient
vermeld te worden dat het in beide gevallen gaat om scholen waarvan de schoolleider in het
algemeen tevreden was over focus en houding van de bestuurder.
In meerderheid waren de leerkrachten tevreden over de mogelijkheden tot meedenken en inspraak,
waarbij ze als toelichting gaven regelmatig overlegd en open gecommuniceerd te hebben. De
schoolleider werd gewaardeerd om openheid en rust in de ene school en om focus op het kind en
ruimte voor vernieuwing op de andere. In beide scholen zagen leerkrachten geen verandering bij de
schoolleider tijdens Covid-19, hooguit nog meer betrokkenheid. De bestuurder communiceerde
dagelijks in persoonlijke beschouwingen, waardoor leerkrachten zich gesteund voelden.
6. Conclusie
Deze onderwijsorganisatie ging in haar besturingsfilosofie uit van zelforganiserende scholen en een
faciliterend bestuur. Ze was redelijk decentraal ingericht, alleen qua financiën werd dit nog een
leerpunt genoemd.
De schoolleiders bleven op diverse punten tevreden over de houding en focus van de bestuurder
(partiële koppeling). Autonomie van de scholen ging gepaard met financiële verantwoordelijkheid en
hierin werd geen gezamenlijkheid ervaren (ontkoppeling). De professionele dialoog moest regels
vervangen, maar hierin werden nog verschillen ervaren tussen schoolleiders qua nut en vaardigheid.
Onderlinge betrokkenheid werd wel versterkt door de crisis.
De bovenschoolse samenwerking kon rekenen om grote betrokkenheid en er was veel animo om van
de crisis over de samenwerking te leren en zo als schoolleiders ook verder te professionaliseren.
Centraliserende tendens leek de nieuwe meerschoolse schoolleider te zijn als extra laag tussen
bestuurder en locatie.
We zien een onderwijsorganisatie waarin zelforganisatie ondersteund wordt met een professionele
dialoog. Dit zet zich in de scholen door tot door de leerkrachten ervaren betrokkenheid van hun
schoolleiders. In die zin werkt de sturingsrelatie door tot in de teams.
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Bijlage 3: Within case analysis onderwijsfilosofie en TGO
We gaan in deze thick descriptions van de afzonderlijke onderwijsorganisaties uit van de in de
beleidstheorie gesuggereerde bestuurlijke keten die berust op koppelingen tussen Raad van
Toezicht, bestuurder, schoolleider en leerkrachten (schoolteams).

RvT

B

SL

L

Deze keten bespreken we indachtig de modellen van Marx (1986) aan de hand van coördinatie van
en zeggenschap over het invulling geven aan en uitvoeren van de onderwijsopdracht. Elke
afzonderlijke casus (lees: onderwijsorganisatie) beschrijven we volgens dezelfde structuur:
1. Introductie aan de hand van de onderwijsfilosofie en kwaliteitsindicatoren.
2. Ervaren focus van Raad van Toezicht en van bestuurder qua onderwijsopdracht (smal, ofwel
gericht op cognitieve vaardigheden en breed, ofwel gericht op sociale en
burgerschapsvaardigheden; voor beide gold een 5-punts schaal).
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten.
4. Conclusie: hierin pogen we het rijke materiaal samen te vatten en te duiden in termen van
koppelingen, waarbij we
a. in de filosofie-actor dyade een onderscheid maken tussen geheel gekoppeld (het
gedrag is in lijn met de filosofie), partieel gekoppeld (het gedrag is op diverse, maar
niet alle punten in lijn met de filosofie) en ontkoppeld (het gedrag wijkt op zo goed
als alle punten af van de filosofie);
b. in de actor-actor dyade een onderscheid maken tussen geheel gekoppeld (tevreden
over de ander op alle punten), partieel gekoppeld (tevreden over de ander op een
aantal punten) en ontkoppeld (ontevreden over de ander op zo goed als alle
punten); omdat we een vergelijkend perspectief hanteren (voor en tijdens Covid-19);
c. in de filosofie-middel dyade een onderscheid maken tussen geheel gekoppeld (alle
middelen worden ingezet om de filosofie waar te maken, in dit geval naast het
gesprek ook middelen als ondersteuning en geld), partieel gekoppeld (middelen
worden deels ingezet) en ontkoppeld (middelen worden zo goed als niet ingezet).
Omdat we in deze bijlage de onderwijsfilosofie vertalen naar TGO, sluiten we elke conclusie
af met de constatering of de invulling daarvan doorwerkt van Raad van Toezicht tot in de
schoolteams.
Voor de onderwijsfilosofie (1) gebruiken we de gegevens uit de eerste meting. Bij de focus (2)
gebruiken we de eerste en tweede meting (een punt verschil op de 5-punts schaal), indien voor
handen aangevuld met data uit de voor deelproject 3 opgestelde vragenlijst voor leerkrachten,
afgenomen ten tijde van Covid-19. Bij de samenwerking (3) maken we gebruik van kwalitatieve data
(open vragen en toelichting), aangevuld waar voor handen met gegevens uit de in de tussentijd
ingevulde reflectieweekboeken en de vragenlijst voor leerkrachten.
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Bij de onderwijsfilosofie maken we een onderscheid tussen twee codes (zie Tabel 1). De code
‘Holisme’ staat voor een onderwijsfilosofie, waarin het kind wordt begeleid naar een toekomstig
leven waarin het onderdeel wordt van een geheel en waarin ook, in meer of mindere mate, oog is
voor dat toekomstig geheel. De code ‘Kindontwikkeling‘ staat voor een onderwijsfilosofie waarin alle
aandacht uitgaat naar de ontwikkeling van het kind, los van een (toekomstige) maatschappelijke
context. Op basis hiervan hebben we een onderwijsorganisatie geclassificeerd als meer of minder
gericht op het een of het ander omdat geen van de onderwijsorganisaties een eenzijdig perspectief
had. Onze classificatie is gebaseerd op het aantal keren dat een element van een bepaalde focus
genoemd werd in de beantwoording van onze vraag naar de onderwijsfilosofie (onze vraag waar
volgens de bestuurder of schoolleider TGO over gaat); de rationale is dat het volume aan uitspraken
indicatief is voor het belang ervan (zie Lakoff & Johnson, 1980). Voor schoolleiders hebben we het
gemiddeld aantal uitspraken per onderwijsorganisatie berekend.
Tabel 1: Codelijst onderwijsfilosofie
Code

Focus

Ontwikkelingen samenleving

Holisme

N
gecodeerd
99

Alle talenten kind

Kindontwikkeling

48

Burgerschap

Holisme

44

Blijvend ontwikkelen

Kindontwikkeling

42

Zelfstandigheid

Kindontwikkeling

41

Wereld om je heen

Holisme

23

Duurzaamheid

Holisme

11

Gelijke kansen

Kindontwikkeling

7

Voorbeeld van een antwoord van een respondent
Toekomstgericht onderwijs is onderwijs dat zo is
ingericht dat het leerlingen leren en ontwikkelen wat
ze nodig hebben om in de (toekomstige)
maatschappij zo optimaal mogelijk te kunnen
functioneren/leven.
Aandacht en zorg voor kinderen. Onderwijs
aanbieden op het niveau van het kind zodat wij het
beste uit het kind kunnen halen.
We helpen kinderen op te groeien tot wereldburgers
en om hun bijdrage te leveren aan de maatschappij.
We leren hen te (blijven) leren, te reflecteren op
zichzelf en om te gaan met veranderingen.
Bij veranderen is zelfsturing essentieel, ook wel
persoonlijk leiderschap of mentaal eigenaarschap
genoemd.
Toekomstgericht onderwijs is naar mijn mening van
belang omdat we de basis leggen voor de manier
waarop wij de toekomstige generaties mensen willen
laten kijken naar de wereld en de zorg hiervoor
toevertrouwen.
Initiatieven van scholen waarbij nieuwe
onderwijsconcepten en innovaties worden
ontwikkeld en geïmplementeerd met als doel
leerlingen beter voor te bereiden op de toekomst,
rekening houden met maatschappelijke
vraagstukken, nieuwe technologieën en duurzame
ontwikkeling.
Ongelijk aanbod om gelijke kansen te creëren.

Daarnaast hebben we gecodeerd op vaardigheden, vorm en voorwaarden (zie Tabel 2). De code
‘Vaardigheden’ werd gegeven als in de onderwijsfilosofie concreet naar voren kwam aan de
ontwikkeling van welke vaardigheden aandacht werd besteed. De code ‘Vorm’ werd toegekend als
concreet werd gemaakt hoe didactisch vorm werd gegeven aan de doelen de code ‘Voorwaarden’ als
iets gezegd werd over welke omstandigheden voor leren nodig waren.
Tabel 2: Codelijst Vaardigheden, Vorm en Voorwaarden
Code
21ste-eeuwse vaardigheden

Vaardigheden

N
gecodeerd
29

Voorbeeld
Flexibiliteit, communiceren, samenwerken, creatief
denken, praktisch denken, analytisch denken,
zelfsturing, metacognitie, zelfreflectie. Het zijn
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Basisvaardigheden

Vaardigheden

28

Gepersonaliseerd

Vorm

26

Variatie didactiek

Vorm

10

Variatie leeftijden

Vorm

8

Plezier

Voorwaarden

18

Veiligheid

Voorwaarden

11

vaardigheden die ieder mens nodig heeft en bijna
iedereen in meer of mindere mate kan ontwikkelen.
Toekomstgericht onderwijs is naar mijn mening van
belang, omdat wij de kinderen een juiste basis mee
willen geven voor de toekomst. Daarentegen is deze
basis op [school] gericht op basisvaardigheden in
combinatie met zaakvakken (niet zozeer gericht op
21e eeuwse vaardigheden).
Gaat niet over het kunnen reproduceren van kennis
of het kunnen zoeken, vinden en verwerken van
opdrachten, maar veel meer over het hoe, wat en
waarom. Het weten van de leerling waar hij staat in
zijn ontwikkeling, waar hij naar toe moet en welke
stap hij dan als eerst moet zetten. En hiervoor
vaardigheden moet ontwikkelen, de wil moet
hebben om zichzelf te verbeteren en de uitdagingen
aan willen gaan. Dit moeten we leerlingen leren en
bij helpen.
We differentiëren in principe niet op basisaanbod en
wel in ondersteuning, zoals aanwijzingen, aanpak en
verwerking/ ervaring opdoen. We maken voor ons
basisaanbod gebruik van convergente differentiatie.
De ondersteuning past bij de onderwijsbehoeften
van kinderen.
Weg bewegen van het industriële
jaarklassensysteem.
Daarnaast zullen we de leerlingen ook betekenisvol
onderwijs moeten aanbieden, waarbij welbevinden
en betrokkenheid hoog in het vaandel staan.
Het kind is de leidraad. Iedereen mag zijn wie hij of
zij is. Er wordt een passende veilige plek voor ieder
kind geboden, ook als daarvoor grenzen moeten
worden verlegd.

Met het oog op anonimisering hebben wij ervoor gekozen overwegend te parafraseren en niet
zichtbaar te maken waar we citeren (voor de navolgbaarheid bewaren we de ruwe data in een
bestand dat voor onderzoekers op gemotiveerde aanvraag beschikbaar is). Daarnaast kiezen we
steeds voor ‘hij’. Dit is een bewuste keuze ten behoeve van het anonimiseren; we hebben gekozen
voor het geslacht waarvan we het laagste aantal respondenten hebben om gemakkelijke identificatie
te voorkomen. Tot slot hebben met het oog op anonimisering niet zichtbaar gemaakt hoeveel
scholen er in een onderwijsorganisatie waren, maar dit te hernoemen naar klein, middelgroot en
groot (zie Tabel 3).
Tabel 3: Hernoeming aantal scholen on onderwijsorganisatie
Aantal scholen
Noemen we
2-10
Klein
10-20
Middelgroot
21-35
Groot
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Bestuur 1 (groot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als gelijke aandacht voor de ontwikkeling van het kind en voor de
voorbereiding op de toekomstige plek in de samenleving. Bestuurder en schoolleiders besteedden
aan beide evenveel aandacht. De bestuurder legde het accent op gelijke kansen, de schoolleiders op
zelfstandigheid en burgerschap. Er werd door geen van allen iets gezegd over de vaardigheden. In
beperkte mate werd iets opgemerkt over de vorm en de voorwaarden.
Iedereen vond TGO belangrijk. Daarbij werd verwezen naar de (steeds sneller) veranderende
samenleving, die vraagt om een flexibele organisatie en samenwerking. Er werd gesproken over
‘proactief’ en ‘anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen’. Een schoolleider refereerde aan
nieuwe beroepen, andere specifieke ontwikkelingen werden niet genoemd.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat deze toegespitst werd op de gehele
onderwijsorganisatie als lerende organisatie, met veel professionele ruimte en collegiale consultatie.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde een uitgebreide analyse van de M- en E-toetsen als indicatoren
voor onderwijskwaliteit.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
In de onderwijsopdracht legde de RvT volgens de bestuurder (zeer) sterk de focus op zowel
cognitieve vaardigheden als sociale en burgerschapsvaardigheden, hoewel die eerste in de tweede
meting aanzienlijk minder. De bestuurder was op alle punten (zeer) sterk tevreden over zijn RvT
(koppeling actor-actor).
In de onderwijsopdracht legde de bestuurder volgens zijn schoolleiders (zeer) sterk het accent op
cognitieve vaardigheden en zwak tot zeer sterk op sociale en burgerschapsvaardigheden, waarbij
werd opgemerkt dat die laatste op papier meer gewaardeerd werden dan in de praktijk
(ontkoppeling filosofie-actor van bestuurder); dit is in lijn met het kwaliteitsinstrument, dat het
accent legt op taal en rekenen. In de tweede meting varieerden de schoolleiders sterk in hun
percepties: waar bijvoorbeeld de ene schoolleider een zwakker accent op beide zag, zag de ander
een afname in cognitieve en een toename in sociale en burgerschapsvaardigheden, en de derde
alleen een afname van die laatste. Alleen de zwakke of matige focus op cognitieve vaardigheden
oogstte matige tevredenheid bij een van de schoolleiders, en twee schoolleiders waren matig
tevreden over de zwakke of matige focus op sociale en burgerschapsvaardigheden. Voor het overige
waren de meeste schoolleiders redelijk of sterk tevreden. We zagen een partiële koppeling actoractor, waarbij de ene schoolleider op beide foci van de bestuurder ontkoppelde, de ander op sociale
vaardigheden en burgerschapsvorming foci aankoppelde en de derde partieel gekoppeld bleef.
3. Samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht, omdat de maatschappij steeds (sneller) verandert.
Volgens de bestuurder vond dit gesprek georganiseerd plaats, volgens twee schoolleiders ontstond
dit spontaan en volgens een schoolleider zou het binnenkort op de agenda komen. In de perceptie
voor de crisis was het vertalen van het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen
gedeelde realiteit (partiële ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie werd geprobeerd onderwijskundige vernieuwing samen te organiseren.
Volgens de bestuurder stond TGO met meer nadruk op de agenda van het schoolleidersoverleg.
Teams van schoolleiders, bestuurder en bestuursbureau bereidden beleid voor.
In de crisis hadden schoolleiders elkaar opgezocht en ideeën uitgewisseld. In de reflectieweekboeken
zagen we geen gesprekken over kindzorg en tijdens de crisis een toename in de gesprekken over de
vorm, en die spitste zich toe op digitaal thuisonderwijs en de didactiek daarvan in gepersonaliseerd
leren; we zagen ook een grote afname is het aantal gesprekken over visie (deze bevinding is
vertekend door de algeheel lage respons in de reflectieweekboeken). Ook in de tweede meting
kwam naar voren dat TGO deze praktische invulling kreeg. De crisis had TGO dichterbij gebracht
doordat ICT versneld werd ingezet (koppeling filosofie-middel) en iedereen daar nu meer ervaring
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mee kreeg. Er werd door de crisis niet anders over TGO gedacht, anders dan dat de urgentie ervan
was toegenomen. Het elkaar opzoeken en uitwisselen van ideeën wilden ze in hun bovenschoolse
samenwerking voortzetten in een PLG of met intervisie. Een van de schoolleiders schreef benieuwd
te zijn of dit zou gaan lukken.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=10; veel vragen niet ingevuld door een van beide scholen) de teamvragenlijst ingevuld. De
schoolleider van de leerkrachten van de ene school had een sterkte afname van focus van de
bestuurder op cognitieve vaardigheden en sociale vaardigheden en burgerschapsvorming gezien en
was daar zeer ontevreden over (ontkoppeling actor-actor). Deze schoolleider zag TGO naderbij
komen doordat leerkrachten urgentie waren gaan beseffen en de crisis ICT voor gepersonaliseerd
leren en afstandsonderwijs in een stroomversnelling had gebracht. Over hem werd gezegd dat hij
alleen focuste op wat hij zelf belangrijk vond, daarbij werd in het midden gelaten wat dat was.
De schoolleider van de leerkrachten van de andere school had dezelfde afname in focus op
cognitieve vaardigheden bij zijn bestuurder gezien (en bleef ongewijzigd tevreden), maar juist een
toename van de focus op sociale vaardigheden en burgerschapsvorming, waardoor zijn tevredenheid
op dat punt toenam (aankoppeling actor-actor). Over hem zeiden zijn leerkrachten dat hij te veel op
cognitieve vaardigheden focuste en te weinig op persoonsontwikkeling gericht was (partiële
ontkoppeling in zowel filosofie-actor in de schoolleider als actor-actor tussen schoolleider en
leerkrachten). Volgens deze schoolleider was TGO dichterbij gekomen doordat leerkrachten de
waarde hebben gezien van ICT voor gepersonaliseerd leren.
Leerkrachten in beide scholen zagen TGO dichterbij komen door de inzet van ICT; een van hen
merkte op dat er dan meer geïnvesteerd moest worden (ontkoppeling filosofie-middel). Naar de
school van de toekomst zouden ze als lessons learned kleinere klassen, een combinatie van online en
offline lessen en differentiatie met ICT willen meenemen. Binnen het team vond er geen gesprek
plaats over de kansen die de coronocrisis bood voor TGO; de meeste leerkrachten dachten dat daar
wel behoefte aan was (ontkoppeling filosofie-middel).
4. Conclusie
Rond focus zagen we een actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en een variatie in
koppeling en ont-/aankoppeling tussen bestuurder en schoolleiders, zowel voor als tijdens de crisis.
Schoolleiders percipieerden een verschil in wat de bestuurder zei belangrijk te vinden en wat hij deed
(ontkoppeling filosofie-actor).
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden, maar dit werd door werd
alleen volgens de bestuurder georganiseerd (ontkoppeling filosofie-middel). Waar volgens de
onderwijsfilosofie evenveel aandacht uitging naar de ontwikkeling van het kind en de voorbereiding
op een toekomstige plek in de samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling
kreeg in gepersonaliseerd leren met digitale middelen. Volgens leerkrachten vroeg dit nog om
verdere investering (ontkoppeling filosofie-middel).
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het niet volgens
alle betrokkenen, leerkrachten incluis, gevoerd.
We zien een onderwijsorganisatie waar TGO voor de crisis geen leidend principe is en tijdens de crisis
vertaald wordt naar vormen, maar geen inhouden. De crisis vormt ook aanleiding het gesprek over
TGO voort te zetten, waarbij twijfel wordt geuit of dit lukt.

+/-

+

-

+

+

L

+/-

B/SL

+/-

+/-

filosofie-middel

L

+/-

+

SL

+

filosofie-gesprek

B

H=K

L over SL

SL over
B

groot

Filosofie

SL & L

1

N
scholen

filosofie-actor

B & SL

OO

actor-actor

RvT & B

Samenvatting

-

-

70

Bestuur 2 (middelgroot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als zeer sterk gericht op het voorbereiden van het kind op een
toekomstige plek in de samenleving en minder, maar nog steeds sterk gericht op de ontwikkeling van
het kind. Bestuurder en schoolleiders legden bij die laatste iets andere accenten: de bestuurder was
het te doen om gelijke kansen, de schoolleiders wilden alle talenten van de leerlingen tot ontplooiing
brengen. De bestuurder had het alleen over 21ste-eeuwse vaardigheden, de schoolleiders ook over
basisvaardigheden. Alleen de bestuurder zei iets over de vorm en alleen de schoolleiders repten over
voorwaarden.
Iedereen vond TGO belangrijk. Daarbij werd verwezen naar de snel veranderende wereld en
complexe uitdagingen die maatwerk vragen. Een schoolleider refereerde aan nieuwe beroepen,
andere specifieke ontwikkelingen werden niet genoemd.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat daarin toegespitst werd op vakmanschap en
eigenaarschap, met het primaire proces centraal.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde als indicatoren voor onderwijskwaliteit de cruciale standaard
(de school voldoet aan wet- en regelgeving), de basiskwaliteit (een eigen norm, waarvoor voor een
aantal onderdelen eigen kijkwijzers waren ontwikkeld) en de ambitiestandaard (waarop een school
zich kon profileren). Specifiek ging het in ieder geval over veiligheid/pedagogisch klimaat, zicht op
ontwikkeling, didactisch handelen/vakbekwame professionals, resultaten en kwaliteitszorg.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
De focus van de RvT op de onderwijsopdracht was volgens de bestuurder veranderd van sterk naar
matig op cognitieve vaardigheden en van redelijk naar matig gericht op sociale en
burgerschapsvaardigheden. In de eerste meting was hij hierover matig en in de tweede redelijk
tevreden (partiële actor-actor koppeling die zich iets leek te versterken).
In de onderwijsopdracht zagen de schoolleiders de bestuurder verschillend in aandacht voor de
cognitieve vaardigheden van matig tot sterk in de eerste en zwak of matig in de tweede meting. De
meerderheid was over deze focus matig tevreden. Ze waren het er wel over eens dat hij een constant
sterke focus had op sociale en burgerschapsvaardigheden; dit komt ook terug in de
kwaliteitsindicatoren. Tevredenheid hierover liep uiteen van matig tot zeer sterk. Bij één schoolleider
zagen we een actor-actor koppeling, bij de andere was deze koppeling partieel.
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht met het oog op de huidige samenleving, het
toepassen van nieuwe wetenschappelijke inzichten in leren en het verlangen dat de kinderen
gelukkige wereldburgers zouden worden. Volgens de bestuurder en een van de schoolleiders vond
dit gesprek over TGO spontaan plaats, waarbij die laatste zei niet het idee te hebben dat TGO op
korte termijn een speerpunt zou worden. Volgens een schoolleider zou het binnenkort op de agenda
komen en volgens een andere was deze onderwijsorganisatie niet van plan het gesprek te voeren. In
de perceptie voor de crisis was het vertalen van het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek
dus geen gedeelde realiteit (ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie werd onderwijskundige vernieuwing vooral geleid door de bestuurder,
die het in een strategisch plan had verwoord en zei dat daar veel draagvlak voor was, hoewel de
hectiek van de dag de uitvoering vaak doorkruiste. De schoolleiders zeiden echter daar concrete
doelen in te missen en bovendien vonden ze het een gemiste kans dat niemand van hen mee had
mogen schrijven aan de concretere uitwerking. Nu handelde het bestuur nog te operationeel en ze
wilden meer autonomie in het schoolleidersoverleg (ontkoppeling filosofie-middel).
Volgens de bestuurder hadden de schoolleiders tijdens de crisis intensief en in een open sfeer
samengewerkt. Een van de schoolleiders merkte op in de crisis meestal openheid te hebben ervaren.
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Een ander zei dat door de crisis nu meer over onderwijs werd gesproken en dat hij wisselend
samenhorigheid was gaan ervaren; de sfeer was meer open, maar nog niet alles was bespreekbaar.
In de reflectieweekboeken zagen we tijdens de crisis een grote toename in het aantal gesprekken
over zorg om de kinderen en over digitaal thuisonderwijs; we zagen ook een grote afname in het
aantal gesprekken over visie (deze bevinding is vertekend door de lage respons in de
reflectieweekboeken van de schoolleiders die ontevreden waren over de bestuurder). Ook in de
tweede meting kwam naar voren dat TGO deze praktische invulling van digitaal thuisonderwijs kreeg,
waarbij werd opgemerkt dat het gesprek over een brede opvatting over TGO nog gevoerd moest
worden en dat onderwijs op afstand niet voor alle kinderen geschikt was en kansenongelijkheid in de
hand kon werken. De crisis had TGO daardoor slechts beperkt dichterbij gebracht. Men was door de
crisis niet anders over de smalle opvatting over TGO (ICT en thuisonderwijs) gaan denken, maar de
crisis had wel het innovatievermogen en de flexibiliteit in het onderwijs laten zien. Een schoolleider
merkte op niet het idee te hebben dat TGO als bovenschoolse samenwerking op korte termijn een
speerpunt zou worden.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van een van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=23; veel vragen niet ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hierbij dient vermeld te worden dat
het om de school ging waarvan de schoolleider, in tegenstelling tot zijn beide collega’s, tevreden was
over focus en houding van de bestuurder in de onderwijsopdracht. Volgens deze schoolleider was
TGO niet dichterbij gekomen door de crisis, omdat alle aandacht naar het contact met de kinderen
ging; bovendien zag hij in afstandsonderwijs een risico op kansenongelijkheid.
Volgens diverse leerkrachten lag de focus van de schoolleider op de juiste dingen, andere
leerkrachten spitsten dit toe op opbrengsten; daar waren de meesten het mee eens, een enkeling
merkte op dat een bredere ontwikkeling ook belangrijk was.
Bijna alle leerkrachten zagen TGO dichterbij komen door de inzet van ICT (waarbij een leerkracht
opmerkte dat dit om structurele investeringen vroeg; ontkoppeling filosofie-middel) of, minder
specifiek, doordat ze meer zicht op de mogelijkheden hadden gekregen. Enkele leerkrachten
noemden gedifferentieerd of doelgericht werken. Naar de school van de toekomst zouden ze als
lessons learned kleinere klassen, grotere lokalen of meer leerkrachten voor de klas willen
meenemen. Ook zagen ze wat in het aanbieden van devices aan alle kinderen en differentiatie met
ICT. Binnen het team vond een gesprek plaats over de kansen die de coronocrisis bood voor TGO;
volgens sommigen was dit een korte uitwisseling, volgens anderen ging het om regelmatig sparren,
sommigen hadden het over een werkgroep, anderen over een studiedag.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een partiële (licht toenemende) actor-actor koppeling tussen RvT en
bestuurder en een overwegende ontkoppeling tussen bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie iets meer aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs.
Volgens leerkrachten vroeg dit nog om verdere investering. Ook zagen we dat veel aandacht uitging
naar het contact met de leerlingen.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO geen leidend principe is. Hoewel bestuurder en
schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vinden, wordt het tussen hen niet of alleen spontaan
gevoerd; dit laatste lijkt zich in de scholen voort te zetten. Hoewel het brede gesprek nog gevoerd
moet worden, is de verwachting dat ook in de toekomst TGO van spontaniteit afhangt. Daarbij lijkt
TGO zich toe te spitsen op vormen en niet op inhouden; voortzetting van die vormen vraagt extra
investering.
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Bestuur 3 (middelgroot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als sterker gericht op het voorbereiden van het kind op een
toekomstige plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind. Daarin verschilden
bestuurder en schoolleiders niet van elkaar. Dat deden ze wel met betrekking tot vaardigheden en
voorwaarden. De bestuurder sprak daar niet over, de schoolleiders legden het accent op
basisvaardigheden en plezier. Vorm kwam zeer beperkt aan de orde.
Iedereen vond TGO belangrijk. Daarbij werd verwezen naar een ongewisse toekomst en het belang
van een stevige basis, die voor de een bestond uit veerkracht en nieuwsgierigheid en voor de ander
gedegen vaardigheden. Daarbij werd verwezen naar een duurzame samenleving, andere specifieke
ontwikkelingen werden niet genoemd.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat daarin toegespitst werd op eigenaarschap in de
uitvoering.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde als indicatoren voor onderwijskwaliteit cruciale, nietonderhandelbare standaarden. Daarnaast waren er basisstandaarden voor onderwijsleerproces,
schoolklimaat, onderwijsresultaten, financieel beheer en kwaliteitszorg en ambitie.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
In de onderwijsopdracht legde de RvT volgens de bestuurder (zeer) sterk de focus op cognitieve
vaardigheden en zwak of matig op sociale en burgerschapsvaardigheden. Wat deze focus betrof was
hij ongewijzigd zwak of matig tevreden (ontkoppeling actor-actor).
In de onderwijsopdracht legde de bestuurder volgens zijn schoolleiders (zeer) sterk het accent op
cognitieve vaardigheden (in lijn met de kwaliteitscriteria), hoewel twee schoolleiders een sterke
afname daarvan zagen. Het accent op sociale en burgerschapsvaardigheden bleef tussen matig en
redelijk, waarbij werd opgemerkt dat de bestuurder zijn focus baseerde op eigen waarden en zijn
eigen referentiekader, en dat het door drukke agenda’s er niet van kwam om diepgang in de
gesprekken te krijgen. In meerderheid waren ze redelijk of sterk tevreden over zijn focus (partiële
koppeling actor-actor). Eén schoolleider was constant matig tevreden over de in zijn ogen matige of
redelijke focus op sociale en burgerschapsvaardigheden en over de zeer sterke focus op cognitieve
vaardigheden in de eerste meting; toen deze in de tweede meting net zo sterk bleef, was hij daar
echter redelijk tevreden over.
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht met het oog op de veranderende toekomst en samen
leren. Specifieke ontwikkelingen in de samenleving werden niet genoemd. Volgens de bestuurder
werd dit gesprek georganiseerd, volgens een schoolleider ontstond het spontaan en volgens twee
schoolleiders zou het binnenkort op de agenda komen. In de perceptie was het vertalen van het
belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde realiteit (partiële ontkoppeling
filosofie-middel).
De bestuurder zag samenwerking aan onderwijs terug in het strategisch plan, waar volgens hem veel
enthousiasme voor was. Voor de schoolleiders lag dit anders. Zij ervoeren weinig gezamenlijkheid,
oppervlakkigheid en vrijblijvendheid, en te weinig tijd om echt op onderwijsinhoud in te gaan. De
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sfeer was weinig open en voelde soms onveilig. De bestuurder noemde het overleg tijdens de crisis
open en probleemoplossend. De schoolleiders hadden in de werkgroepen gezamenlijkheid ervaren,
onderling niet altijd, hoewel ze wel conflicten hebben kunnen oplossen, en soms stonden ze
tegenover het bestuur.
In de reflectieweekboeken zagen we geen gesprekken over kindzorg en tijdens de crisis een kleine
toename in het aantal gesprekken over de vorm, en die spitste zich toe op digitaal thuisonderwijs; we
zagen ook een algeheel grote afname in het aantal gesprekken over visie (deze bevinding is
vertekend door een relatief lage respons in de reflectieweekboeken). Ook in de tweede meting kwam
naar voren dat TGO deze praktische invulling kreeg, waarbij werd opgemerkt dat digitaal
thuisonderwijs een vliegende start had gehad, maar ook dat TGO meer behelsde dan dat. De crisis
had TGO daardoor slechts beperkt dichterbij gebracht. Respondenten wared door de crisis niet
anders over TGO gaan denken: sommige zaken, zoals persoonlijk contact met kinderen en ouders is
van alle tijden, maar de crisis had wel meer mogelijkheden laten zien. De schoolleiders dachten
wisselend over toekomstige bovenschoolse samenwerking rond TGO. De ene dacht dat dit er niet van
zou komen, de ander zocht dat vooral in de samenwerking met buitenschoolse partners en weer een
ander verbond het aan kortere lijnen voor uitwisseling van expertise.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van een van de drie deelnemende scholen leerkrachten (N=8;
veel vragen ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hun schoolleider was redelijk tevreden over focus
en houding van de bestuurder in de onderwijsopdracht (zijn ene collega was dat ook, zijn andere
niet). Deze schoolleider zag TGO dichterbij komen door de inzet van digitale middelen, maar was er
niet anders over gaan denken omdat hij persoonlijk contact altijd al belangrijk vond.
Volgens de leerkrachten lag de focus op onderwijs bij de IB-er en het MT, waarbij iemand opmerkte
dat dit vertrouwen gaf, maar ook de vraag opwierp of de schoolleider zo voldoende het proces kon
volgen en bewaken (dit past wel bij de besturingsfilosofie van eigenaarschap is de uitvoering).
Ongeveer de helft van de leerkrachten zag TGO dichterbij komen door de inzet van ICT in
afstandsonderwijs. De andere helft zag deze mogelijkheden ook, maar vroeg zich af hoe lang de
nieuwe werkwijze stand zou houden. Naar de school van de toekomst zouden ze als lessons learned
kleinere klassen of meer leerkrachten voor de klas willen terugzien. Ook zagen ze wat in het
aanbieden van devices aan alle kinderen, differentiatie met ICT en thuis onderwijs waar nodig.
Binnen het team vond onderling wel gesprek plaats over de kansen die de coronocrisis bood voor
TGO, maar dat was nog niet geagendeerd voor een vergadering. Hier was wel behoefte aan.
4. Conclusie
Rond focus zagen we actor-actor ontkoppeling tussen RvT en bestuurder en een partiële actor-actor
koppeling tussen bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie de aandacht vooral uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs,
hoewel persoonlijk contact belangrijk bleef. Voor leerkrachten was voortzetting van de nieuwe
werkwijze nog niet zeker.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het tussen hen
niet of alleen spontaan gevoerd; dit laatste leek zich in de scholen voort te zetten. Het brede gesprek
zou nog gevoerd moeten worden
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO geen leidend principe is. Hoewel iedereen het
belangrijk vindt, wordt het gesprek erover niet gevoerd. Het lijkt zich toe te spitsen op vormen,
hoewel (zonder verdere toelichting) geconstateerd wordt dat TGO over meer dan dat gaat. Over hoe
het gesprek in de onderwijsorganisatie structureel voort te zetten, zijn geen ideeën geopperd.
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Bestuur 4 (groot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als sterker gericht op het voorbereiden van het kind op een
toekomstige plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind. Over dit laatste spraken
alleen de schoolleiders. Zij waren ook de enigen die iets (maar niet veel) zeiden over vaardigheden,
vorm en voorwaarden.
Iedereen vond TGO belangrijk omdat het de verantwoordelijkheid van het onderwijs is om kinderen
voor te bereiden op de toekomst. Specifieke ontwikkelingen werden niet genoemd.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat daarin toegespitst werd op vitale teams van
leerkrachten die met ondersteuners samenwerken aan onderwijskundige doelen. Daarbij maakt de
mindset van de leerkrachten het verschil en die is gericht op doelen, succeservaringen,
procesfeedback en differentiatie in de ondersteuning. Leerkrachten reflecteren op hun eigen
handelen.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde als indicatoren voor onderwijskwaliteit doelen, ambities en
realisaties met eigen referentieniveaus. Hierbij ging het om tweejaarlijkse diepteanalyses van
leerlingresultaten, tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers, Focus PO, expliciete directe
instructie, leerkrachtvaardigheden, professionele leergemeenschap met leerteams, het curriculum
van de school (kwalificatie, socialisatie en personificatie) en de samenwerking met relevante partners
met een bijdrage aan kwaliteit.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
In de onderwijsopdracht legde de RvT volgens de bestuurder sterk de focus op cognitieve
vaardigheden en matig op sociale en burgerschapsvaardigheden, maar volgens de tweede meting op
beide meer. Dat leidde in die laatste meting tot matige tevredenheid, voor de rest was de bestuurder
redelijk of sterk tevreden over de focus van de RvT (partiële actor-actor koppeling).
In de onderwijsopdracht legde de bestuurder volgens zijn schoolleiders ongewijzigd matig of sterk
het accent op cognitieve vaardigheden en redelijk of sterk op sociale en burgerschapsvaardigheden.
Alleen de afname van sterke naar redelijke focus op sociale en burgerschapsvaardigheden leidde bij
een van hen tot aan afname van zeer sterke naar matige tevredenheid, voor de rest waren de
schoolleiders redelijk tot zeer sterk tevreden (partiële actor-actor koppeling). We kunnen geen
relatie leggen tussen focus en kwaliteitscriteria.
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht vanuit een systeeminnovatie (ook met andere
stakeholders) en visieontwikkeling. Specifieke ontwikkelingen in de samenleving werden niet
genoemd. Volgens de bestuurder en een schoolleider werd dit gesprek georganiseerd, volgens een
schoolleider ontstond het spontaan. In de perceptie voor de crisis was het vertalen van het belang
van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde realiteit (partiële ontkoppeling filosofiemiddel).
In deze onderwijsorganisatie vond samenwerking rond onderwijsontwikkeling plaats langs de lijnen
van een strategisch document. De visie daarachter werd door de schoolleiders gedeeld, hoewel dit
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voor sommigen van hen een langduriger proces van naar elkaar toe groeien behelsde en het tot die
tijd als opgelegd voelde. Inmiddels werd er veel gezamenlijkheid ervaren., ook tijdens de crisis.
In de reflectieweekboeken zagen we voor en tijdens de crisis een gelijk aantal gesprekken over
kindzorg en tijdens de crisis een kleine toename in het aantal gesprekken over de vorm, die zich
toespitste op digitaal thuisonderwijs; we zagen ook een relatief grote afname in het aantal
gesprekken over visie (deze bevinding is vertekend door de lage respons in de reflectieweekboeken).
In de tweede meting kreeg TGO deels ook deze praktische invulling, waarbij in algemenere termen
werd aangevuld dat scholen hebben laten zien dat ze vernieuwingen aankunnen. De crisis had TGO
dichterbij gebracht door de urgentie om ICT voor thuisonderwijs in te zetten en eerder genoemd
gebleken vernieuwingsvermogen. Door de crisis werd er niet anders over TGO gedacht, maar
respondenten merkte wel op dat er keuzes gemaakt moesten worden, bijvoorbeeld over
betrokkenheid van ouders. Een schoolleider merkte op dat er om die reden onderzoek zou komen
waarvan de conclusies zouden worden vertaald naar acties.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van een van de twee deelnemende scholen leerkrachten
(N=3; relatief veel vragen niet ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hun schoolleider was in het
algemeen tevreden over de geringe focus van de bestuurder op cognitieve vaardigheden en
ontevreden was over diens afgenomen focus op sociale en burgerschapsvaardigheden ten tijde van
de crisis. Een leerkracht zei dat de schoolleider goed zicht had op resultaten en groei van leerlingen.
Deze gebalanceerde focus lijken we terug te zien in de ontevredenheid van de schoolleider over de
afgenomen focus op sociale en burgerschapsvaardigheden (koppeling in de filosofie-actor dyade).
TGO was door de crisis dichterbij gekomen doordat was gebleken hoe responsief zijn leerkrachten
waren.
TGO was ook volgens de leerkrachten dichterbij gekomen, met name qua inzet van ICT en
thuiswerken, maar dit werd gezien als hulpmiddel: juffen en meesters zouden ook in de toekomst
onmisbaar zijn. In de school van de toekomst zouden ze als lessons learned meer en betere ICT willen
terugzien, inclusief betere ondersteuning daarbij, zodat leerlingen thuis meer konden oefenen. Ook
zagen ze iets in minder ouders in en om school, en meer groen in en om school. In het team waren
kansen die de crisis voor TGO bood nog niet ter sprake gekomen.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een partiële actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en tussen
bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie meer aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs
(dit vroeg om meer ondersteuning; ontkoppeling filosofie-middel) als aanvulling op het werk van
juffen en meesters.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het tussen hen
deels georganiseerd en deels spontaan gevoerd; het gesprek, in welke vorm dan ook, leek zich in de
scholen niet voort te zetten.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO geen leidend principe is. Het gesprek wordt wel
gevoerd, maar niet breed. Waar de besturingsfilosofie spreekt van reflecterende leerkrachten, vindt
er in het team nog geen gesprek plaats over de kansen voor TGO die de crisis biedt. Ook zien we dat
TGO meer in vormen wordt vertaald, en niet in inhouden.
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Bestuur 5 (groot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als sterker gericht op het voorbereiden van het kind op een
toekomstige plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind; alleen de schoolleiders
zeiden iets over dat laatste. Zij waren ook de enigen die iets (maar niet veel) zeiden over vorm en
voorwaarden. Niemand had het over vaardigheden.
Iedereen vond TGO belangrijk, om samen de toekomst te veranderen en leerlingen tot zelfstandige
en verantwoordelijke volwassenen op te voeden. Specifieke ontwikkelingen werden niet genoemd.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat daarin toegespitst werd op vitale teams van
leerkrachten die met ondersteuning samenwerken aan onderwijskundige doelen. Vakmanschap en
persoonlijk meesterschap golden als belangrijk.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde als indicatoren voor onderwijskwaliteit doelen, ambities en
realisaties met eigen referentieniveaus. Het betrof een geheel aan tweejaarlijkse diepteanalyses,
tevredenheid van ouders, leerlingen en medewerkers, Focus PO, leerkrachtvaardigheden en werken
met expliciete directe instructie, de school als professionele leergemeenschap met leerteams, de
inhoud van het curriculum van de school ten aanzien van de doeldomeinen kwalificatie, socialisatie
en personificatie, en de samenwerking in de wijk.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
In de onderwijsopdracht legde de RvT volgens de bestuurder zeer sterk de focus op cognitieve
vaardigheden en matig op sociale en burgerschapsvaardigheden, maar volgens de tweede meting op
die eerste minder en op die tweede meer. Over deze focus was hij redelijk of sterk tevreden, alleen
over de zwakke focus op sociale en burgerschapsvaardigheden in de tweede meting was hij zwak
tevreden (partiële actor-actor koppeling).
In de onderwijsopdracht legde de bestuurder volgens zijn schoolleiders matig tot sterk het accent op
cognitieve vaardigheden en matig of redelijk of sterk op sociale en burgerschapsvaardigheden. Over
deze focus in de opvatting over de onderwijsopdracht waren ze allemaal redelijk of sterk tevreden
(partiële actor-actor koppeling). We kunnen geen relatie leggen tussen focus en kwaliteitscriteria.
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht als maatschappelijke opdracht aan het onderwijs om
goed onderwijs op lange termijn te realiseren en bij te dragen aan de inrichting van de maatschappij,
en om samen hierover te leren. Specifieke ontwikkelingen in de samenleving werden niet genoemd.
Volgens iedereen werd dit gesprek georganiseerd. In de perceptie voor de crisis was het vertalen van
het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus een gedeelde realiteit (koppeling filosofiemiddel).
In deze onderwijsorganisatie werd onderwijskundige vernieuwing door de schoolleiders uitgewerkt
in leergemeenschappen. Deze waren nog in ontwikkeling en niet iedereen had het gevoel dat ze
samen optrokken, hoewel de bestuurder het had over een gedeelde agenda en focus. Tijdens de
crisis nam het gevoel van gezamenlijkheid verder af door het digitaal werken en daarnaast creëerde
de kwaliteitsmedewerker een wij-zij gevoel. Volgens de bestuurder hadden de schoolleiders tijdens
de crisis vanuit eigen perspectief gehandeld, maar was het gevoel van gezamenlijkheid groot.
In de reflectieweekboeken zagen we zowel voor als tijdens de crisis geen gesprekken over de vorm
van TGO en tijdens de crisis een kleine afname van het aantal gesprekken over kindzorg; daarentegen
vonden we een grote toename in het aantal gesprekken over visie. In de tweede meting werd
benadrukt dat nu ervaren was dat onderwijs op meerdere manieren vorm kan krijgen, dat de crisis
geholpen had buiten bestaande kaders te denken. Daarnaast was ervaring opgedaan met ICT. De
crisis had TGO op die punten dichterbij gebracht, hoewel een van de schoolleiders schreef altijd
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structureel aan TGO te werken. Respondenten waren door de crisis niet anders over TGO gaan
denken, maar ze gaven wel aan meer nieuwe mogelijkheden te zien ontstaan. Volgens een van de
schoolleiders zou in de toekomst bovenschools aan TGO naast fysiek ook digitaal samengewerkt
kunnen worden.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van een van de drie deelnemende scholen leerkrachten (N=1;
ongeveer twee derde van de vragen waren ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; zijn schoolleider
was sterk tevreden over de zeer sterke focus van de bestuurder op cognitieve vaardigheden en
redelijk tevreden over diens redelijke focus op sociale en burgerschapsvaardigheden. Hoe de
leerkracht over de focus van zijn schoolleider dacht, is niets bekend.
Volgens de leerkracht was TGO dichterbij gekomen qua inzet van ICT: er waren meer mogelijkheden
zichtbaar geworden. Naar de school van de toekomst zou hij als lessons learned een structurele inzet
van ICT willen terugzien alsook kleinere klassen. Of binnen het team het gesprek werd gevoerd over
de kansen die de crisis TGO bood, is niets bekend.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een partiële actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en tussen
bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden en hierover werd het gesprek
georganiseerd. Waar volgens de onderwijsfilosofie meer aandacht uitging naar voorbereiding op een
toekomstige plek in de samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in
digitaal thuisonderwijs, maar meer nog dan dat men buiten bestaande kaders is gaan denken.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO onderwerp van gesprek is, maar uit onze data geen
inzicht komt in hoe TGO concreet inhoud krijgt, behalve wanneer het tijdens de crisis een specifieke
invulling krijgt; hierbij lijkt het alleen over de vorm en niet over de inhoud te gaan.
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Bestuur 6 (groot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als iets meer gericht op de ontwikkeling van het kind dan op het
voorbereiden van het kind op een toekomstige plek in de samenleving. De bestuurder zei alleen over
dit laatste iets, door de schoolleiders werd het allebei genoemd en zij zeiden ook iets over
vaardigheden, vorm en voorwaarden.
Iedereen vond TGO belangrijk. Daarbij werd verwezen naar de veranderende wereld en onderwijs
moet aansluiten op de huidige vraag. Daarbij werd verwezen naar digitalisering, andere specifieke
ontwikkelingen werden niet genoemd.
In de besturingsfilosofie werd niets relevants gezegd over de onderwijsfilosofie.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde als indicatoren voor onderwijskwaliteit de opbrengsten, de
kwaliteit van de leraren, de samenwerkingsprogramma’s en uitkomsten van
tevredenheidsonderzoeken. Instrumenten waren schoolbezoeken en gewoon een goed gesprek.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
In de onderwijsopdracht legde de RvT volgens de bestuurder redelijk de focus op cognitieve
vaardigheden en sterk op sociale en burgerschapsvaardigheden. Er was veel overleg over de
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basiskwaliteit van scholen. De bestuurder was overall redelijk tot zeer sterk tevreden over de
accenten die deze legde in de opvatting over de onderwijsopdracht (partiële koppeling actor-actor).
In de onderwijsopdracht legde de bestuurder volgens zijn schoolleiders matig tot sterk het accent op
cognitieve vaardigheden en redelijk of sterk op sociale en burgerschapsvaardigheden, hoewel een
van de schoolleiders die in de tweede meting matig vond, terwijl die in de voormeting nog redelijk
was. Dit was het enige punt waarop iemand over de focus van de bestuurder matig tevreden was;
voor de rest leidde deze tot redelijke of sterke tevredenheid (partiële koppeling actor-actor). We
kunnen geen relatie leggen tussen focus en kwaliteitscriteria.
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht wegens de veranderende omgeving van de school, het
kunnen blijven omgaan met de vraag van de maatschappij en om hier samen over te leren. Specifieke
ontwikkelingen in de samenleving werden niet genoemd. Volgens de bestuurder en een schoolleider
zou het gesprek binnenkort op de agenda komen, volgens een schoolleider werd het georganiseerd
en volgens een andere schoolleider ontstond het spontaan. In de perceptie voor de crisis was het
vertalen van het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde realiteit
(partiële ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie werd onderwijskundige vernieuwing vooral geleid door de bestuurder,
die het in een strategisch plan had verwoord waarbij sommige schoolleiders weinig inspraak
ervoeren. Het bestuur was actief betrokken bij het schoolleidersoverleg en het streven was om meer
verantwoordelijkheid in dit overleg te beleggen. Volgens de bestuurder waren er tijdens de crisis
wekelijks groepsgesprekken met de schoolleiders geweest die de bestuurder voorbereidde. De
schoolleiders merkten op ruimte ervaren te hebben, maar ook duidelijke kaders.
Een van de schoolleiders merkte in het begin van de reflectieweekboeken op dat de bestuurder naar
aanleiding van ons onderzoek het initiatief had genomen tot een gesprek over TGO, omdat voor
zoiets bewust contact gezocht moest worden. In de reflectieweekboeken zagen we verder geen
gesprekken over kindzorg en tijdens de crisis een lichte toename in de gesprekken over de vorm, en
die spitste zich toe op thuisonderwijs; we zagen ook een grote afname in het aantal gesprekken over
visie (deze bevinding is vertekend door de algeheel lage respons in de reflectieweekboeken, waarbij
de bestuurder tijdens de crisis niet inleverde). Ook in de tweede meting kwam naar voren dat TGO
veelal op digitalisering werd toegespitst, en de mogelijkheden die waren ontstaan voor
samenwerking met ouders. Tegelijkertijd werd duidelijk dat ICT voor groepsdoorbrekend werken en
samenwerken een belemmering vormde. Men was door de crisis deels anders over TGO gaan
denken; voor de een was het bewustwording van de mogelijkheden om het onderwijs anders,
toegesneden op de behoeften van het kind te organiseren, voor de ander was het vooral bezig zijn
om het huidige onderwijs op peil te houden en voor weer een derde was het de bevestiging dat
verandering onvoorzien positief kan werken. Een van de schoolleiders verwachtte meer gesprekken
over de bovenschoolse samenwerking aan TGO, volgens de rest betekende dit meer digitaal werken.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van een van de twee deelnemende scholen leerkrachten
(N=6; relatief veel vragen ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hun schoolleider was in de tweede
meting meer tevreden over focus en houding van de bestuurder, hoewel die in zijn perceptie
ongewijzigd laag lag op cognitieve vaardigheden en redelijk was op sociale en
burgerschapsvaardigheden. Volgens deze schoolleider was men tijdens de crisis vooral druk geweest
om het huidige onderwijs op peil te houden, maar was TGO wel iets dichterbij gekomen door de
digitale samenwerking met ouders.
Volgens diverse leerkrachten lag de focus van de schoolleider op ontwikkeling, zowel van kind als
team. Daarbij was er een duidelijke koers en ook veel vrijheid.
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Bijna alle leerkrachten zagen TGO dichterbij komen door de inzet van ICT die versneld moest worden
ingevoerd voor het thuisonderwijs. Punt van zorg was wel toegenomen werkdruk. Naar de school van
de toekomst zouden ze als lessons learned meer ICT en differentiatie in thuisonderwijs willen
terugzien. Binnen het team was al veel gedeeld over de kansen die de crisis voor TGO bood en dit
gesprek zou na de vakantie voortgezet worden.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een partiële actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en tussen
bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie iets meer aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs.
Volgens leerkrachten vroeg dit aandacht voor werkdruk.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het volgens de
meesten tot aan de crisis (of ons onderzoek) niet georganiseerd gevoerd; dit veranderde tijdens de
crisis en dit laatste leek zich in de scholen voort te zetten.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO geen leidend principe is. het gesprek hierover lijkt
gestart te zijn, ook in de teams, waarbij we een focus zien op vormen, en niet op inhouden.
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Bestuur 7 (klein)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als veel sterker gericht op het voorbereiden van het kind op een
toekomstige plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind. Hierin verschilden ze niet
van elkaar. Alleen de schoolleiders zeiden iets (maar niet veel) over vaardigheden en vorm.
De bestuurder vond TGO iets wat altijd bij de onderwijsopdracht hoort: de jeugd voorbereiden op de
toekomst. De schoolleiders vonden het belangrijk omdat de wereld snel verandert. Daarbij werd
verwezen naar technologie, andere specifieke ontwikkelingen werden niet genoemd.
In de besturingsfilosofie werd niets relevants over de onderwijsfilosofie gezegd.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde indicatoren voor onderwijskwaliteit die beschreven zijn in de
eigen strategische nota.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
In de onderwijsopdracht legde de RvT volgens de bestuurder matig de focus op cognitieve
vaardigheden en redelijk op sociale en burgerschapsvaardigheden. Hierover was hij in het algemeen
redelijk tevreden (partiële koppeling actor-actor).
In de onderwijsopdracht legde de bestuurder volgens zijn schoolleiders redelijk tot zeer sterk het
accent op cognitieve vaardigheden, maar in de tweede meting was dit matig. Zijn focus op sociale en
burgerschapsvaardigheden vonden ze redelijk of sterk. Een van de schoolleiders was matig tevreden
over deze focus in de eerste meting en een andere was dat in de tweede meting over de matige
focus op cognitieve vaardigheden. Er werd opgemerkt dat het bestuur te veel tegelijk wilde doen,
waardoor veel niet helemaal goed werd gedaan; focus was dan beter (ontkoppeling actor-actor). We
kunnen geen relatie leggen tussen focus en kwaliteitscriteria.
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3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht omdat veranderingen het onderwijsaanbod zullen
veranderen en nog niet bekend is welke vaardigheden en competenties ertoe zullen gaan doen.
Specifieke ontwikkelingen in de samenleving werden niet genoemd. Volgens een schoolleider werd
dit gesprek georganiseerd, volgens de bestuurder en de andere schoolleiders ontstond het spontaan.
In de perceptie voor de crisis was het vertalen van het belang van TGO naar een georganiseerd
gesprek dus geen gedeelde realiteit (partiële ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie werd TGO nauwelijks bovenschools geadresseerd. Sowieso vonden de
schoolleiders dat de onderlinge samenwerking nu pas van de grond begon te komen. Een van de
schoolleiders merkte op dat TGO met name samenwerking met andere partijen in de wijk betrof.
Tijdens de crisis werd openheid ervaren en ook een gezamenlijke aanpak, hoewel niet alle
schoolleiders zich aan de afspraken hielden.
In de reflectieweekboeken zagen we tijdens de crisis een lichte afname in het aantal gesprekken over
kindzorg en een toename in de gesprekken over de vorm, die zich toespitste op digitaal
thuisonderwijs; we zagen ook een gelijkblijvend hoog aantal gesprekken over visie (deze bevinding is
vertekend door de lage respons van de bestuurder). In de tweede meting kwam naar voren dat TGO
invulling kreeg als ICT en andere manieren om het onderwijs te organiseren. In die zin was TGO
dichterbij gekomen, al was de bestuurder hierin afwachtend. Men zag door de crisis meer kansen,
bijvoorbeeld voor kleinere klassen en minder onderwijstijd. Een van de schoolleiders was niet anders
over TGO gaan denken, deze voelde zich bevestigd in zijn eerdere visie en hoopte dat de
opbrengsten verder konden worden uitgebouwd naar nieuwe manieren van het onderwijs
organiseren. Een andere schoolleider was er zeker van dat bovenschools samenwerken aan TGO zou
toenemen. De bestuurder zag daar weinig van gaan gebeuren.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=2; veel vragen niet ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; hun schoolleiders hadden bij hun
bestuurder een sterke afname hadden gezien in focus op cognitieve vaardigheden, wat de een zeer
ontevreden en de ander sterk tevreden stemde. Deze laatste zag dezelfde afname in de focus op
sociale en burgerschapsvaardigheden, en was daar ook meer tevreden over. De leerkracht van zijn
school heeft echter nauwelijks vragen ingevuld. Beide schoolleiders vonden dat TGO door de crisis
dichterbij was gekomen door de inzet van ICT en de mogelijkheid het onderwijs anders te
organiseren.
TGO was ook volgens de leerkrachten dichterbij gekomen door de inzet van ICT, en daarnaast door
de ervaring van kinderen en hun ouders dat het belang van zelfstandig kunnen werken groot is. Naar
de school van de toekomst zouden ze als lessons learned meer ICT willen terugzien en meer
flexibiliteit door het deels online verzorgen van lessen. Binnen het team was nog weinig gesproken
over de kansen die de crisis voor TGO bood door de nog geldende afstandsregels. Aan dit gesprek
was wel behoefte.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een partiële actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en een
ontkoppeling tussen bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door bestuurder en schoolleiders belangrijk gevonden, waarbij volgens de bestuurder
onderwijs per definitie TGO is. Waar volgens de onderwijsfilosofie meer aandacht uitging naar
voorbereiding op een toekomstige plek in de samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een
concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs en, ruimer, als andere manier om het onderwijs te
organiseren.
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Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het tussen hen
niet structureel gevoerd; dit laatste leek zich in de scholen voort te zetten.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO, in weerwil van de opvatting van de bestuurder, geen
leidend principe is. Waar de crisis daar wel toe noodzaakt, zien we een focus op vormen en niet op
inhouden. Hoe het gesprek zich continueert valt met deze bestuurder moeilijk te zeggen.
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Bestuur 8 (groot)
NB. De beschrijving wordt vertekend door de lage respons.
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als sterker gericht op het voorbereiden van het kind op een
toekomstige plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind. Niemand sprak over
vaardigheden, vorm of voorwaarden.
Iedereen vond TGO belangrijk doordat hiermee gewerkt kon worden aan de juiste balans tussen
individu en collectief, mens en planeet.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat daarin toegespitst werd op zelfmanagement van
professionals, die verantwoordelijk zijn voor hun vak.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde indicatoren voor onderwijskwaliteit die omschreven kunnen
worden als meetbaar versus merkbaar en onder andere betrekking hebben op leeropbrengsten en
tevredenheid.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
In de onderwijsopdracht legde de RvT volgens de bestuurder redelijk de focus op cognitieve
vaardigheden en matig op sociale en burgerschapsvaardigheden, bij de tweede meting was dat voor
beide zwak. Op alle punten was de bestuurder redelijk tot zeer sterk tevreden over zijn RvT (partiële
actor-actor koppeling).
In de onderwijsopdracht legde de bestuurder redelijk het accent op cognitieve vaardigheden en zeer
sterk op sociale en burgerschapsvaardigheden. Tevredenheid hierover was zeer sterk (actor-actor
koppeling). Dit is in lijn met de onderwijsfilosofie en de kwaliteitsindicatoren.
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht omdat op de toekomst invloed is uit te oefenen en de
toekomst onbekend is, maar je kunt er wel op voorbereid zijn door te willen leren en te willen
onderzoeken. Specifieke ontwikkelingen in de samenleving werden genoemd. Volgens de bestuurder
werd dit gesprek georganiseerd, volgens de rest ontstond het spontaan. In de perceptie voor de crisis
was het vertalen van het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde realiteit
(partiële ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie konden zowel schoolleiders als leerkrachten het voortouw nemen in
onderwijskundige vernieuwing. Een van de schoolleiders antwoordde dat ze elkaar gevonden hadden
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in de visie en hoe die te organiseren, maar niet in het samenwerken aan een doel en daarin van
elkaar afhankelijk zijn.
In de reflectieweekboeken zagen we geen gesprekken over kindzorg en tijdens de crisis een lichte
toename in de gesprekken over de vorm, en die spitste zich toe op digitaal thuisonderwijs; we zagen
ook een lichte toename van het aantal gesprekken over visie (deze bevinding is vertekend door de
non-respons van de schoolleiders). In de tweede meting vonden de respondenten dat TGO dichterbij
gekomen was door thuisonderwijs en de mogelijkheid om hier in de toekomst iemand voor aan te
stellen als een kind niet naar school kon komen. Maar door de crisis werd er niet anders over TGO
gedacht en de vormgeving van bovenschoolse samenwerking aan TGO zou blijven zoals die was.
Geen van de leerkrachten had de teamvragenlijst ingevuld.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een partiële actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en een koppeling
tussen bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie meer aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs
dat indien nodig na de crisis gecontinueerd kon worden.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd of het gesprek
georganiseerd werd verschillend gepercipieerd.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO is verweven in de onderwijsfilosofie. Daarin wordt een
inhoudelijke invulling gegeven. Deze wordt tijdens de crisis aangevuld met concrete vormen.
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Bestuur 9 (groot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als sterker gericht op het voorbereiden van het kind op een
toekomstige plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind. Met name de schoolleiders
legden daar een groter accent op. Over vorm werd niet en over vaardigheden en voorwaarden bijna
niets opgemerkt. Vaardigheden waren wat de bestuurder betrof 21ste-eeuws en volgens de
schoolleiders ging het om basisvaardigheden.
Iedereen vond TGO belangrijk, met verwijzing naar de veranderende wereld en het belang dat
kinderen daarop voorbereid zijn. Specifieke ontwikkelingen werden niet genoemd.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat daarin toegespitst werd op werken aan
kwaliteitsbehoud en onderwijsinnovatie en recht doel aan verschillen tussen leerlingen.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde de indicatoren van de onderwijsinspectie als indicatoren voor
onderwijskwaliteit.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
In de onderwijsopdracht legde de RvT volgens hem sterk de focus op zowel cognitieve vaardigheden
als sociale en burgerschapsvaardigheden bij de eerste meting en redelijk op de eerste in de tweede
meting. Zijn tevredenheid liep parallel daaraan (partiële actor-actor ontkoppeling).
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In de onderwijsopdracht legde de bestuurder volgens de schoolleiders zwak tot zeer sterk het accent
op cognitieve vaardigheden en in de tweede meting was dit redelijk of sterk geworden. Zijn aandacht
voor sociale en burgerschapsvaardigheden beoordeelden ze als redelijk tot zeer sterk, maar dit
laatste oordeel was in de tweede meting matig geworden. Over de focus van de bestuurder in zijn
opvatting van de onderwijsopdracht waren de schoolleiders redelijk tot zeer sterk tevreden (partiële
actor-actor koppeling). We kunnen geen relatie leggen tussen focus en kwaliteitscriteria.
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht omdat onderwijs altijd in ontwikkeling is en de
maatschappij altijd verandert, en het gaat over samen leren door erover in gesprek te gaan.
Specifieke ontwikkelingen in de samenleving werden niet genoemd. Volgens twee schoolleiders werd
dit gesprek georganiseerd en volgens de rest ontstond het spontaan. In de perceptie voor de crisis
was het vertalen van het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde realiteit
(partiële ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie werd onderwijskundige vernieuwing na een fusie opnieuw
vormgegeven. Schoolleiders zaten in diverse beleidsgroepen, werkgroepen en projectgroepen en
werkten tijdens de crisis samen met het bestuur. Twee schoolleiders merkten op dat dit open begon
en daarna steeds sturender werd. Volgens de bestuurder hadden de schoolleiders tijdens de crisis
intensief en in een open sfeer samengewerkt.
In de reflectieweekboeken zagen we geen gesprekken over kindzorg en tijdens de crisis een lichte
toename in de gesprekken over de vorm, en die spitste zich toe op digitaal thuisonderwijs en de
didactiek daarvan in gepersonaliseerd leren. We zagen ook een grote toename in het aantal
gesprekken over visie. In de tweede meting kwam naar voren dat TGO deels de invulling van ICT
kreeg, waarbij werd opgemerkt dat dit niet het enige aspect van TGO was. De crisis had TGO
daardoor alleen op dit vlak dichterbij gebracht. Men was door de crisis niet anders over TGO gaan
denken, maar de crisis had wel meer mogelijkheden laten zien. In de toekomst zou TGO volgens een
van de schoolleiders waarschijnlijk bovenschools vanuit beleidsgroepen en bestuur meer centrale
sturing krijgen. Een ander schatte in dat het een uitdaging zou worden om de ervaringen en acties
vast te houden en niet terug te gaan naar de oude situatie. Volgens weer een andere schoolleider
zou aan bovenschoolse TGO meer op afstand worden samengewerkt.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van drie van de vier deelnemende scholen leerkrachten
(N=17; relatief veel vragen ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; al hun schoolleiders waren redelijk
tot zeer sterk tevreden over de focus en houding van hun bestuurder ten aanzien van de invulling
van de onderwijsopdracht, maar wel varieerden in hoe sterk zij die focus terugzagen. Alle drie deze
schoolleiders vonden dat TGO door ICT dichterbij was gekomen, een van hen merkte op dat dit
echter niet het enige aspect van TGO was.
Volgens de leerkrachten van de ene school lag de focus van de schoolleider op ontwikkeling, maar
mocht innovatie wat meer gestimuleerd worden. Volgens de leerkrachten van de andere school was
de focus van de schoolleider goed, maar liep hij soms te ver op de troepen vooruit. Volgens de
leerkrachten van de laatste school was de schoolleider gericht op opbrengsten en was dat waar hij
verantwoording over aflegde, maar ook op ontwikkeling, waardoor de aandacht voor
klassemanagement soms verslapte. Alleen in die laatste school werd tijdens Covid-19 een
verschuiving naar nog grotere betrokkenheid opgemerkt.
Bijna alle leerkrachten zagen TGO dichterbij komen door de inzet van ICT en het zien van meer
mogelijkheden. Daarbij werd door enkele leerkrachten opgemerkt dat TGO niet hetzelfde was als ICT
en dat de leerkracht belangrijk bleef (van een van hen vond de schoolleider ICT ook niet het enige
aspect; actor-actor koppeling). Naar de school van de toekomst zouden ze als lessons learned meer
ICT en een combinatie met thuisonderwijs willen terugzien. Ook kansen voor beter differentiëren
werd genoemd. Of het gesprek werd gevoerd over de kansen die De crisis voor TGO liepen de
ervaringen uiteen. In de ene school werd dat gedaan, maar wisselde de behoefte daaraan. Bij de
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andere school was dit net zo het geval, en werd verwezen naar de drukte voor de zomer. In de
laatste school werd er nog niet of heel weinig over gesproken.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een partiële actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en tussen
bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie meer aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs,
waarbij werd opgemerkt dat leerkrachten belangrijk bleven.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het tussen hen
volgens sommigen georganiseerd en volgens anderen spontaan gevoerd; dit laatste leek zich in de
scholen voort te zetten.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO geen leidend principe is. Als het tijdens de crisis aan
de orde komt, spitst het zich toe op vormen en niet op inhouden.
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Bestuur 10 (groot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als iets sterker gericht op het voorbereiden van het kind op een
toekomstige plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind. Voor de bestuurder gold
alleen de voorbereiding op de toekomstige plek, over kindontwikkeling zei hij niets, noch over
vaardigheden, vorm of voorwaarden. De schoolleiders gaven aan vaardigheden en vorm wel
aandacht.
Iedereen vond TGO belangrijk. Hierbij werd verwezen naar de snel veranderende wereld en het
belang daar het onderwijs op aan te passen, zodat kinderen voorbereid werden. Voor de ene
schoolleider was de toekomst ongewis, voor de andere ging het om kennissamenleving, digitalisering
en mondiale media. Andere specifieke ontwikkelingen werden niet genoemd.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat daarin toegespitst werd op focus op het primaire
proces, gepersonaliseerd leren, autonomie in de onderwijskundig invulling en van en met elkaar
leren.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde als indicator voor onderwijskwaliteit het beleid van een van de
fusiescholen; dit moest nog geactualiseerd worden. Hierin gold: als de resultaten van de eindtoets in
twee opeenvolgende jaren onder de ondergrens zijn, als de school een onvoldoende van de inspectie
(zwakke school) krijgt of de inspectie op een specifiek beleidsterrein om een verbetering vraagt, als
de auditcommissie het oordeel onvoldoende uitspreekt of als voor het tweede opeenvolgende jaar
de Cito-tussenresultaten (LOVS) onder de door de school gewenste norm zijn, dan werd om een
verbeteractie of een plan van aanpak gevraagd.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
In de onderwijsopdracht legde de RvT volgens hem aanvankelijk de focus sterk op cognitieve
vaardigheden en matig op sociale en burgerschapsvaardigheden, later was dit veranderd naar
respectievelijk matig en redelijk. Over de sterke focus op cognitieve vaardigheden was hij matig
tevreden en andersom: over de matige focus was hij sterk tevreden. De matige focus op sociale en
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burgerschapsvaardigheden uit de eerste meting ging gelijk op met matige tevredenheid, net zoals die
redelijke focus in de tweede meting met redelijke tevredenheid. De bestuurder hoopte dat zijn
nieuwe RvT meer oog zou krijgen voor onderwijs in brede zin (partiële actor-actor ontkoppeling).
In de onderwijsopdracht legde de bestuurder volgens de schoolleiders redelijk tot zeer sterk het
accent op zowel cognitieve vaardigheden als sociale en burgerschapsvaardigheden. Ze waren
hierover (zeer) sterk tevreden (actor-actor koppeling). De focus lijkt niet overeen te stemmen met de
kwaliteitscriteria.
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht omdat de samenleving zich ontwikkelt en het
belangrijk is dat er wordt nagedacht over wat voor kinderen nu en in de toekomst van betekenis is.
Een van de schoolleiders spitste dit toe op nieuwe beroepen. Andere ontwikkelingen in de
samenleving werden niet genoemd. Volgens de bestuurder en twee schoolleiders ontstond dit
gesprek spontaan en volgens de rest het werd georganiseerd. In de perceptie voor de crisis was het
vertalen van het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde realiteit
(partiële ontkoppeling filosofie-middel). Een schoolleider signaleerde daarnaast een spanning tussen
TGO en de basis op orde, een andere schoolleider situeerde het in de context van het ontstane
lerarentekort.
In deze onderwijsorganisatie werd onderwijskundige vernieuwing vormgegeven door een
beleidsgroep van schoolleiders en de stafmedewerker kwaliteit. Volgens iedereen was de
samenwerking tijdens de crisis gewoon doorgegaan op dezelfde voet van gezamenlijkheid.
In de reflectieweekboeken zagen we geen gesprekken over kindzorg en tijdens de crisis een toename
in de gesprekken over de vorm, en die spitste zich toe op digitaal thuisonderwijs; we zagen ook een
afname in het aantal gesprekken over visie. In de tweede meting kwam naar voren dat TGO de
invulling van ICT kreeg, waarbij werd opgemerkt dat er veel zichtbaar was geworden in wat kinderen
zelfstandig kunnen, maar ook in wat er nog aan betekenisvol onderwijs ontwikkeld moest worden.
De crisis had TGO daardoor slechts beperkt dichterbij gebracht. Men was door de crisis niet anders
over TGO gaan denken, maar de crisis had wel het belang dat kinderen eigen keuzes konden maken
alsook het belang van samenwerking en betrokkenheid bevestigd. De bestuurder wilde op die
samenwerking meer gaan sturen en een schoolleider dacht dat online vergaderen zou blijven. Hoe
TGO in de toekomst bovenschools precies gestalte zou krijgen, wisten de respondenten nog niet.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van twee van de vier deelnemende scholen leerkrachten
(N=11; relatief veel vragen ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; beide schoolleiders waren in het
algemeen zeer tevreden over focus en houding van de bestuurder bij de invulling van de
onderwijsopdracht. Een van hen vond dat de crisis TGO versneld had, de ander dat daardoor het
belang dat kinderen kunnen kiezen naar voren was gekomen. Een leerkracht van die laatste school
meldde dat het accent erg op opbrengsten had gelegen en er nu ruimte was voor andere dingen.
Bijna alle leerkrachten zagen TGO dichterbij komen door de inzet van ICT of, minder specifiek,
doordat ze meer zicht op de mogelijkheden hadden gekregen. Enkele leerkrachten, van beide
scholen, merkten op dat TGO meer was dan alleen digitalisering: dit was niet voor alle leerlingen
geschikt (de leerkracht bleef belangrijk) en respondenten gaven aan zorgen te hebben om kinderen
die uit beeld verdwenen. In de school van de toekomst zouden ze als lessons learned kleinere klassen
en/of meer leerkrachten op de groep willen terugzien. Ook zagen ze wat in het aanbieden van
devices aan alle kinderen en differentiatie met ICT. Verschillende leerkrachten merkten op de
betrokkenheid van ouders en de zelfstandigheid van leerlingen mee te willen nemen. Binnen beide
teams werd wisselend aangegeven dat er een gesprek plaatsvond over de kansen die de crisis bood
voor TGO; volgens sommigen was daar geen behoefte aan, volgens anderen wel, maar na de zomer,
en volgens weer anderen was dat gesprek er al, terwijl ook iemand opmerkte dat snel was
overgegaan naar de waan van de dag.
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4. Conclusie
Rond focus zagen we een partiële actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en een koppeling
tussen bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie meer aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs,
maar ook bewust maakte van het belang van betekenisvol onderwijs en aandacht voor kinderen voor
wie ICT niet goed werkte.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het tussen niet
iedereen georganiseerd gevoerd; dit laatste leek zich in de scholen voort te zetten.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO geen leidend principe is. Tijdens de crisis krijgt het
gestalte in vormen en deels in inhouden, hoewel aan ‘betekenisvol’ geen concrete inhoud wordt
gegeven. De bestuurder lijkt er een speerpunt van te maken.
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Bestuur 11 (groot)
NB. De beschrijving wordt vertekend door de lage respons.
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als even sterk gericht op het voorbereiden van het kind op een
toekomstige plek in de samenleving als op de ontwikkeling van het kind. Waar de bestuurder iets zei
over vorm, werd van schoolleiderszijde iets opgemerkt over voorwaarden. Niemand had het over
vaardigheden.
Iedereen vond TGO belangrijk. De een omdat het een nieuwe didactiek voor actieve leerders vraagt
en de ander omdat de leerlingen de toekomst zullen gaan vormgeven. Specifieke ontwikkelingen
werden niet genoemd.
In de besturingsfilosofie werd niets relevants over de onderwijsfilosofie gezegd.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde als indicator voor onderwijskwaliteit een aan zijn visie op
onderwijs gekoppelde monitor, waarin naast de indicatoren van de inspectie ook eigen indicatoren
zaten zoals leiderschap, pedagogisch en didactisch handelen en professionele cultuur.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
In de onderwijsopdracht legde de RvT volgens hem steeds redelijk de focus sterk op cognitieve
vaardigheden en nam de focus op sociale en burgerschapsvaardigheden toe van redelijk naar sterk.
Alleen de tevredenheid over de redelijke focus op cognitieve vaardigheden in de eerste meting
leidde tot matige tevredenheid, voor het overige was hij overal redelijk tevreden over (partiële actoractor koppeling).
In de onderwijsopdracht legde de bestuurder volgens de schoolleiders matig het accent op
cognitieve vaardigheden en sterk, maar later redelijk op sociale en burgerschapsvaardigheden. Alleen
de matige focus op cognitieve vaardigheden in de eerste meting leidde tot dito tevredenheid, verder
leken de respondenten redelijk of sterk tevreden (partiële actor-actor koppeling). We kunnen geen
relatie leggen tussen focus en kwaliteitscriteria.

87

3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht omdat onderwijs zich moet aanpassen aan andere
vragen. Specifieke ontwikkelingen in de samenleving werden niet genoemd. Volgens de bestuurder
en werd dit gesprek georganiseerd en volgens de rest ontstond het spontaan. In de perceptie voor de
crisis was het vertalen van het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde
realiteit (partiële ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie werd onderwijskundige vernieuwing opgevat als anders organiseren
van onderwijs, en daar was een werkgroep voor. In het schoolleidersoverleg werd gesproken over
toekomstig beleid. Tijdens de crisis is er veel overleg geweest in een cultuur van er samen uitkomen.
In de reflectieweekboeken zagen we geen gesprekken over kindzorg en tijdens de crisis een lichte
toename in de gesprekken over de vorm, en die spitste zich toe op digitaal thuisonderwijs; we zagen
ook een toename in het aantal gesprekken over visie (deze bevinding is vertekend door de nonrespons van twee schoolleiders). In de tweede meting werd de eerder ingezette lijn rond anders
organiseren doorgetrokken naar TGO met als invulling afstandsonderwijs. De crisis had TGO daardoor
dichterbij gebracht. Door de crisis zijn de respondenten niet anders over TGO gaan denken, ook
omdat voor de crisis deze vorm van organiseren al een antwoord leek op het lerarentekort. Volgens
de bestuurder zou de werkgroep voor anders organiseren voortgezet worden en zouden uit de
ervaringen en evaluaties pilots komen, maar de vraag was of dit anders organiseren geaccepteerd
werd of dat oude gewoontes weer snel aangenomen werden.
Geen van de leerkrachten had de vragenlijst ingevuld.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een partiële actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en bestuurder en
schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie iets meer aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs
en, meer in het algemeen, anders organiseren, ook in het licht van het lerarentekort.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het tussen
goeddeels spontaan gevoerd.
We zien een onderwijsorganisatie waarvoor TGO leidend is als antwoord op het lerarentekort.
Daarmee is het een instrumenteel principe, waarin inhouden ontbreken.
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Bestuur 12 (groot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als sterker gericht op de ontwikkeling van het kind dan op het
voorbereiden van het kind op een toekomstige plek in de samenleving; vooral de schoolleiders
legden het accent op kindontwikkeling. Waar de bestuurder iets zei over 21ste-eeuwse vaardigheden,
hadden schoolleiders het meer over basisvaardigheden. Zij legden het accent op een
gepersonaliseerde vorm. Niemand had het over voorwaarden.
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Iedereen vond TGO belangrijk. Hierbij werd verwezen naar de veranderende samenleving. Een
schoolleider refereerde aan de informatiesamenleving, andere specifieke ontwikkelingen werden
niet genoemd. Daarbij werd opgemerkt door een schoolleider moeite te hebben met het kritiekloos
volgen van hypes.
In de besturingsfilosofie werd niets relevants over de onderwijsfilosofie gezegd.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde Zicht op Ontwikkeling als referentiekader. Hierin stonden
zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
Qua opvatting van de onderwijsopdracht lag volgens de bestuurder de focus van de RvT sterk op
cognitieve vaardigheden en zeer sterk op sociale en burgerschapsvaardigheden; in de tweede meting
waren beide iets afgezwakt. Overall was hij sterk tevreden (actor-actor koppeling).
Qua onderwijsopdracht percipieerden de schoolleiders hun bestuurder verschillend. Waar de één
een constant sterk accent op cognitieve vaardigheden en een constant redelijk accent op sociale en
burgerschapsvaardigheden zag, zag de ander beide eerst als allebei redelijk en daarna een afname
van focus op cognitieve en een toename van focus op sociale en burgerschapsvaardigheden, en weer
een ander een constant redelijke focus op cognitieve vaardigheden en een verandering van een
matige naar een sterke focus op sociale en burgerschapsvaardigheden. All in all waren ze redelijk of
sterk tevreden, alleen de matige focus op cognitieve vaardigheden in de tweede meting en de matige
focus op sociale en burgerschapsvaardigheden in de eerste meting konden rekenen op
respectievelijk zeer sterke en matige tevredenheid; dit is in lijn met wat ze vanuit de kwaliteitscriteria
konden verwachten.
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht om in ontwikkeling te blijven en mee te bewegen met
maatschappelijke ontwikkelingen. Er werden geen specifieke ontwikkelingen genoemd. Volgens de
bestuurder ontstond dit gesprek het spontaan volgens de rest werd het georganiseerd. In de
perceptie voor de crisis was het vertalen van het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek
dus geen gedeelde realiteit (partiële ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie werd onderwijskundige vernieuwing opgevat als anders organiseren en
duurzaam organiseren van onderwijs, en daar waren werkgroepen voor. Onderling ervoeren de
schoolleiders dat de bestuurder altijd bereid was mee te denken, maar dat het initiatief van de
schoolleiders moest komen. Tijdens de crisis waren ze redelijk tevreden over de gezamenlijkheid;
hoewel ieder voor zich op de eigen school was gericht, was er ook ruimte voor uitwisseling. Ook hier
lag het initiatief bij de schoolleiders en werd de uitwisseling niet georganiseerd; de gedeelde ervaring
was het bestuur geen goed zicht had op de scholen. Ook de bestuurder vond dat persoonlijke
aandacht beter had gekund. Volgens hem was de cultuur van bovenschoolse samenwerking versterkt
in de crisis.
In de reflectieweekboeken zagen we geen gesprekken over kindzorg en tijdens de crisis een lichte
toename in de gesprekken over de vorm, en die spitste zich toe op digitaal thuisonderwijs; we zagen
ook een afname van het aantal gesprekken over visie. Ook in de tweede meting kwam naar voren dat
TGO deze invulling van digitaal thuisonderwijs kreeg, waarbij ook de meerwaarde van kleine groepen
werd gesignaleerd, de opvangfunctie van onderwijs pregnanter naar voren kwam en de afwezigheid
van ouders in de school werd gewaardeerd. De crisis had TGO dichterbij gebracht doordat oude
gewoontes waren doorbroken, ontwikkelingen in een stroomversnelling waren gekomen en nieuwe
kansen werden gezien. Er werd door de crisis anders over TGO gedacht, doordat prioritieten en ICTmogelijkheden scherper in beeld kwamen en het adaptatievermogen van het onderwijs zichtbaar
werd. De opbrengsten zouden nog geëvalueerd worden en verbonden worden aan de ambities van
deze onderwijsorganisatie. De verwachting van de schoolleiders over bovenschoolse samenwerking
van TGO was dat ze kansen gingen benutten en op basis van de evaluatie speerpunten zouden
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formuleren, dat dit wellicht langzamer zou gaan dan verwacht en dat er meer samenwerking zou
komen voor meer uniformiteit op scholen.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=7; veel vragen waren niet ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; in beide gevallen ging het om
scholen waarvan de schoolleider redelijk tot zeer tevreden was over de focus en houding van de
bestuurder ten aanzien van invulling van de onderwijstaak. Beide schoolleiders vonden dat TGO
versneld was doordat met ICT duidelijk werd wat de mogelijkheden van anders organiseren waren.
Volgens een van de leerkrachten was zijn schoolleider iets te behoudend; deze schoolleider merkte
op dat de leerkracht belangrijk bleef en dat kleinere groepen beter bleken. Volgens leerkrachten van
deze school lag de focus van de schoolleider op de resultaten en op de ontwikkeling. Uit de
antwoorden van de leerkrachten van de andere school bleek tevredenheid over de schoolleider,
maar daaruit kwam niet naar voren wat diens focus op het onderwijs was.
Bijna alle leerkrachten zagen TGO dichterbij komen door de inzet van ICT; volgens een van de
leerkrachten had het wel effect op bewustwording van veranderende verwachtingen, maar was
onderwijs altijd in beweging. Enkele leerkrachten, van beide scholen, merkten op dat digitalisering
een oplossing kon bieden aan het lerarentekort en bij vervanging wegens ziekte. In de school van de
toekomst zouden ze als lessons learned kleinere klassen willen terugzien. Ook zagen ze wat in
digitalisering, bijvoorbeeld voor betere differentiatie. Behoud van de school als fysieke en sociale
omgeving werd ook belangrijk gevonden. Binnen het ene team zou er nog een gesprek plaatsvinden
over de kansen die de crisis bood voor TGO en was daar ook behoefte aan, binnen het andere team
was dit al gebeurd.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en een partiële koppeling
tussen bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie meer aandacht uitging naar de ontwikkeling van het kind, zagen we dat TGO door
de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs en, meer in het algemeen, het anders
organiseren van het onderwijs, bewustwording en het scherper krijgen van prioriteiten. Digitaal
thuisonderwijs werd gezien als oplossing bij vervanging en het lerarentekort.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd dit alleen tussen
schoolleiders georganiseerd; dit laatste leek zich in de scholen voort te zetten.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO geen leidend principe is, maar wel als instrument
wordt opgepakt om na de crisis in te zetten als het nodig is. Daarmee is TGO een vorm en geen
inhoud.
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Bestuur 13 (middelgroot)
NB. De beschrijving wordt vertekend door de lage respons in reflectieweekboeken en tweede
meting.
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als sterker gericht op het voorbereiden van het kind op een
toekomstige plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind; de uitspraken hieromtrent
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kwamen allemaal van de schoolleiders, de bestuurder zei alleen iets over basisvaardigheden.
Schoolleiders hadden het over 21ste-eeuwse vaardigheden en daarnaast ook voorwaarden. Niemand
had het over de vorm.
Een schoolleider merkte op TGO belangrijk te vinden om te kunnen anticiperen op de veranderende
wereld, een andere schoolleider had het over nieuwe beroepen; andere specifieke ontwikkelingen
werden niet genoemd. Voor de bestuurder en een schoolleider was TGO niet anders dan anders;
belangrijk, maar wel iets om zelf regie op te houden.
In de besturingsfilosofie werd niets relevants over de onderwijsfilosofie gezegd.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde als indicator voor onderwijskwaliteit de onderwijsopbrengsten
van de kernvakken en lette daarbij op hoe brede ontwikkeling van kinderen werd vormgegeven,
hoezeer de school hier een kritische en handelingsgerichte analyse van maakte, hoezeer de school
haar schoolontwikkeling afstemde op wat nodig was in deze en verder op het welbevinden en de
veiligheid van leerlingen, de schooladviezen, op- of afstroom en de kwaliteitscultuur.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
Qua opvatting van de onderwijsopdracht lag volgens de bestuurder de focus van de RvT constant
redelijk op zowel cognitieve als sociale en burgerschapsvaardigheden. Zijn tevredenheid nam af van
sterk naar redelijk (partiële actor-actor ontkoppeling).
Qua onderwijsopdracht percipieerden de schoolleiders hun bestuurder eensgezind als sterk gericht
op cognitieve vaardigheden en tussen matig en sterk gericht op sociale en
burgerschapsvaardigheden. Tevredenheid was overall sterk, alleen over de matige focus op sociale
en burgerschapsvorming in de eerste meting was iemand matig tevreden (actor-actor koppeling); dit
lijkt te passen bij de kwaliteitscriteria. Opgemerkt werd dat pedagogische vernieuwing,
schoolontwikkeling en TGO erbij in schoten, doordat de bestuurder te weinig ondersteund werd en
er daardoor niet aan toe kwam (filosofie-middel ontkoppeling).
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht om in ontwikkeling te blijven en mee te bewegen met
maatschappelijke ontwikkelingen. Volgens de bestuurder ontstond dit gesprek het spontaan en
volgens de rest werd het georganiseerd. In de perceptie voor de crisis was het vertalen van het
belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde realiteit (partiële ontkoppeling
filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie werd onderwijskundige vernieuwing voorbereid door het
bestuursbureau en als beleidsvoorstel voorgelegd aan de schoolleiders. Bestuurder en schoolleiders
zeiden in een prettige, open en lerende sfeer samen te werken aan de bedoeling van hun school,
namelijk goed onderwijs aan hun leerlingen. Deze visie werd gedeeld.
In de reflectieweekboeken zagen we voor de crisis geen gesprekken over kindzorg, vorm of visie.
Tijdens de crisis zijn geen reflectieweekboeken ingeleverd. In de tweede meting werd opgemerkt dat
de crisis had uitvergroot wat er al is en daardoor hielp bij leren. Er werd door de crisis dan ook niet
anders over TGO gedacht..
Geen van de leerkrachten had de vragenlijst ingevuld.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een partiële actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en een koppeling
tussen bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Hoewel bestuurder en
schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het volgens de bestuurder spontaan en
volgens de schoolleiders georganiseerd gevoerd; de opmerking dat de bestuurder te weinig
ondersteund werd bij pedagogische vernieuwing, schoolontwikkeling en TGO doet vermoeden dat de
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schoolleiders dit gesprek zonder hem voeren, zijn stelling over TGO en de kwaliteitscriteria doen
vermoeden dat TGO als vernieuwingsconcept zijn prioriteit niet heeft.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO dubbelzinnig is. Het is er hetzij altijd, omdat onderwijs
per definitie op de toekomst is gericht, hetzij incidenteel, wanneer ‘de toekomst’ aanleiding tot
verandering van het onderwijs geeft (in dat geval wordt het als modewoord gepercipieerd en kritisch
beschouwd); over ideeën voor deze verandering (qua vorm, inhoud of beide) hebben we geen data.
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Bestuur 14 (groot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als sterker gericht op de ontwikkeling van het kind dan op het
voorbereiden van het kind op een toekomstige plek in de samenleving; met name de bestuurder
legde het accent meer op die eerste. Zowel bestuurder als schoolleiders hadden het over de vorm,
alleen de schoolleiders hadden het over vaardigheden en niemand had het over de voorwaarden.
Iedereen vond TGO belangrijk (op een schoolleider na, die hier niets invulde). Daarbij werd verwezen
naar het belang dat kinderen de vraagstukken van de toekomst moeten kunnen oplossen en het
huidige onderwijs te traag reageert op de huidige ontwikkelingen. Er werd gerefereerd aan de
digitale samenleving, andere specifieke ontwikkelingen in de samenleving werden niet genoemd.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat daarin toegespitst werd op geloven in de passie en
kracht van professionals en verantwoordelijkheid voor eigen groei en groei van de
onderwijsorganisatie. Daarbij greep het bestuur in als de onderwijskwaliteit niet voldoende was.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde als indicator voor onderwijskwaliteit een eigen ontwikkelde
kwaliteitsmonitor die elke vier jaar werd afgenomen. Belangrijke elementen daarin waren reflectieinstrument WMK, eigen kwaliteitskaarten, externe audit, tevredenheidsonderzoeken, collegiale
audits binnen het cluster, jaarlijks schoolbord over cognitieve vaardigheden en doorlopende
leerlijnen.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
Qua opvatting van de onderwijsopdracht was de RvT volgens de bestuurder verschoven van een
sterke naar een zwakke focus op cognitieve vaardigheden en van een redelijke naar een sterke focus
op sociale en burgerschapsvaardigheden. Zijn tevredenheid hierover verschoof mee, respectievelijk
van redelijk tot zeer sterk en van redelijk naar sterk (actor-actor aankoppeling).
Qua onderwijsopdracht percipieerden de schoolleiders hun bestuurder in de eerste meting als
redelijk of sterk gericht op cognitieve vaardigheden en matig of redelijk gericht op sociale en
burgerschapsvaardigheden; dit lijkt te contrasteren met de kwaliteitscriteria. Een van hen vond in de
tweede meting dat de focus op cognitieve vaardigheden nog matig was. Dit was ook de enige keer
dat we matige tevredenheid aantroffen, voor de rest waren deschoolleiders redelijk of sterk
tevreden over de focus van de bestuurder in zijn opvatting van de onderwijsopdracht (partiële actoractor koppeling).
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3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht om aan een voortdurend veranderende toekomst te
kunnen werken, met een nieuw curriculum en in samenwerking met de omgeving;. Volgens iedereen
werd dit gesprek georganiseerd. In de perceptie is het vertalen van het belang van TGO naar een
georganiseerd gesprek dus een gedeelde realiteit (koppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie waren de clusters samen verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit
op alle scholen. Schoolleiders ervoeren soms meer gezamenlijkheid in een cluster dan met het
geheel. Volgens de bestuurder was er open en constructief samengewerkt tijdens de crisis, volgens
een van de schoolleiders was er vanuit het bestuur te weinig oog voor de mens en de situatie.
In de reflectieweekboeken zagen we tijdens de crisis een lichte afname in het aantal gesprekken over
kindzorg en een toename in de gesprekken over de vorm, en die spitste zich toe op thuisonderwijs;
ook zagen we een afname in het aantal gesprekken over visie (deze bevinding is vertekend door de
non-respons van twee schoolleiders tijdens de crisis). Ook in de tweede meting kwam naar voren dat
TGO de praktische invulling van digitaal thuisonderwijs met mogelijkheden voor gepersonaliseerd
leren kreeg, waarbij werd opgemerkt dat dit ook beperkingen had voor de sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind. De crisis had TGO voor sommigen dichterbij gebracht doordat
mogelijkheden zichtbaar waren geworden en het gesprek breder werd gevoerd, voor anderen was de
crisis een bevestiging dat de eerder al ingeslagen weg de goede was. Respondenten waren door de
crisis dus wisselend over TGO anders gaan denken. Na de crisis zou de clusterstructuur ongewijzigd
blijven; schoolleiders verwachtten dan meer uit te gaan wisselen en vonden dat wereldburgerschap
en internationalisering hoog op de agenda moesten komen te staan.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=18; relatief veel vragen ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; in beide gevallen ging het om de
scholen gaat waarvan de schoolleiders in het algemeen redelijk of zeer tevreden waren over focus en
houding van de bestuurder bij de invulling van de onderwijsopdracht; alleen een van hen was
ontevreden over de lagere focus op cognitieve vaardigheden tijdens de crisis. Beiden vonden dat
TGO door de crisis was versneld. Een van hen merkte op dat zijn school hier al mee bezig was en alles
snel geregeld had: het onderwijs stond klaar en de leerkrachten hadden de juiste vaardigheden om
ermee aan de slag te gaan. Volgens leerkrachten van deze school lag de focus van de schoolleider
zeer sterk op ontwikkeling en bood hij veel ruimte daarvoor. De leerkrachten van de andere school
varieerden in tevredenheid over hun schoolleider: hij werd te ongefocused gevonden of te
eigengereid, terwijl een derde de focus op TGO prima vond.
Bijna alle leerkrachten zagen TGO dichterbij komen door de inzet van ICT en de mogelijkheden die dit
bood; volgens leerkrachten van de ene school, moest TGO echter niet beperkt worden tot
digitalisering en ging het algemener om meer flexibiliteit en zorgen om kansenongelijkheid, volgens
een leerkracht van de andere school ging onderwijs altijd over voorbereiden op de toekomst. Enkele
leerkrachten, van beide scholen, merkten op dat digitalisering een oplossing kon bieden aan het
lerarentekort en bij vervanging wegens ziekte. Een leerkracht merkte op concrete ondersteuning te
hebben ondervonden van een sterk ICT-team, een leerkracht van de andere school merkte op dat
deze ondersteuning tijdens de crisis ontbrak (toen werd alle op de leerkrachten geschoven) en voor
de toekomst wel nodig zou zijn. Naar de school van de toekomst zouden ze als lessons learned
kleinere klassen en/of meer leerkrachten op een groep willen terugzien. Ook zagen ze wat in
digitalisering als aanvulling op onderwijs op school. Binnen het team van de schoolleider die zei dat
zijn team op deze weg al bezig was, werd er vooral informeel gesproken over de kansen die de crisis
bood voor TGO en was daar wisselend behoefte aan; teamleden ging snel weer over tot de orde van
de dag. Binnen het andere team, waarvan leerkrachten wisselend focus ervoeren, werd dit gesprek
meer structureel gevoerd, ook op instigatie van enkele leerkrachten zelf.
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4. Conclusie
Rond focus zagen we een partiële actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en tussen
bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden en het gesprek daarover
werd georganiseerd; binnen de scholen was hierin variatie, wellicht veroorzaakt door de schoolleider
(eerder al op deze weg bezig leidde tot informele gesprekken en verder tot de orde van de dag,
wisselend ervaren focus leidde tot structurele aandacht mede op initiatief van leerkrachten zelf).
Waar volgens de onderwijsfilosofie meer aandacht uitging naar de ontwikkeling van het kind, zagen
we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs, maar met de
opmerking dat dit beperkingen had voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en kansenongelijkheid
in de hand kon werken. Bovendien werden wereldburgerschap en internationalisering belangrijk
gevonden. Volgens sommige leerkrachten werd ICT voor thuisonderwijs goed ondersteund, volgens
andere vroeg dit nog om verdere investering.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO serieus wordt genomen. Hoe het zich doorvertaalt
naar de praktische uitwerking door het team lijkt af te hangen van de schoolleider.
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Bestuur 15 (groot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als sterker gericht het voorbereiden van het kind op een toekomstige
plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind; de bestuurder legde het accent alleen
op die laatste en dan met name gelijke kansen. Waar de bestuurder sprak van 21 ste-eeuwse
vaardigheden, hadden de schoolleiders het over basisvaardigheden. Allen zeiden ook iets over de
vorm en de voorwaarden.
Iedereen vond TGO belangrijk. Daarbij werd door de bestuurder verwezen naar kansengelijkheid.
Schoolleiders hadden het over het belang van sterke en zelfbewuste mensen van de toekomst en het
kunnen anticiperen op benodigde vaardigheden. Specifieke ontwikkelingen in de samenleving
werden niet genoemd.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat daarin toegespitst werd op onderwijs als
intellectuele uitdaging, persoonlijk en betekenisvol leren en lesgeven, vakmanschap en talent en
kansen voor alle kinderen.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde als instrument voor dialoog over onderwijskwaliteit ook ter
voorbereiding op inspectiebezoek Regie op onderwijskwaliteit (ROOK) van de PO raad. Er was ook
een intern toezichtskader voor zelfevaluaties van scholen op basis van normen van de inspectie en
eigen ambities.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
Qua opvatting van de onderwijsopdracht was de RvT volgens de bestuurder verschoven van een
matige naar een zwakke focus op cognitieve vaardigheden en van een sterke naar een redelijke focus
op sociale en burgerschapsvaardigheden. Zijn tevredenheid hierover verschoof mee, respectievelijk
van redelijk tot zeer sterk en van sterk naar zeer sterk (actor-actor aankoppeling).
Qua onderwijsopdracht percipieerden de schoolleiders hun bestuurder in de eerste meting als matig
of sterk gericht op cognitieve vaardigheden en redelijk of sterk gericht op sociale en
burgerschapsvaardigheden. In de tweede meting werd de focus op cognitieve vaardigheden
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wisselend gepercipieerd als zwak, matig of redelijk en die op sociale en burgerschapsvaardigen als
gelijk gebleven of toegenomen. Schoolleiders waren redelijk tot zeer sterk tevreden over de focus
van de bestuurder in zijn opvatting van de onderwijsopdracht (partiële koppeling). Daarbij werd
opgemerkt dat het niet zozeer een matige focus op cognitieve vaardigheden was, maar dat het de
kunst is om die in samenhang met andere leerprestaties te brengen. We kunnen geen relatie leggen
tussen focus en kwaliteitscriteria.
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht om de verbeelding te prikkelen en bewustwording van
de impact op de toekomst te vergroten. Volgens bijna iedereen ontstond dit gesprek spontaan; een
schoolleider zei dat er geen plannen waren het gesprek hierover te voeren. In de perceptie voor de
crisis was het vertalen van het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde
realiteit (partiële ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie was vlak voor de crisis gestart met clusters waarin bovenschools werd
samengewerkt. Het overleg werd door iedereen positief ervaren, met een groot gevoel voor
gezamenlijkheid. Tijdens de crisis was het overleg constructief en was er ruimte zolang er binnen de
door het bestuur gestelde kaders gebleven werd.
Een van de schoolleiders noteerde aan het begin van de reflectieweekboeken dat de bestuurder het
initiatief had genomen tot een gesprek met hem over de vraag of ons onderzoek de deelnemende
schoolleiders net zo aan het denken had gezet over personeel in het licht van TGO als dat het hem
had gedaan. In de reflectieweekboeken zagen we verder tijdens de crisis een lichte toename van
gesprekken over kindzorg en thuisonderwijs; we zagen ook een grotere toename in het aantal
gesprekken over visie (deze bevinding is vertekend door de non-respons van een van de
schoolleiders en de relatief hoge respons van de bestuurder tijdens de crisis). In de tweede meting
merkte de bestuurder op dat TGO niet de invulling van digitaal werken moest krijgen, omdat
onderwijs altijd op de toekomst gericht is en daar veel meer in mogelijk is; wel centraal bleef
differentiatie, wat van alle tijden was. Volgens de schoolleiders was het onderwijs tijdens de crisis
doelgerichter geworden doordat prioriteiten duidelijker werden en er met kleine groepen veel
effectiever gewerkt kon worden; weerstanden werden door de urgentie van snelle keuzes en het
snelle schakelen gemakkelijk overwonnen. Hoewel bestuurder en schoolleiders niet weg waren van
het begrip ‘TGO’, had de crisis het toch volgens sommigen dichterbij gebracht door een herijking van
de uitgangspunten waarbij de ontwikkeling van het kind meer centraal werd gesteld en
onderwijskwaliteit meer gemeten zou worden, ook met toetsresultaten en door het inzicht in wat
een crisis met mensen en hun primaire gedrag doet; volgens anderen had de crisis alleen maar
bevestiging gegeven voor waar onderwijs altijd voor moet staan: vanuit een maatschappelijke
opdracht, kennis over onderwijskundige vernieuwing en passend bij de lokale context van de school
een goede basis geven voor brede ontwikkeling. De verwachting was dat na de crisis de
bovenschoolse samenwerking rond TGO werd doorgezet doordat de clusterstructuur een enorme
boost had gekregen en concreet betekenisvol was geworden. Volgens een van de schoolleiders zou
het bestuur erop sturen dat ze op dit gebied in beweging bleven, volgens een andere schoolleider
zou het jaarplan herzien moeten worden.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van alle drie de deelnemende scholen leerkrachten (N=32;
relatief veel vragen ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; alle schoolleiders van deze scholen waren
in het algemeen redelijk tot zeer tevreden waren over focus en houding van de bestuurder bij de
invulling van de onderwijsopdracht; zij verschilden wel in de mate waarin zij deze focus en houding
zagen. Volgens alle drie de schoolleiders was TGO door de crisis dichterbij gekomen doordat
prioriteit gesteld en keuzes gemaakt moesten worden. Een van hen had beter inzicht in weerstand
gekregen. Zijn leerkrachten adviseerden om de kwaliteiten van de leerkrachten te gebruiken en dat
het belangrijk was dat de basis op orde was. Een andere schoolleider plaatste onderwijs in het licht
van een maatschappelijke opdracht, zag liever dat scholen op een bij hen passende manier met
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onderwijsvernieuwing aan de gang gingen en had daarom moeite met de term ‘TGO’; een van zijn
leerkrachten merkte op dat het te veel top down werd opgelegd en dat het beter was leerkrachten
meer zeggenschap kregen (actor-actor koppeling) en er ook middelen voor TGO werden ingezet
(ontkoppeling filosofie-middel).
De leerkrachten van een van de scholen waren grotendeels tevreden over de schoolleider, waarbij ze
waardering hadden voor de gevonden balans tussen opbrengsten en ontwikkeling. De leerkrachten
van de andere scholen gaven geen inzicht op de focus van hun schoolleider.
Bijna alle leerkrachten zagen TGO dichterbij komen door de inzet van ICT en de mogelijkheden die dit
bood; op alle scholen was er echter ook een leerkracht die opmerkte dat er sprake was van een pas
op de plaats of een stap terug, doordat digitalisering een oude methode afdwong of te weinig ging
over onderwijs in de klas, of nog onvoldoende eigendom was van de leerkrachten zelf. Ook vonden
leerkrachten dat onderwijs op school belangrijk bleef.
Naar de school van de toekomst zouden ze als lessons learned kleinere klassen en/of meer
leerkrachten op een groep willen meenemen. Ook zagen ze wat in digitalisering om beter te
differentiëren en als aanvulling op onderwijs op school. Drie leerkrachten van een school merkten op
dat ze het liefst niets meenamen en terug konden keren naar elke dag les op school. Binnen alle
teams werd er hooguit informeel gesproken over de kansen die de crisis bood voor TGO en was er
wisselend behoefte aan een meer structureel overleg, afhankelijk ook van hoe de nieuwe
mogelijkheden ervaren waren; de helft was daar enthousiast over, de andere helft was blij dat alles
weer vanouds was.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een actor-actor aankoppeling tussen RvT en bestuurder en een partiële
koppeling tussen bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie meer aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs.
Tegelijkertijd werd opgemerkt dat het zich niet tot deze vorm mocht beperken. De crisis leek vooral
een aanleiding tot bezinning op prioriteiten en deze zou aanleiding kunnen vormen vernieuwing,
waarbij diverse leerkrachten opmerkten dat die het liefst school zelf was.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het tussen hen
niet of alleen spontaan gevoerd; dit laatste leek zich in de scholen voort te zetten. Gehoopt werd dat
de crisis een boost had gegeven aan het gesprek.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO een agendapunt begint te worden. Daarbij lijkt de
focus zich te concentreren op de vorm (wel of niet ICT, thuis of op school, sowieso differentiatie) en
lijkt de onderwijsfilosofie te verschuiven naar een grotere focus op de ontwikkeling van het kind.
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Bestuur 16 (middelgroot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als sterker gericht het voorbereiden van het kind op een toekomstige
plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind. Hierin waren geen verschillen tussen
bestuurder en schoolleiders. De bestuurder liet zich niet uit over de vorm en de voorwaarden, de
schoolleiders repten over vaardigheden, vorm en voorwaarden.
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Iedereen vond TGO belangrijk. Daarbij werd verwezen naar de kanteling van het systeem en het
wegwijs maken van de kinderen in een nieuwe, ongewisse, zich dynamisch ontwikkelende wereld.
Specifieke ontwikkelingen in de samenleving werden niet genoemd.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat daarin toegespitst werd op het belang van goede
vakmensen en het versterken van professionals.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde geen indicatoren voor onderwijskwaliteit vanuit de stelling dat
goed onderwijs contextafhankelijk is en daarmee alleen op schoolniveau bepaald kan werden. Er
waren wel richtsnoeren waarlangs het onderwijs zich moest ontwikkelen (talentontwikkeling,
eigenaarschap en samenwerken), die pasten bij de Self Determination Theory van Deci en Ryan en bij
de kernwaarden van de onderwijsorganisatie.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
Qua opvatting van de onderwijsopdracht legde de RvT volgens de bestuurder een constant matig
accent op cognitieve vaardigheden en verschoof dit qua sociale en burgerschapsvaardigheden van
sterk naar matig. Over deze focus bleef hij ongewijzigd sterk tevreden (actor-actor-koppeling).
Qua onderwijsopdracht percipieerden de schoolleiders hun bestuurder als matig gericht op
cognitieve vaardigheden en redelijk tot zeer sterk gericht op sociale en burgerschapsvaardigheden.
Dit is in lijn met de gehanteerde kwaliteitscriteria. Schoolleiders waren redelijk tot zeer sterk
tevreden over de focus van hun bestuurder in zijn opvatting van de onderwijsopdracht (partiële
actor-actor-koppeling).
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht voor visieontwikkeling, het oude onderwijs durven
loslaten en zich voor te bereiden, hoewel veel onzeker is. Volgens bijna iedereen ontstond dit
gesprek spontaan; een schoolleider zei dat het georganiseerd werd. In de perceptie voor de crisis was
het vertalen van het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde realiteit
(partiële ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie gebeurde volgens de bestuurder veel van onderaf. Hij nam zelf deel aan
het tweewekelijks schoolleidersoverleg, dat volgens hem het gremium was dat leiding en sturing gaf
aan de onderwijsorganisatie; het collectief van de schoolleiders was eigenaar van de strategische
agenda. Bovenschoolse samenwerking had zo, aldus de bestuurder, gezorgd voor collectieve
verantwoordelijkheid voor het aanpakken van uitdagingen, hoewel dit laatste volgens een van de
schoolleiders nog wel eens door de waan van de dag werd beperkt. Ook het gevoel van
gezamenlijkheid wordt door een schoolleider genuanceerd met verwijzing naar ervaren onderlinge
afstand en afstand tot de bestuurder. Volgens iedereen was de samenwerking tijdens de crisis open
en betrokken.
In de reflectieweekboeken zagen we geen gesprekken over kindzorg en tijdens de crisis een sterke
afname in de gesprekken over visie (deze bevinding is vertekend door de non-respons van een van de
schoolleiders en de zeer lage respons tijdens de crisis). In de tweede meting kwam naar voren de
crisis TGO dichterbij had gebracht doordat buiten de kaders moest worden gedacht en (met ICT)
grote stappen gezet werden, maar ook ontwikkelpunten had blootgelegd. Niet iedereen was door de
crisis anders over TGO gaan denken. De crisis had voor de een mogelijkheden laten zien om lopende
thema’s op te pakken, de ander was van mening dat ontwikkelingen gedoseerd en niet allemaal
tegelijkertijd moesten worden opgepakt. De open en betrokken manier van bovenschoolse
samenwerking tijdens de crisis had de basis gelegd voor uitwisselen over TGO en zou na de crisis
voortgezet worden. De bestuurder was voornemers meer te gaan sturen op schaarste en frustraties
om de creativiteit en weerbaarheid van de scholen te vergroten.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van een van de drie deelnemende scholen leerkrachten (N=6;
ongeveer de helft van de vragen waren ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; van deze school was
de schoolleider zeer sterk tevreden over de focus en houding van de bestuurder bij de invulling van
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de onderwijsopdracht; hij schatte die consequent hoger in dan dat zijn collega’s dat deden. Volgens
hem was TGO dichterbij gekomen door ICT, maar waren er ook ontwikkelpunten zichtbaar geworden
en moesten veranderingen beter gedoseerd worden. Volgens diverse leerkrachten lag de focus van
deze schoolleider meer op de sfeer dan op de opbrengsten. Waar de een de brede focus van de
schoolleider waardeerde, vond de ander dat daardoor juist focus ontbrak.
Bijna alle leerkrachten zagen TGO dichterbij komen door de inzet van ICT en de mogelijkheden die dit
bood, hoewel een van hen benadrukte dat afhankelijkheid van schermen niet wenselijk zou zijn. Ook
merkte een leerkracht op dat de samenwerking door de crisis verbeterd was. Naar de school van de
toekomst zouden ze als lessons learned kleinere klassen willen terugzien. Ook zagen ze wat in
digitalisering om beter te differentiëren, flexibel te kunnen werken en als aanvulling op onderwijs op
school. Ze willen ook graag meer groen in en om school. Binnen het team werd er gesproken over de
kansen die de crisis bood voor TGO, maar niet heel vaak.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en een partiële tussen
bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie meer aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs
of, meer in algemene termen gesteld, anders organiseren. Voor de bestuurder paste dit in de
kanteling van het systeem, volgens een schoolleider waren ontwikkelpunten blootgelegd en vroeg dit
om dosering. Ook leerkrachte hadden het over digitaal thuisonderwijs en benadrukten dat het hier
niet toe gereduceerd moest worden.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het tussen hen
niet of alleen spontaan gevoerd; dit laatste leek zich in de scholen voort te zetten.
We zien een onderwijsorganisatie waar TGO door de bestuurder wordt opgevat als
systeemvernieuwing die nodig is voor de huidige samenleving en haar trends, met name het
lerarentekort. TGO lijkt zich daardoor toe te spitsen op vormen, en niet ook op inhouden.
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Bestuur 17 (klein)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als sterker gericht het voorbereiden van het kind op een toekomstige
plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind. Hierin waren het vooral de schoolleiders
die zich voor dat eerste uitspraken. De bestuurder liet zich niet uit over de voorwaarden, de
schoolleiders repten niet over vorm en voorwaarden.
Iedereen vond TGO belangrijk. Daarbij werd verwezen naar het moeten heroverwegen van het
klassieke model omdat onze tijd daarom vraagt, en naar de kinderen als dragers van de toekomst.
Specifieke ontwikkelingen in de samenleving werden niet genoemd.
In de besturingsfilosofie werd niets relevants over de onderwijsfilosofie gezegd.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde de monitor “Ken je school”, analysegesprekken over
opbrengsten met directie en IB-er, documentanalyse en schoolbezoeken als instrumenten om
indicatoren voor onderwijskwaliteit voor kwaliteit in kaart te brengen.
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2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
Qua opvatting van de onderwijsopdracht legde de RvT volgens de bestuurder eerst een zwak accent
op zowel cognitieve vaardigheden als sociale en burgerschapsvaardigheden en later zag hij op beide
punten een matig accent. Over deze focus bleef hij verhoudingsgewijs tevreden, dus eerst zwak en
daarna matig (partiële actor-actor aankoppeling).
Qua onderwijsopdracht percipieerden de schoolleiders hun bestuurder als redelijk tot zeer sterk
gericht op cognitieve vaardigheden en matig tot sterk gericht op sociale en
burgerschapsvaardigheden. Hierover waren ze redelijk tot zeer sterk tevreden (partiële koppeling).
Dit is in lijn met de kwaliteitscriteria.
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht voor visieontwikkeling, het samen ontwikkelen van
richtlijnen en de regie houden. Volgens de bestuurder ontstond dit gesprek spontaan, volgens de ene
schoolleider was het gesprek georganiseerd en volgens de andere was het er niet. In de perceptie
voor de crisis was het vertalen van het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen
gedeelde realiteit (partiële ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie golden voor onderwijskundige vernieuwing stichtingsbrede kaders met
invulling op schoolniveau. Schoolleiders werkten samen en ervoeren wisselend gezamenlijkheid en
spanning tussen verschillende belangen. Ook was er soms te weinig tijd. Dit veranderde niet tijdens
de crisis.
In de reflectieweekboeken zagen we geen gesprekken over kindzorg en tijdens de crisis een toename
in de gesprekken over de vorm, en die spitste zich toe op digitaal thuisonderwijs; we zagen ook een
lichte toename in het aantal gesprekken over visie (deze bevinding is vertekend door de lage respons
van de bestuurder en een van de schoolleiders en de relatief hoge respons van de rest).In de tweede
meting kwam naar voren dat de crisis TGO dichterbij gebracht doordat een denkrichting was ingezet
over keuzes en mogelijkheden. Voor de ene schoolleider was dat door ICT, de andere schoolleider
wilde de wenselijkheid daarvan beter doordenken. Maar het lijkt erop dat er door de crisis niet
anders over TGO gedacht wordt; voor de een was het sowieso geen speerpunt (volgens deze
schoolleider werd het gesprek niet gevoerd), voor de ander was het dat al jaren en deze schoolleider
was er nu meer van overtuigd geraakt dat hier de aandacht naartoe moest gaan, waar hij ook bij zijn
leerkrachten een toenemende interesse in bespeurde (dit was ook de schoolleider die zij dat het
gesprek over TGO georganiseerd werd). Over hoe TGO in bovenschoolse samenwerking gestalte zou
krijgen, waren geen verwachtingen: ideeën werden uitgewisseld, maar de verschillen tussen scholen
maakten samenwerking niet altijd voor iedereen interessant.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=22; relatief veel vragen waren ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; de schoolleiders van beide
scholen waren in het algemeen sterk of zeer tevreden over focus en houding van de bestuurder bij
de invulling van de onderwijsopdracht; zij verschilden wel in de mate waarin zij deze focus en
houding zagen. Voor de schoolleider van de ene school was TGO geen speerpunt, zijn leerkrachten
varieerden in hun percepties op hem, van focus op een papieren werkelijkheid naar een vinger aan
de pols houden (partiële ontkoppeling actor-actor en koppeling filosofie-actor van schoolleider).
Voor de schoolleider van de andere school was TGO wel een speerpunt en hij bemerkte ook in zijn
team toenemende interesse; ook zijn leerkrachten verschilden in perceptie, van te veel focus naar
een precies goede focus op de toekomst (partiële koppeling actor-actor tussen schoolleider en
leerkrachten en koppeling filosofie-actor van schoolleider).
Meer dan twee derde van de leerkrachten zagen TGO niet of slechts deels dichterbij komen door de
inzet van ICT, want wat hen betrof was duidelijk geworden hoe belangrijk persoonlijk contact was en
dat ICT slechts een hulpmiddel was. Bovendien zagen ze dat snel weer teruggekeerd werd naar het
lesgeven van voor de crisis. De meeste van deze leerkrachten werkten op de school waarvan de
schoolleider zei dat TGO geen speerpunt voor hem was (koppeling actor-actor). Diverse leerkrachten
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noemden wel ICT als versneller van TGO; de meesten van hen werkten op de school waarvan de
schoolleider zei dat interesse in TGO groeiende was (actor-actor koppeling). Parallel hieraan liep ook
het enthousiasme voor ICT als lesson learned naar de school van de toekomst; de meeste
leerkrachten zagen ICT in de toekomst vooral als hulpmiddel (voor differentiatie en toetsen) en
wilden daarnaast graag kleinere klassen terugzien, naast aandacht voor sociale aspecten en meer
bewegend leren. Binnen beide teams werd wisselend ervaren of er een gesprek plaatsvond over de
kansen die de coronocrisis bood voor TGO; volgens de meesten was dit niet het geval (deels wegens
drukte), volgens enkelen was het er wel, op initiatief van de schoolleider. De behoefte eraan was ook
wisselend; de meesten hadden behoefte aan vakantie. We zagen in deze behoefte geen verschillen
tussen de scholen, maar wel in het gesprek: op de ene school werd zichtbaar dat het ontbreken van
TGO als speerpunt bij de schoolleider door zijn team gedeeld werd (koppeling filosofie-actor) en op
andere school nam de schoolleider, die toenemende interesse voor TGO in het team had
waargenomen, daartoe het initiatief (koppeling filosofie-actor en koppeling filosofie-middel).
4. Conclusie
Rond focus zagen we een partiële actor-actor koppeling tussen RvT en tussen bestuurder en
schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie meer aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs,
waar men wel of niet enthousiast over was. In elk geval werd ook aandacht gevraagd voor andere
vormen van leren.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het niet door
schoolleiders standaard georganiseerd. Waar dat wel gebeurde, speelde dit gesprek zich af op
school.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO als leidend principe geen gedeeld referentiekader is.
onderling zijn er verschillen in het belang ervan en dit zien we ook terug in de teams. In alle gevallen
lijkt TGO zich toe te spitsen op de vorm en niet op de inhoud.
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Bestuur 18 (groot)
NB. De beschrijving wordt vertekend door de lage respons in reflectieweekboeken en tweede
meting.
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als sterker gericht het voorbereiden van het kind op een toekomstige
plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind. Hierin waren het vooral de schoolleiders
die zich voor dat eerste uitspraken. De bestuurder liet zich niet uit over de vaardigheden en
voorwaarden.
Iedereen vond TGO belangrijk. Daarbij werd verwezen naar het belang van actief lerende kinderen en
leerkrachten. Specifieke ontwikkelingen in de samenleving werden niet genoemd.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat daarin toegespitst werd op uitdagend onderwijs en
actief leren. Daarbij kon het bestuur sturender worden als de basiskwaliteit niet op orde was.
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Deze onderwijsorganisatie hanteerde als indicatoren voor onderwijskwaliteit de standaarden uit het
inspectiekader.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
Qua opvatting van de onderwijsopdracht legde de RvT volgens hem eerst een sterk accent op
cognitieve vaardigheden en daarna een redelijk; qua sociale en burgerschapsvaardigheden verschoof
dit van matig naar redelijk. Over deze focus was hij uiteindelijk sterk tevreden (partiële aankoppeling
actor-actor).
Qua onderwijsopdracht zagen de schoolleiders de bestuurder wisselend tussen matig tot zeer sterk
gericht op cognitieve vaardigheden en redelijk of sterk gericht op sociale en
burgerschapsvaardigheden. Hierover waren ze redelijk of sterk tevreden (partiële koppeling). We
kunnen geen relatie leggen tussen focus en kwaliteitscriteria, hooguit vanuit de opmerking dat de
bestuurder strenger wordt als de basiskwaliteit niet op orde is.
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht om er een gezamenlijk begrip van te maken en er
samen van te leren. Volgens de bestuurder ontstond dit gesprek spontaan en volgens een
schoolleider was het gesprek georganiseerd. In de perceptie voor de crisis was het vertalen van het
belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde realiteit (partiële ontkoppeling
filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie was sprake van clusters en leerkringen, die elk aan een eigen thema
werkten. Iedereen ervoer de samenwerking als open en constructief.
Een van de schoolleiders merkte in het begin van de reflectieweekboeken op dat de bestuurder het
initiatief tot een gesprek met hem had genomen over ons onderzoek, maar specificeerde dit verder
niet. Een andere schoolleider had vlak na het uitbreken van de crisis op initiatief van de bestuurder
een gesprek over innovatie, omdat door ons onderzoek duidelijk was geworden dat ze het niet zoveel
met elkaar over innovatie hadden. Dit gesprek ging deels over corona en deels over het perspectief
voor de langere termijn. In de reflectieweekboeken zagen we verder zowel voor als tijdens de crisis
gesprekken over digitalisering, en tijdens de crisis een lichte afname in gesprekken over kindzorg en
een lichte toename in de gesprekken over de vorm, die zich toespitste op thuisonderwijs; we zagen
ook een lichte toename in het aantal gesprekken over visie (deze bevinding is vertekend door zeer
lage respons tijdens de crisis). In de tweede meting werd opgemerkt dat TGO door de crisis dichterbij
was gekomen doordat de mogelijkheden van ICT werden ontdekt en leerkrachten buiten de kaders
waren gaan denken. Schoolleiders waren door de crisis enigszins anders over TGO gaan denken,
vooral door de rust die de crisis had gebracht in contrast tot de drukte op school en in de klassen
daarvoor .
Geen van de leerkrachten had de vragenlijst ingevuld.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een actor-actor aankoppeling tussen RvT en bestuurder en een partiële
koppeling tussen bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie meer aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het niet
structureel georganiseerd; dit besef kwam door deelname aan ons onderzoek.
We zien een onderwijsorganisatie waarin aandacht voor TGO lijkt te groene. Daarbij lijkt het te gaan
om nieuwe vormen, niet om nieuwe inhouden.
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Bestuur 19 (groot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als sterker gericht het voorbereiden van het kind op een toekomstige
plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind. Hierin waren het vooral de schoolleiders
die zich voor dat eerste uitspraken. De bestuurder liet zich niet uit over de vaardigheden vorm, en
voorwaarden. De schoolleiders wel en benadrukten vooral de basisvaardigheden.
Iedereen vond TGO belangrijk. Daarbij werd verwezen naar het belang van de juiste basis voor de
kinderen, ook met het oog op de robotisering. Andere specifieke ontwikkelingen in de samenleving
werden niet genoemd. Opgemerkt werd dat hypes nog niet altijd wetenschappelijk onderbouwd zijn.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat daarin toegespitst werd op inspirerend en betrokken
lesgeven.
Deze onderwijsorganisatie monitorde de kwaliteit door het bespreken van het schooldocument, dat
onder andere het verhaal van de school bevatte, de opbrengsten, uitkomsten van
tevredenheidspeilingen onder ouders, leerlingen en medewerkers, cijfers over ziekteverzuim,
verloop en gehouden functioneringsgesprekken. Dit document werd besproken met het bestuur en
daaruit volgden acties die de school moest opvolgen.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
In zijn opvatting van de onderwijsopdracht was de RvT over het algemeen sterk gericht op zowel
cognitieve vaardigheden als sociale en burgerschapsvaardigheden. Over deze focus bleef hij sterk
tevreden (actor-actor koppeling).
Qua onderwijsopdracht percipieerden de schoolleiders hun bestuurder in de eerste meting als (zeer)
sterk gericht op zowel cognitieve vaardigheden als sociale en burgerschapsvaardigheden, een van
hen constateerde in de tweede meting in beide een afgenomen focus. Hierover waren ze redelijk tot
zeer sterk tevreden (partiële actor-actor koppeling). Opgemerkt werd dat het bestuursbureau niet
ging over kwaliteitszorg, pedagogische vernieuwing, schoolontwikkeling en TGO.
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht om te leren en te ontwikkelen, en voor de profilering.
Volgens de bestuurder en een schoolleider was het gesprek georganiseerd, volgens een andere
schoolleider stond het voor binnenkort op de agenda. In de perceptie voor de crisis was het vertalen
van het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde realiteit (partiële
ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie was onderwijskundige vernieuwing vooral een thema voor studiedagen.
Bestuurder en schoolleiders waren in het algemeen positief over hun gezamenlijke overleg, al
ervoeren sommige schoolleiders daarin soms weinig ruimte voor eigen inbreng. Tijdens de crisis
kwam hierin geen verandering.
De bestuurder noteerde aan het begin van de reflectieweekboeken heel veel gesprekken te voeren,
maar vooral over operationele vraagstukken. Praten over toekomstgericht onderwijs was volgens
hem een zeldzaamheid. Hij zou liever ook buiten studiedagen over TGO kunnen praten, maar alle
aandacht werd opgeëist door wat hier en nu nodig en urgent was. In de reflectieweekboeken zagen
we verder dat gesprekken over kindzorg soms gevoerd werden en tijdens de crisis een toename in de
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gesprekken over de vorm, en die spitste zich toe op digitaal thuisonderwijs; we zagen ook een lichte
toename in het aantal gesprekken over visie (deze bevinding is vertekend door de algeheel lage
respons). Ook in de tweede meting kwam naar voren dat TGO deze praktische invulling van digitaal
thuisonderwijs kreeg, waarbij door een van de schoolleiders werd opgemerkt dat dit alleen in
uitzonderlijke gevallen onderwijs op school zou moeten vervangen. Daarnaast had de crisis het
belang van de thuissituatie zichtbaar gemaakt en moest onderzocht worden in welke mate onderwijs
hierin kon compenseren. De crisis had TGO dichterbij gebracht doordat mogelijkheden om te
differentiëren zichtbaar waren geworden. Iedereen betrok de inzichten in de thuissituatie en het
belang van de sociaal-emotionele component van onderwijs. Er werd door de crisis niet anders over
TGO gedacht, maar de crisis had wel het belang van de school als plek om te leren bevestigd en ook
nieuwe mogelijkheden laten zien. De bovenschoolse samenwerking rond TGO zou net als de rest van
bovenschoolse samenwerking op vorm en inhoud kritisch tegen het licht gehouden moeten worden.
Een ICT-plan zou autonomie van de scholen moeten waarborgen.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=13; ongeveer de helft van de vragen waren ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; de
schoolleiders van beide scholen waren redelijk tot zeer sterk tevreden over focus en houding van de
bestuurder bij de invulling van de onderwijsopdracht; zij verschilden wel in de mate waarin zij deze
focus en houding zagen. Beide schoolleiders hadden aan de crisis een aantal inzichten over TGO
ontleend, met name over het belang van de sociale component in het onderwijs en
afstandsonderwijs alleen in uitzonderlijke gevallen als alternatief. Voor een van de schoolleiders was
dit de basis om met elkaar in gesprek te blijven over vorm en invulling van onderwijs.
Volgens diverse leerkrachten van de ene school lag de focus van de schoolleider op ontwikkeling,
maar soms ook iets te veel op opbrengsten. De leerkrachten van de andere school gaven geen inzage
in de focus van hun schoolleider, wel werd opgemerkt dat de school volop in ontwikkeling was.
Bijna alle leerkrachten zagen TGO dichterbij komen door de inzet van ICT en het ontdekken van meer
mogelijkheden voor 21ste-eeuwse vaardigheden; daarbij werd ook uitdrukkelijk burgerschap
genoemd. In de school van de toekomst zagen ze als lessons learned graag kleinere klassen en een
andere samenwerking met ouders terug. Ook zagen ze wat in het aanbieden van devices aan alle
kinderen en differentiatie met ICT. Binnen het team vond nauwelijks een gesprek plaats over de
kansen die de coronocrisis bood voor TGO; volgens sommigen lag dit aan de hectiek, volgens
anderen hing het samen met leeftijd, volgens weer anderen was er wel behoefte maar werd daar
nog niet concreet iets mee gedaan. In de school waarvan de schoolleider in de crisis de basis voor
een gesprek vond, zagen we daar geen behoefte aan bij de leerkrachten (ontkoppeling actor-actor).
4. Conclusie
Rond focus zagen we een actor-actor koppeling tussen RvT en bestuurder en een partiële koppeling
tussen bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie meer aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs.
Daarnaast werden meer algemeen 21ste-eeuwse vaardigheden en burgerschap genoemd.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het alleen op
studiedagen gevoerd; dit laatste leek zich in de scholen voort te zetten.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO wordt ingehaald door de waan van de dag: men vindt
het belangrijk, maar komt er niet aan toe. Als het door omstandigheden, i.c. een crisis, krijgt TGO de
invulling van nieuwe vormen en deels nieuwe inhouden, mits ‘burgerschap’ daaronder valt.
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Bestuur 20 (middelgroot)
1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als evenzeer gericht het voorbereiden van het kind op een
toekomstige plek in de samenleving als op de ontwikkeling van het kind. Waar de bestuurder het had
over 21ste-eeuwse vaardigheden, werd van schoolleiderszijde over basisvaardigheden gerept. De
bestuurder liet zich niet uit over de vorm en voorwaarden, de rest sprak wel over de vorm.
Iedereen vond TGO belangrijk. Daarbij werd verwezen snelle ontwikkelingen en het belang kinderen
als de burgers van de toekomst daarop voor te bereiden. Specifieke ontwikkelingen in de
samenleving werden niet genoemd.
Relevant uit de besturingsfilosofie is daarbij dat daarin toegespitst werd op excellent onderwijs en
een brede ontwikkeling.
Deze onderwijsorganisatie hanteerde als indicatoren voor onderwijskwaliteit de tussen- en
eindopbrengsten, tevredenheid en veiligheidsbeleving van leerlingen, kleuterverlenging,
zittenblijvers, inzet extra ondersteuning, kwaliteit van schooladviezen en de plaats van de leerlingen
in voortgezet onderwijs na drie jaar.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
Qua opvatting van de onderwijsopdracht legde de RvT volgens de bestuurder een stabiel redelijk
accent op cognitieve vaardigheden en eerst een redelijk en daarna sterk accent op sociale en
burgerschapsvaardigheden. Over deze accenten was hij sterk tevreden, alleen op het redelijke accent
op cognitieve vaardigheden eerst maar matig (partiële actor-actor aankoppeling).
Qua onderwijsopdracht werd de bestuurder beschouwd als iemand met een matige focus op zowel
cognitieve als sociale en burgerschapsvaardigheden, alleen in de tweede meting werd de focus op
cognitieve vaardigheden als redelijk gezien. In de eerste meting waren bestuurders redelijk of sterk
tevreden, in de tweede meting matig over de sterke focus op cognitieve vaardigheden en de matige
focus op sociale en burgerschapsvaardigheden (ontkoppeling actor-actor).
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht vanwege het belang van onderwijs voor de burgers
van de toekomst en de kanteling van het huidige systeem. Volgens de bestuurder werd dit gesprek
georganiseerd, volgens de rest stond het voor binnenkort op de agenda. In de perceptie voor de
crisis was het vertalen van het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde
realiteit (partiële ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie werd onderwijskundige vernieuwing in werkgroepen van schoolleiders
en bestuursbureau belegd, die werkten aan een beleidsagenda en strategisch meerjarenplan. Het
plan was een bestuurlijke gemeenschap te vormen en dit vroeg nog de nodige aandacht door
wisselende maten van betrokkenheid en behoeften aan autonomie. Het formele overleg werd vaak
niet als constructief en open ervaren, maar hierin ontstonden voorzichtig openingen. Door de crisis
werd dit versterkt.
De bestuurder merkte aan het begin van de reflectieweekboeken op het initiatief genomen te
hebben tot een gesprek met een van de aan dit onderzoek deelnemende schoolleiders. Het doel was
van gedachten te wisselen over de inhoud van het onderzoek naar aanleiding van reflecties op de
reflectieweekboeken. De bestuurder was zich er door ons onderzoek van bewust geworden dat hij
vooral met de randvoorwaarden voor TGO bezig was en wilde weten of de schoolleider het daarmee
eens was. Door tijdgesprek kon het gesprek niet tot een conclusie komen. In de reflectieweekboeken
zagen we verder geen gesprekken over kindzorg en tijdens de crisis een lichte toename in de
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gesprekken over de vorm, en die spitste zich toe op digitaal thuisonderwijs; we zagen ook een lichte
toename in het aantal gesprekken over visie (deze bevinding is vertekend door de lage respons van
een van de schoolleiders aan het begin van de reflectieweekboeken). In de tweede meting werd de
invulling van TGO als digitaal afstandsonderwijs bevestigd, waarbij dit gezien werd als manier om
anders, meer doelgericht les te geven en het eigenaarschap van de leerlingen te vergroten. Ook had
de crisis laten zien dat op meer contact met ouders moest worden ingezet. De crisis had TGO
daardoor slechts beperkt dichterbij gebracht, namelijk door nieuwe manieren voor organiseren van
onderwijs te laten zien. Er werd inhoudelijk niet anders over TGO gedacht. De bestuurder hoopte ook
dat de bovenschoolse samenwerking een boost had gekregen.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van een school leerkrachten (N=6; relatief veel vragen waren
ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; deze schoolleider was niet tevreden over het groter accent op
cognitieve vaardigheden en het lagere accent op sociale en burgerschapsvaardigheden dat de
bestuurder legde tijdens de crisis. Hij had door de crisis vooral nieuwe manieren van onderwijs
organiseren en eigenaarschap vergroten ontdekt.
Volgens diverse leerkrachten lag de focus van de schoolleider op sociaal vlak, waarbij opbrengsten
niet uit het oog werden verloren (gezien de data van de schoolleider stellen we een filosofie-actor
koppeling vast). Een van de leerkrachten meende dat de schoolleider soms te ambitieus was (partiële
ontkoppeling actor-actor).
Alle leerkrachten zagen TGO dichterbij komen door de inzet van ICT, waarbij twee leerkrachten zich
afvroegen hoe lang het zou aanhouden. Naar de school van de toekomst zouden ze als lessons
learned kleinere klassen, meer ICT en doelgericht werken terug willen zien. Binnen het team vond
tijdens een studieweek een gesprek plaats over de kansen die de coronocrisis bood voor TGO en de
eerste punten daaruit werden al standaard ingezet.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een partiële actor-actor aankoppeling tussen RvT en bestuurder en een
ontkoppeling tussen bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door zowel bestuurder als schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de
onderwijsfilosofie net zo veel aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de
samenleving als de ontwikkeling van het kind, zagen we dat TGO door de crisis een concrete invulling
kreeg in digitaal thuisonderwijs.
Hoewel bestuurder en schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het tot de crisis
nauwelijks gevoerd; ten tijde van de crisis kwam het op de agenda en dit leek zich in de scholen voort
te zetten.
We zien een onderwijsorganisatie die mede door ons onderzoek en de crisis aandacht lijkt te
ontwikkelen voor TGO. Daarbij wordt TGO toegespitst op nieuwe vormen die voortvarend worden
voortgezet, waarbij er enige scepsis bij de leerkrachten is over de duur ervan. Nieuwe inhouden
hebben we niet kunnen ontdekken.
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Bestuur 21 (middelgroot)
NB. Van deze onderwijsorganisatie hadden alleen de schoolleiders aan het onderzoek meegedaan.
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1. Onderwijsfilosofie en indicatoren voor onderwijskwaliteit
De invulling die aan TGO in deze onderwijsorganisatie werd gegeven, hebben we op basis van de
eigen bewoordingen getypeerd als veel sterker gericht het voorbereiden van het kind op een
toekomstige plek in de samenleving dan op de ontwikkeling van het kind. De schoolleiders hadden
het over 21ste-eeuwse vaardigheden en voorwaarden, niemand sprak over de vorm.
Iedereen vond TGO belangrijk. Daarbij werd verwezen naar het belang dat kinderen zich staande
kunnen houden in een veranderende wereld. Daarbij werd ook gerefereerd aan nieuwe beroepen.
Andere specifieke ontwikkelingen in de samenleving werden niet genoemd.
Kwaliteitscriteria zijn onbekend.
2. Raad van Toezicht en bestuurder: focus onderwijsopdracht
We hebben over de Raad van Toezicht geen data doordat de bestuurder niet meedeed aan het
onderzoek.
Qua onderwijsopdracht percipieerden de schoolleiders hun bestuurder als redelijk tot zeer sterk
gericht op cognitieve vaardigheden en redelijk of sterk gericht op sociale en
burgerschapsvaardigheden, hoewel die eerste focus volgens een van hen in de tweede meting nog
maar matig was. Over zijn focus qua opvatting van de onderwijsopdracht waren ze steeds sterk
tevreden (actor-actor koppeling).
3. Ervaren samenwerking rond onderwijsvernieuwing en TGO door bestuurder, schoolleiders en
leerkrachten
Het gesprek over TGO werd van belang geacht vanwege het aandeel ervan in het huidige onderwijs
en het grote ongemak van het huidige systeem. Volgens twee schoolleiders ontstond dit gesprek
spontaan, volgens de rest werd het georganiseerd. In de perceptie voor de crisis was het vertalen van
het belang van TGO naar een georganiseerd gesprek dus geen gedeelde realiteit (partiële
ontkoppeling filosofie-middel).
In deze onderwijsorganisatie werd onderwijskundige vernieuwing in een werkgroepen van
schoolleiders belegd. Schoolleiders bouwden daarnaast aan een gemeenschappelijk kader om
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit te kunnen delen. Het gezamenlijk overleg werd als positief
ervaren en dat veranderde tijdens de crisis niet.
Een van de schoolleiders merkte aan het begin van de weekboeken op in zijn netwerk veel
gesprekken over TGO te voeren en dat het jammer dat dit niet in ons onderzoek kon worden
meegenomen. Volgens hem was het veelzeggend dat buurtscholen zich veel zorgen maken over de
slag die zij nog moeten slaan richting TGO; hun scholen waren, mede door de bestuurder, daarin veel
verder ontwikkeld. In de reflectieweekboeken zagen we verder geen gesprekken over kindzorg, voor
en tijdens de crisis af en toe een gesprek over digitalisering en tijdens de crisis een grote toename in
de gesprekken over de vorm, wat zich toespitste op thuisonderwijs; we zagen ook een gelijkblijvend
hoog aantal gesprekken over visie (deze bevinding is vertekend door de non-respons van een van de
schoolleiders). Ook in de tweede meting kwam naar voren dat TGO deze praktische invulling van
digitaal afstandsonderwijs kreeg, waarbij werd opgemerkt dat kinderen al aan de werkwijze gewend
waren en ook dat dit een deel, maar wellicht niet alles zou zijn van wat TGO behelsde. De crisis had
TGO dichterbij gebracht door inzichten in effectiever organiseren en meer gebruikmaken van de
zelfstandigheid van leerlingen. Bovenschoolse samenwerking rond TGO zou met ICT effectiever
kunnen worden, en bovendien werd verwacht dat er meer samenwerking zou komen om meer
mogelijkheden uit te wisselen en innovaties te versnellen.
Van deze onderwijsorganisatie hadden van twee van de drie deelnemende scholen leerkrachten
(N=16; ongeveer de helft van de vragen was niet ingevuld) de teamvragenlijst ingevuld; in beide
gevallen ging het om scholen waarvan de schoolleider sterk tevreden was over focus en houding van
de bestuurder bij de invulling van de onderwijsopdracht. TGO zagen zij – in elk geval ten dele – als
digitaal afstandsonderwijs, met een grotere nadruk op de zelfstandigheid van leerlingen.
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Volgens diverse leerkrachten van de ene school lag de focus van de schoolleider vooral op coaching,
maar zou hij meer aandacht kunnen hebben voor de professionaliteit van de leerkrachten. Volgens
de leerkrachten van de andere school stond de schoolleider open voor onderwijsvernieuwing en lag
het accent vooral op ontwikkeling.
Bijna alle leerkrachten zagen TGO dichterbij komen door de inzet van ICT, enkelen maakten zich
zorgen om een terugval daarin na de crisis. Enkele leerkrachten merkten ook op dat onderwijs op
school belangrijk bleef. Naar de school van de toekomst zouden ze als lessons learned kleinere
klassen en/of meer leerkrachten voor de klas willen terugzien. Ook zagen ze wat in het aanbieden
van devices aan alle kinderen en differentiatie met thuisonderwijs door ICT. Meer bewegend leren
werd ook genoemd. Binnen beide teams was de ervaring met een gesprek over de kansen die de
coronocrisis bood voor TGO wisselend; volgens de leerkrachten van de schoolleider die zij dat het
gesprek spontaan ontstond was dit een agendapunt in de vergadering of een dagelijks terugkerende
uitwisseling, volgens leerkrachten van de schoolleider die zei dat het gesprek georganiseerd werd,
vond het informeel of niet plaats.
4. Conclusie
Rond focus zagen we een actor-actor koppeling tussen bestuurder en schoolleiders.
TGO werd door de schoolleiders belangrijk gevonden. Waar volgens de onderwijsfilosofie meer
aandacht uitging naar voorbereiding op een toekomstige plek in de samenleving, zagen we dat TGO
door de crisis een concrete invulling kreeg in digitaal thuisonderwijs. Daarbij bleef onderwijs op
school belangrijk.
Hoewel schoolleiders het gesprek over TGO belangrijk vonden, werd het niet door ieder van hen
georganiseerd; dit laatste leek zich omgekeerd in de scholen voort te zetten: waar voor de crisis het
gesprek spontaan ontstond, werd het nu georganiseerd, en waar het georganiseerd werd, ontstond
het nu spontaan. Wellicht was in deze laatste school, waar de kinderen al aan de werkwijze gewend
waren, het spontane gesprek genoeg.
We zien een onderwijsorganisatie waarin TGO aandacht krijgt. Daarbij lijkt het zich vooral toe te
spitsen op vorm en niet op inhoud.
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Bijlage 4: Tabellen op basis van de bijlagen 2 en 3
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Tabel op basis van Bijlagen 2 en 3 (vervolg)
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Op basis van voorgaande data hebben we in de hoofdtekst een figuur opgenomen om inzicht te
geven in de aard van de besturingsfilosofie per onderwijsorganisatie. Hier maken we een nader
onderscheid tussen bestuurders en schoolleiders.
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Figuur XX: Besturingsfilosofie van de bestuurders
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Bijlage 5: Tabellenboeken
In dit tabellenboek staan de beschrijven de data uit de vijf vragenlijsten.
Tabel 1. Leeftijd van de bestuurders en schoolleiders
Bestuurders
Frequentie
Percentage
35- 44
45-54
55-64
65- ouder

1
5
10
4
20

Schoolleiders
Frequentie
Percentage

5,0
25,0
50,0
20,0
100

13
21,7
18
30,0
22
36,7
2
3,3
55
91,7
Missings
5
8,3
De gemiddelde leeftijd van de bestuurders is 57,3 (Sd 6,74) en van de schoolleiders
50,60 (sd 9,42)

Tabel 2. Hoeveel jaar werkt u in uw huidige functie in deze organisatie?
Jaren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 of meet
Total

Bestuurders
Frequentie
Percentage
2
4
2
1
5
1
1
1
0
1
1
1
0
0
0
20

10,0
20,0
10,0
5,0
25,0
5,0
5,0
5,0
0
5,0
5,0
5,0
0
0
0
100,0

Schoolleiders
Frequentie
Percentage
10
7
9
2
6
4
2
0
2
1
0
3
1
1
11
59

16,7
11,7
15,0
3,3
10,0
6,7
3,3
0
3,3
1,7
0
5,0
1,7
1,7
18,6
98,3

Tabel 3. Heeft u daarvoor ook als bestuurder (of respectievelijk schoolleider)?
Bestuurders
Frequentie
Percentage

Schoolleiders
Frequentie
Percentage

Nee
11
55
39
65
Ja
9
45
21
35
Totaal
20
100
60
100
Vier bestuurders hebben ervaring in andere sectoren. Zij hebben ervaring opgedaan in het Speciaal onderwijs,
het VO, VSO en in maatschappelijke dienstverlening.

Tabel 4. Wat was uw vooropleiding?
Bestuurders
Frequentie
Percentage
HBO
WO
Gepromoveerd
Totaal

7
12
1
20

35
60
5
100

Schoolleiders
Frequentie
Percentage
53
6
0
59

88,3
10
0
98,3
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Tabel 5. Heeft Inspectie van het Onderwijs met u een bestuursgesprek gevoerd in het kader van het
vernieuwde toezicht (synoniem= bestuursgerichte toezicht sinds 1 augustus 2017)
Bestuurders
Frequentie
Percentage
Nee
Ja
Totaal

6
14
20

30
70
100

Tabel 6. In welk jaar is deze besturingsfilosofie vastgesteld? - Kalenderjaar
Bestuurders
Frequentie
Percentage
Valid
2012
2014
2015
2016
2017
2019
2020
Total

3
2
1
2
2
4
4
2
20

15,0
10,0
5,0
10,0
10,0
20,0
20,0
10,0
100,0

Tabel 7. In hoeverre komt de besturingsfilosofie van uw onderwijsorganisatie tot uitdrukking in het
handelen van
Bestuurders
Gemiddelde
Std deviatie
De bestuurder/ uzelf
19
3,84
,898
59
uzelf als schoolleider
X
59
het bestuursbureau
19
3,58
,838
59
de scholen (gemiddeld)
19
3,47
,841
x
Total
Scores: nog geheel niet (1), beginnend (2), gedeeltelijk (3), grotendeels (4), geheel (5).

Schoolleiders
Gemiddelde
Std deviatie
4,03
3,97
3,73
x

,787
,765
,739
x
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Tabel 8. Focus van het intern toezicht volgens de bestuurders
N

Meting 1
Gemiddelde
Std deviatie

Focus van het intern toezicht
Ambtelijk-bureaucratische focus
20
3,05
Professie-ontwikkelingsgerichte
20
3,10
focus
Systeemvernieuwingsgerichte focus
20
3,15
Small-onderwijskundige focus
20
3,20
Pedagogische focus
20
2,75
Bedrijfsmatig-ondernemende focus
20
4,10
Tevredenheid over
Ambtelijk-bureaucratische focus
20
3,45
Professie-ontwikkelingsgerichte
20
3,15
focus
Systeemvernieuwingsgerichte focus
20
3,20
Small-onderwijskundige focus
20
3,25
Pedagogische focus
20
2,95
Bedrijfsmatig-ondernemende focus
20
3,70
Scores: niet (1), matig (2), redelijk (3), sterk (4),zeer sterk (5).

N

Meting 2
Gemiddelde
Std deviatie

1,146
,852

19
19

2,53
2,89

,905

1,089
0,894
1,020
,852

19
19
19
19

2,95
2,86
2,72
3,16

1,177
1,108
1,074
1,214

,945
1,089

19
19

3,58
3,26

1,017
1,098

1,105
,967
,887
,733

19
18
19
19

3,42
3,56
3,26
3,53

,902
1,199
1,147
,905

1,049

Tabel 9. Focus van de bestuurders volgens de schoolleiders
N

Meting 1
Gemiddelde
Std deviatie

Focus van de bestuurder
Ambtelijk-bureaucratische focus
59
3,22
Professie-ontwikkelingsgerichte
59
3,97
focus
Systeemvernieuwingsgerichte focus
59
4,00
Small-onderwijskundige focus
59
3,58
Pedagogische focus
59
3,53
Bedrijfsmatig-ondernemende focus
59
3,88
Tevredenheid over
Ambtelijk-bureaucratische focus
59
3,71
Professie-ontwikkelingsgerichte
59
3,76
focus
Systeemvernieuwingsgerichte focus
59
3,83
Small-onderwijskundige focus
59
3,78
Pedagogische focus
58
3,64
Bedrijfsmatig-ondernemende focus
59
3,64
Scores: niet (1), matig (2), redelijk (3), sterk (4), zeer sterk (5).

N

Meting 2
Gemiddelde
Std deviatie

1,084
,909

41
41

3,39
3,61

1,070
1,159

,830
,951
,916
,930

41
41
41
41

3,54
3,17
3,39
3,63

,840
1,138
1,202
1,090

,767
1,023

41
41

3,80
3,73

,928
1,225

,985
,789
,950
1,047

41
41
41
41

3,54
3,66
3,71
3,61

,925
,883
1,078
,919
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Tabel 10. Focus van het intern toezicht ten aanzien van onderwijskwaliteit volgens de bestuurders
N

Meting 1
Gemiddelde
Std deviatie

Focus van het intern toezicht
Smalle focus op onderwijskwaliteit
20
3,35
Brede focus op onderwijskwaliteit
20
2,95
Focus gericht op eigen organisatie
20
4,00
Focus gericht op de
20
3,10
maatschappelijke omgeving
Focus gericht op de politieke
20
2,70
omgeving
Tevredenheid over
Smalle focus op onderwijskwaliteit
20
3,25
Brede focus op onderwijskwaliteit
20
3,25
Focus gericht op de eigen
20
3,55
organisatie
Focus gericht op de
20
3,40
maatschappelijke omgeving
Focus gericht op de politieke
20
3,20
omgeving
Scores: niet (1), matig (2), redelijk (3), sterk (4), zeer sterk (5).

N

Meting 2
Gemiddelde
Std deviatie

1,040
1,099
,562
1,021

19
19
19
19

2,53
3,05
3,53
3,05

1,020
1,129
,697

1,031

19

2,58

1,071

1,070
1,020
,759

19
19
19

3,58
3,58
3,53

1,017
,961
,772

,883

19

3,26

,991

,951

19

3,32

1,003

,911

Tabel 11. Focus van de bestuurders ten aanzien van onderwijskwaliteit volgens de schoolleiders
N

Meting 1
Gemiddelde
Std deviatie

Focus van de bestuurder
Smalle focus op onderwijskwaliteit
59
3,44
Brede focus op onderwijskwaliteit
59
3,46
Focus gericht op de eigen
59
3,80
organisatie
Focus gericht op de
59
3,81
maatschappelijke omgeving
Focus gericht op de politieke
59
3,51
omgeving
Tevredenheid over
Smalle focus op onderwijskwaliteit
59
3,78
Brede focus op onderwijskwaliteit
59
3,56
Focus gericht op de eigen
59
3,68
organisatie
Focus gericht op de
59
3,68
maatschappelijke omgeving
Focus gericht op de politieke
59
3,66
omgeving
Scores: niet (1), matig (2), redelijk (3), sterk (4), zeer sterk (5).

N

Meting 2
Gemiddelde
Std deviatie

1,038
,837
,805

41
41
41

2,83
3,22
3,76

1,138
1,037
,969

,656

41

3,85

,853

,751

41

3,51

,925

,852
,876
,819

41
41
41

3,73
3,71
3,83

,923
,955
,998

,706

41

3,80

,872

,685

41

3,61

,862
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Tabel 12. Houding van het intern toezicht volgens de bestuurders
N

Meting 1
Gemiddelde
Std deviatie

N

Meting 2
Gemiddelde
Std deviatie

Controlerend
20
5,55
1,317
20
4,95
Vrijblijvend
20
4,95
1,638
20
5,33
Onderzoekend
19
3,53
1,020
19
4,05
Laissez-faire
20
4,95
1,356
20
5,11
Zakelijk
20
5,10
1,294
20
5,00
Vriendschappelijk
20
4,85
,933
20
5,05
Sturend
20
4,80
1,436
20
4,84
Nabij
20
4,50
,761
20
4,58
Persoonlijk
20
4,50
1,051
20
4,74
Open
20
4,25
,967
20
4,74
Daadkrachtig
20
4,85
1,040
20
4,63
Berekenend
19
5,11
1,197
19
4,68
Formalistisch
20
5,35
1,387
20
4,89
Moedig
20
4,35
,988
20
4,42
Strategisch
20
4,10
,912
20
4,47
Informeel
20
4,90
,718
20
4,84
Principieel
20
5,00
1,376
20
4,89
Afwachtend
20
4,95
1,572
20
5,37
Voorspelbaar
20
4,90
,788
20
5,00
Vooringenomen
20
4,90
1,410
20
4,95
Conflict mijdend
20
4,80
1,508
20
5,26
Empathisch
20
4,60
,883
20
5,05
Zelfbewust
20
4,65
1,182
20
4,47
Rigide
19
5,00
1,247
19
4,74
Reflectief
20
3,85
,933
20
4,47
Eigengereid
20
5,00
1,214
20
4,58
Bemoeierig
20
5,10
1,447
20
4, 84
Formeel
20
5,00
,973
20
4,84
Rolvast
20
4,30
1,129
20
4,72
Afstandelijk
20
5,05
1,146
20
4,78
Betrokken
20
4,35
,813
20
4,74
Scores: veel te weinig (1), te weinig (2), enigszins te weinig (3), net te weinig (4), precies goed(5), net iets te veel
(6), enigszins te veel (7), te veel (8), veel te veel (9).

1,079
,686
1,311
,758
1,054
,780
,898
1,017
,872
,733
,895
1,057
1,049
1,170
1,124
,602
,994
,895
,882
1,026
,562
,621
1,020
,933
1,124
,961
1,015
,958
,461
1,003
,872
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Tabel 13. Houding van de bestuurders volgens de schoolleiders
N

Meting 1
Gemiddelde
Std deviatie

N

Meting 2
Gemiddelde
Std deviatie

Controlerend
59
5,08
1,179
41
4,98
Vrijblijvend
57
5,23
,655
40
5,15
Onderzoekend
60
4,47
,947
41
4,37
Laissez-faire
58
5,10
,693
39
4,79
Zakelijk
60
5,03
,823
40
5,15
Vriendschappelijk
60
4,83
,587
41
4,80
Sturend
59
5,00
1,017
40
5,03
Nabij
59
4,47
,989
41
4,17
Persoonlijk
60
4,58
1,127
41
4,44
Open
59
4,46
1,056
41
4,61
Daadkrachtig
60
4,48
1,127
41
4,54
Berekenend
57
5,21
,818
39
5,18
Formalistisch
59
5,17
,647
39
5,15
Moedig
58
4,64
1,087
39
4,49
Strategisch
59
5,03
,850
40
5,05
Informeel
59
4,80
,761
40
4,80
Principieel
59
5,24
1,023
40
5,32
Afwachtend
59
5,07
,926
40
4,95
Voorspelbaar
58
4,59
,817
40
4,78
Vooringenomen
58
5,29
,676
39
5,23
Conflict mijdend
58
5,21
1,005
39
5,23
Empathisch
59
4,49
,954
41
4,56
Zelfbewust
59
4,81
,776
38
4,82
Rigide
58
5,17
,729
37
5,16
Reflectief
59
4,59
,985
41
4,51
Eigengereid
57
5,35
,954
38
5,34
Bemoeierig
57
5,02
,612
39
5,08
Formeel
58
5,16
,745
39
5,13
Rolvast
59
4,85
,690
41
4,93
Afstandelijk
58
5,26
,762
39
5,46
Betrokken
59
4,64
,804
41
4,54
Scores: veel te weinig (1), te weinig (2), enigszins te weinig (3), net te weinig (4), precies goed(5), net iets te veel
(6), enigszins te veel (7), te veel (8), veel te veel (9).

1,012
,834
1,067
,801
1,145
,601
1,187
1,181
,923
,862
1,098
,823
,933
1,211
,815
,791
,888
,932
,862
,706
,742
,709
,834
,958
,810
,708
,774
,833
,848
,854
,778
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Tabel 14. Tevreden over de kwaliteit van ondersteuning van het bestuursbureau op het terrein van?
Ondersteuning van bestuur/bestuurder(s)

N

Meting 1
Gemiddelde
Std deviatie

N

Meting 2
Gemiddelde
Std deviatie

Financiën
20
3,95
,887 20
4,00
Huisvesting, beheer en onderhoud
20
3,95
,945 20
4,15
P&O
20
3,80
,616 20
3,95
HR
20
3,55
1,191 20
3,80
(Toezicht op) kwaliteit van onderwijs
20
3,70
1,261 20
3,65
Onderwijsvernieuwing (pedagogisch20
3,10
1,210 20
3,15
didactisch vlak)
Schoolontwikkeling (organisatorisch vlak)
20
3,15
1,137 20
3,25
Toekomstgericht onderwijs*
20
3,20
1,152 20
3,20
Ondersteuning van de scholen/
schoolleiders
Financiën
19
4,11
,809 20
4,05
Huisvesting, beheer en onderhoud
19
3,79
,787 20
4,00
P&O
19
3,79
,631 20
4,05
HR
19
3,42
1,261 20
3,90
(Toezicht op) kwaliteit van onderwijs
19
3,84
1,015 20
3,50
Onderwijsvernieuwing (pedagogisch19
3,11
,809 19
3,11
didactisch vlak)
Schoolontwikkeling (organisatorisch vlak)
19
3,47
,772 20
3,15
Toekomstgericht onderwijs*
19
2,95
,911 19
3,16
Scores: niet (1), matig (2), redelijk (3), sterk (4), zeer sterk (5). *Verderop vragen we wat u onder toekomstgericht
onderwijs verstaat

,973
,671
,945
,834
1,182
1,309
1,293
1,281

,826
,795
,605
,788
1,147
1,243
1,226
1,259

Tabel 15. Tevreden over de kwaliteit van ondersteuning van het bestuursbureau op het terrein van?
Ondersteuning van bestuur/bestuurder(s)

N

Meting 1
Gemiddelde
Std deviatie

Financiën
54
4,02
Huisvesting, beheer en onderhoud
54
3,65
P&O
54
3,81
HR
54
3,76
(Toezicht op) kwaliteit van onderwijs
54
3,54
Onderwijsvernieuwing (pedagogisch55
3,18
didactisch vlak)
Schoolontwikkeling (organisatorisch vlak)
54
3,24
Toekomstgericht onderwijs*
54
3,17
Ondersteuning van de scholen/
schoolleiders
Financiën
56
3,59
Huisvesting, beheer en onderhoud
56
3,07
P&O
56
3,64
HR
56
3,50
(Toezicht op) kwaliteit van onderwijs
56
3,37
Onderwijsvernieuwing (pedagogisch56
3,00
didactisch vlak)
Schoolontwikkeling (organisatorisch vlak)
56
3,07
Toekomstgericht onderwijs*
56
3,00
Scores: niet (1), matig (2), redelijk (3), sterk (4), zeer sterk (5).
*verderop vragen we wat u onder toekomstgericht onderwijs verstaat

N

Meting 2
Gemiddelde
Std deviatie

,835
,955
,933
,930
1,004
1,172

37
37
36
36
36
36

3,76
3,70
4,03
3,94
3,22
2,89

,983
,909
,736
,893
,959
1,116

1,212
1,209

36
36

3,14
3,31

1,150
1,191

1,290
1,126
1,034
1,112
1,071
1,044

39
40
39
40
41
40

3,49
3,28
3,67
3,70
3,20
2,90

1,048
1,132
,982
,939
1,054
1,236

1,142
1,079

41
41

3,22
3,32

1,173
1,234
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Tabel 16. Hoe zijn de verantwoordelijkheden in uw onderwijsorganisatie belegd op schoolniveau?
Bestuurders
Frequentie Percentage
Integraal, namelijk (licht
toe wat u verstaat onder
integraal):…
Niet integraal
Totaal

Schoolleiders
Frequentie Percentage

17

85

54

90

3
20

15
100

6
60

10
100

Tabel 17. Hoe lang werkt u al volgens deze verantwoordelijkheden-verdeling?
Bestuurders
Frequentie Percentage
Integraal, namelijk (licht
toe wat u verstaat onder
integraal):…
Niet integraal
Totaal

Schoolleiders
Frequentie Percentage

17

85

54

90

3
20

15
100

6
60

10
100

Tabel 18. Gewoonten in contact per onderwijsorganisatie (bestuurders)
Bilateraal

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

6
4
8
4-8
14
15
3
4
3
3
1
6
2
4
20
8
2
2
3

Meting 1
Formele
Beleidsvoorbereiding
vergaderingen
met schoolleiders
met
schoolleiders
10
10
6
6
6
6
4-6
4-8
7
7
5
5
10
3
6
8
6
3
3
3
6
6
6
6
6
4
7
7
10
10
10
5

8
35
4
6
6
5

Bilateraal

12
6
15
5
5
4
50
8
10
10
7
5
8
16
3
3-8
50
15
8
8

Meting 2
Formele
Beleidsvoorbereiding met
vergaderingen
schoolleiders
met
schoolleiders
10
6
7
2
4
2
7
30
4
4
10
2
12
100
8
6
10
10
3
15
10
10
3
7
16
4
4
6
10
3
5-6
15
16
16
10
20
3
3
5
15
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Tabel 19. Gewoonten in contact (bestuurders)
Meting 1
Gemiddelde
Std. deviatie

N
Bilateraal met de bestuurder(s) (ook
videobellen en bellen)
Samen met andere schoolleiders in
groepsverband (ook videobellen en bellen)
inzake formele vergaderingen
(directieberaad, MT, bestuur-directieoverl
Samen met andere schoolleiders in
groepsverband (ook (video)bellen) inzake
samenwerking en beleidsvoorbereiding
(werkgroepen, expertgroep,

N

Meting 2
Gemiddelde Std. deviatie

19

6,00

5,110

20

12,50

13,359

19

6,95

2,068

20

7,90

4,012

19

7,21

6,973

20

13,80

21,571

Tabel 20. Gewoonten in contact (schoolleiders)
N
Bilateraal met de bestuurder(s) (ook
videobellen en bellen)
Samen met andere schoolleiders in
groepsverband (ook videobellen en bellen)
inzake formele vergaderingen
(directieberaad, MT, bestuurdirectieoverleg
Samen met andere schoolleiders in
groepsverband (ook videobellen en bellen)
inzake samenwerking en beleidsvoorbereiding (werkgroepen, expertgroep,
Samen met andere leden van het
crisisteam in groepsverband (ook
(videobellen) gesproken - .. keer (in cijfers
invullen) of NVT

Meting 1
Gemiddelde
Std deviatie

N

Meting 2
Gemiddelde Std deviatie

58

5,26

6,071

40

8,92

7,237

58

6,86

2,571

40

12,60

14,165

57

6,56

5,131

39

9,15

14,518

32

8,62

9,125

0

Tabel 21. Cultuur van samenwerken (schaalscores meting 1 en meting 2)
Openheid in communicatie
Gebrek aan openheid in
communicatie
Collective efficacy

20
20

Bestuurders
3,3722
2,1125

,53624
,69526

58
58

Schoolleiders
2,9885
2,5374

,80862
,82778

20

3,7625

,52236

58

3,8362

,59705

Tabel 22. Cultuur van samenwerken (schaalscores meting 2)
Openheid in communicatie
Gebrek aan openheid in
communicatie
Collective efficacy

20
20

Bestuurders
3,4479
2,1250

,53689
,57640

40
40

Schoolleiders
3,1417
2,4063

,69445
,75466

20

3,8000

,46311

40

3,8188

,59103
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Tabel 23. Hanteert u de term TGO in gesprek met schoolleiders?
Bestuurders
Frequentie Percentage
11
55
9
45
20
100

Ja
Nee
Total

Schoolleiders
Frequentie Percentage
36
60
20
33,3
56
93,3

Tabel 24. Vindt er in uw onderwijsorganisatie gesprek plaats tussen bestuurder(s) en schoolleiders
over toekomstgericht onderwijs?
Bestuurders
Frequentie
Percentage
Ja, dit gesprek is als vanzelf/spontaan
ontstaan
Ja, dit gesprek hebben we georganiseerd
Nee, maar we willen dit wel in de nabije
toekomst
Nee, en dat zijn we niet van plan
Total

Schoolleiders
Frequentie
Percentage

9

45

20

33,3

10

50

24

40

1

5

10

16,7

0
20

0
100

2
56

3,3
93,3

Tabel 25. Is er een crisisteam?
Respons van de bestuurders
Crisisteam

Ja

Nee
12

7

Tabel 26. Afstemming tijdens de coronacrisis (met wie en op welk terrein)
Niet

Veiligheid en
gezondheid
Samenwerking met
kinderopvang en bso
Onderwijsontwikkeling

In
het
crisisteam

Met
bestuurders

Met
ondersteuners
van het
bestuursbureau

In het
schoolleiderscollectief

Bestaande
school-

Spec.
Ingerichte
werkgroep

MT
van
de
eigen
school

Samenwerking met
BSO en
Kinderopvang

Selectie
teamleden

Gehele
team

0

13

11

15

17

0

2

0

0

0

0

0

10

13

5

13

0

0

0

3

0

0

1

9

9

7

14

5

3

1

0

1

0

1

0

11

8

13

4

2

1

0

1

1

0

8

7

7

15

0

1

1

0

0

0

0

10

13

7

14

2

0

1

0

0

1

2

0

4

14

15

5

1

1

0

0

0

0

4

7

12

6

3

0

1

0

0

0

0

7

8

12

17

3

0

1

0

0

1

Overstijggende
werkgroep

(afstandsonderwijs/
thuisleren)
Ondersteuning van
Zorgleerlingen
Organisatorische
creativiteit
Educatief
partnerschap/
kansarme leerlingen
Formatieplannen voor
het komende jaar
Inperking financieel
risico of verlies
Onderwijsinnovatie
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Tabel 27. Rol van de bestuurder (zelfrespons) in de afstemming

Veiligheid en gezondheid
Samenwerking met
kinderopvang en bso
Onderwijsontwikkeling

Op afstand
blijvend/
beschouwend
2
1

0
2

Voorzieningen
regelend/
faciliterend
3
5

10
9

Directief
sturend (we
doen x)
4
2

3

3

6

6

0

5

2

7

5

0

5

4

8

2

0

7

2

7

3

0

6

0

2

10

1

2

0

3

10

4

0

9

5

4

1

Luisterend en
samenvattend

Kaderstellend (blijf
binnen deze grenzen)

(afstandsonderwijs/
thuisleren)
Ondersteuning van
Zorgleerlingen
Organisatorische
creativiteit
Educatief partnerschap/
kansarme leerlingen
Formatieplannen voor
het komende jaar
Inperking financieel risico
of verlies
Vooruitdenken en
werken op ervaring die
we nu opdoen wat betreft
onderwijsinnovatie

Tabel 28. Afstemming tijdens de coronoacrisis (met wie en op welk terrein)
Niet

Veiligheid en
gezondheid
Samenwerking met
kinderopvang en bso
Onderwijsontwikkeling
(afstandsonderwijs/
thuisleren)
Ondersteuning van
Zorgleerlingen
Organisatorische
creativiteit
Educatief
partnerschap/
kansarme leerlingen
Formatieplannen
voor het komende
jaar
Inperking financieel
risico of verlies

In het
crisisteam

Met
bestuurders

Met ondersteuners van
het bestuursbureau

In het
schoolleiderscollectief

Bestaande
school-

Spec.
Ingerichte
werkgroep

Eigen
school

Selectie
teamlede
n eigen
school

Gehele
team eigen
school

Overstijggende

2

20

24

14

17

3

7

30

9

32

5

12

13

5

4

1

3

21

12

11

1

16

18

10

17

6

5

29

13

38

1

14

12

7

9

5

4

30

16

35

3

10

9

4

7

2

2

26

10

34

9

10

9

5

3

2

4

23

14

19

2

2

15

22

5

2

2

30

17

28

15

2

16

11

7

1

4

15

1

4
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Tabel 29. Perspectief van schoolleiders ervaren stijl van de bestuurder
NvT

Veiligheid en
gezondheid
Samenwerking met
kinderopvang en bso
Onderwijsontwikkeling

2

Op afstand
blijvend/
beschouwend (2)
26

12

Voorzieningen
regelend/
faciliterend (4)
20

Kaderstellend (blijf
binnen deze
grenzen) (5)
30

Directief
sturend (we
doen x) (6)
10

7

11

5

7

15

8

4

11

18

14

19

2

6

11

10

15

16

3

12

9

11

12

12

2

11

8

5

15

12

4

8

7

6

11

14

4

16

2

6

8

11

12

Luisterend en
samenvattend (3)

(afstandsonderwijs/
thuisleren)
Ondersteuning van
Zorgleerlingen
Organisatorische
creativiteit
Educatief
partnerschap/
kansarme leerlingen
Formatieplannen voor
het komende jaar
Inperking financieel
risico of verlies

Tabel 30. Is het bestuurlijk handelen in lijn met de vastgestelde besturingsfilosofie?
Matig
Redelijk
Sterk
Zeer sterk
Totaal

Bestuurders
Frequentie
Percentage
2
4
9
5
20

10
20
45
25

100

Tabel 31. In hoeverre hebben de volgende zaken zich voorgedaan in de afgelopen periode?
Bestuurders
Gemiddelde
Std deviatie
3,65
3,15
2,65
2,70
3,05
2,90

N

Informeel contact met voorzitter RvT
20
Vergaderd met de RvT
20
Verdeeldheid ervaren binnen RvT
17
RvT heeft om rapportages gevraagd
20
RvT was gericht op hoofdlijnen
19
RvT was geneigd in te gaan op operationele zaken
20
RvT heeft voorgesteld urgente zaken door te
20
schuiven naar een volgend moment
Scores: veel minder (1), minder (2), evenveel (3), meer (4), veel meer (5)

3,25

,813
,366
,702
,657
,524
,718
,444

Tabel 32. Notities gemaakt met het oog op visieontwikkeling en plannen voor een later moment
Bestuurders
Helemaal niet
Een enkele
Redelijk wat
Een heel aantal
Veel
Totaal

Schoolleiders

Frequentie

Percentage

Frequentie

Percentage

1
9
6
1
3
20

2,5
22,5
15
2,5
7,5
50

3
13
7
9
8
40

6,8
29.5
15,9
20,5
18,2
90,9
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Tabel 33. Op welke manier gesproken over de mogelijkheden om voort te bouwen.
Niet gedaan
In billateraal overleg
Terloops, terzijde in ander
overleg
Speciaal belegde bijeenkomst
Anders
Totaal

Bestuurders
Frequentie
Percentage
0
0
5
25

Schoolleiders
Frequentie
Percentage
8
18,2
5
11,4

2

10

12

27,3

5
8
20

25
40
100

7
8
40

15,9
18,2
90,9

Tabel 34. Behoefte bij schoolleiders om na te denken over eventuele lessen uit de crisis (perceptie
van de bestuurders).
Ja
Nee
Totaal

Bestuurders
Frequentie Percentage
19
47,5
1
2,5
20
50

Tabel 35. Met team gesproken over de mogelijkheden om voort te bouwen.
Schoolleiders
Frequentie
Percentage
1
2,3

Niet gedaan
Terloops/terzijde met enkele
teamleden
Terloops/terzijde in teamoverleg
In speciaal belegde bijeenkomst
Anders
Totaal

4

9,1

10
13
12
40

22,7
29,5
27,3
90,9

Tabel 36. Houding (schaalscores meting 1)
Persoonlijk
Open
Controlerend
Laissez faire
Berekenend

20
20
20
20

Bestuurders
4,4875
4,1275
5,1286
4,9500

,69526
,72755
1,12381
1,32133

Bestuurders
4,7500
4,3500
4,8071
5,3667

,73449
,91967
,89428
,75626

59
59
59
59
59

Schoolleiders
4,5466
4,5915
5,0282
5,1328
5,1935

,80739
,76751
,67321
,55861
,58853

41
41
41
41
41

Schoolleiders
4,4268
4,5476
5,0244
4,9667
5,2188

,78311
,75257
,82459
,60764
,72099

Tabel 37. Houding (schaalscores meting 2)
Persoonlijk
Open
Controlerend
Laissez faire
Berekenend

20
20
20
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Teamvragenlijst
In dit tabellenboek staan gegevens over 32 scholen, variërend van 1 tot 23 leerkrachten per school.
De scholen worden in stand gehouden door 17 besturen.
Van de 209 respondenten zijn er 183 (87,6%) vrouw en 26 (12,4%) man.
Tabel 1. Leeftijd van de docenten
Docenten
Frequentie
Percentage
18-24
25-43
35-44
45-54
55-64
65+
Totaal
Waarvan missend

7
47
65
36
41
9
209
4

3,4%
22,5%
31,1%
17,2%
19,6%
4,3%
100%
1,9%

Tabel 2. Hoeveel jaar bent u werkzaam in deze school/hoeveel jaren werkervaring heeft u als
leerkracht?
In deze school
Jaren
Geen
1 jaar of minder
2-5 jaar
6-10 jaar
11-20 jaar
21 jaar of meer
Total
Waarvan
missend

Frequentie
23
72
25
61
28
209
-

Percentage

Jaren werkervaring als
leerkracht
Frequentie
Percentage

11%
34,4%
12%
29,2%
13,4%
100%
-

7
5
29
27
68
70
209
3

3,3%
2,4%
13,9%
12,%
32,5%
33,5%
100%
1,4%

Tabel 3. Welke van de volgende functies of taken vervult u in uw school?
Meerdere antwoorden mogelijk
Jaren
Leerkracht
Klassenassistent/onderwijsassistent
Bouwcoordinator
Locatieleider
Lid van MR
Lid van GMR
Interne Begeleider /
Zorgcoordinator
Totaal

Docenten
Frequentie Percentage
186
10
22
5
37
7
23

89%
4,8%
10,5%
2,4%
17,7%
3,3%
11%

209

100%
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Tabel 4. Indien u één van de leerkrachten op deze school bent, in welke bouw heeft u dan de
afgelopen periode vooral lesgegeven?
Docenten
Frequentie
Percentage

Jaren
Groep 1 en/of 2
Groep 3, 4 en/of 5
Groep 6, 7 en/of 8
Ik werk (momenteel) niet als leerkracht op deze school
Totaal
Missing

42
76
69
18
209
4

20,1%
36,4%
33%
8,6%
100%
1,9%

Tabel 5. Hoeveel fte werkt u totaal op deze school (ongeacht met welke taak of functie?
Docenten
Frequentie
Percentage
0,1-0,3 fte
0,3-0,7 fte
0,7-1,0 fte
Totaal
Missing

8
98
101
209
2

3,8%
46,9%
48,3%
100
1,0%

Tabel 6. Toekomstgericht onderwijs – ik vind dit van belang…
Aandacht voor de individuele leerling
21e eeuwse vaardigheden
Leerling in een wereld van verschillen
Mogelijkheden op het gebied van ICT

N
187
187
187
187

Gemiddelde
4,59
4,34
4,72
4,12

Std. deviatie
,66
,72
,54
,75

Tabel 7. Toekomstgericht onderwijs – mijn team vindt dit van belang…
Aandacht voor de individuele leerling
21e eeuwse vaardigheden
Leerling in een wereld van verschillen
Mogelijkheden op het gebied van ICT

N
183
183
183
183

Gemiddelde
4,35
4,13
4,48
3,85

Std. Deviatie
,72
,76
,66
,76

Tabel 8. Vindt er in uw team een gesprek plaats over kansen die de corona-crisis biedt om het
onderwijs meer toekomstgericht vorm te gaan geven?
Docenten
Frequentie
Percentage
Niet van toepassing/vindt niet plaats
Terloops of terzijde met enkele teamleden
Terloops of terzijde in een teamoverleg
In een speciaal daartoe belegde bijeenkomst
Anders, namelijk:
Totaal
Missing

12
58
68
19
28
185
24

5,7
27,8
32,5
9,1
13,4
88,5
11,5
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Tabel 9. Betrokkenheid van het team in de besluitvorming – normaal gesproken
N
Betrokkenheid bij besluitvorming

Gemiddelde

Std. deviatie

3,97

,61

N

Gemiddelde

Std. deviatie

178
178
178
178

3,76
3,67
4,19
3,72

,59
,60
,65
,61
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Tabel 10. Creativiteit in het team – normaal gesproken
Idee- en handelingsgeneratie
Leren van fouten
Teamklimaat
Openheid voor ideeën

Tabel 11: Focus van de directeur – normaal gesproken – in welke mate is deze focus van toepassing
Ambtelijk
Personeel
Ontwikkeling
Systeemvernieuwing
Smal onderwijskundig
Pedagogisch
Bedrijfsmatig

N
173
174
174
174
174
173
174

Gemiddelde
4,14
4,05
4,02
4,11
3,95
4,04
4,24

Std. deviatie
,56
,53
,48
,35
,38
,40
,53

Tabel 12. Focus van de directeur – normaal gesproken – in welke mate bent u tevreden met deze
focus?
Ambtelijk
Personeel
Ontwikkeling
Systeemvernieuwing
Smal onderwijskundig
Pedagogisch
Bedrijfsmatig

N
172
173
174
173
173
173
172

Gemiddelde
4,01
3,97
4,00
4,09
3,98
4,04
4,21

Std. Deviatie
,80
,71
,47
,46
,46
,49
,64

Tabel 13a. Focus in de onderwijsvisie – normaal gesproken - In welke mate is deze focus van
toepassing
toetsing en resultaten van leerlingen (opbrengstgericht)
kijken naar de groei van leerlingen (ontwikkelingsgericht)

N
173
173

Gemiddelde
3,97
4,32

Std. deviatie
,743
,707

Tabel 13b. Focus in de onderwijsvisie – normaal gesproken - In welke mate bent u tevreden met deze
focus
toetsing en resultaten van leerlingen (opbrengstgericht)
kijken naar de groei van leerlingen (ontwikkelingsgericht)

N
172
172

Gemiddelde
4,09
4,24

Std. deviatie
,789
,824

N
165
165

Gemiddelde
3,41
3,75

Std. deviatie
,61
,59

Tabel 14. Cultuur van samenwerken – vóór corona
Kennis delen
Vaardigheden verdelen

126

Tabel 15. Cultuur van samenwerken – tijdens corona
Kennis delen
Vaardigheden verdelen

N
163
162

Gemiddelde
3,05
3,62

Std. deviatie
,92
,90

Tabel 16. Houding van de directeur – normaal gesproken
N Gemiddelde
Std. deviatie
Controlerend
172
5,03
,35
Laissez faire
171
4,84
,46
Persoonlijk
171
4,69
,34
Scores: veel te weinig (1), te weinig (2), enigszins te weinig (3), net te weinig (4), precies goed(5), net iets te veel
(6), enigszins te veel (7), te veel (8), veel te veel (9).
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Bijlage 6: Vragenlijsten
Informed consent
We hebben voorafgaand aan de afname van de vragenlijsten respondenten gevraagd het informed
consent formulier te ondertekenen.
Q3 Informed consent In overeenstemming met de wetenschappelijke gedragscode vragen we u bij de
start van dit onderzoek eerst om onderstaande goed te lezen en bijbehorende vragen te
beantwoorden. Let op: Mocht u op een van deze vragen 'Niet akkoord' aanklikken, dan stopt de
vragenlijst. We nemen in dat geval contact met u op, opdat u kunt aangeven wat er aan de hand is.
Q4 Start van informed consent De afname van deze vragenlijst en de verdere gegevensverzameling in
dit onderzoek zijn niet anoniem. Ik weet dat de onderzoekers mijn gegevens vervolgens
anonimiseren en geanonimiseerd analyseren. Uit de rapportages en analyses zullen geen specifieke
besturen, scholen of individuele respondenten af te leiden zijn. Ik weet dat de leden van het
onderzoeksteam mijn persoonlijke gegevens alleen gebruiken voor - het koppelen van gegevens van
verschillende tijdstippen - het persoonlijk aan mij terugsturen van mijn resultaten (na
geanonimiseerde analyse). Ik weet dat een onderzoeker die mij niet kent, verantwoordelijk is voor
de anonimisering en het versturen van persoonlijke terugkoppeling. De onderzoeksleden die mij
eventueel wel kennen, hebben alleen inzage in geanonimiseerde gegevens en resultaten.
Akkoord/ niet akkoord
Q5 Ik weet dat de gegevens geanonimiseerd worden opgeslagen op een beveiligde server van de
Radboud Universiteit, conform de moderne eisen inzake datamanagement. Ook de analyses en
opslag daarvan zullen geschieden in deze beveiligde digitale omgeving. Ik weet dat alleen de leden
van het onderzoeksteam er toegang toe hebben.
Akkoord/ niet akkoord
Q6 Ik bevestig dat ik de informatie in de introductie van deze vragenlijst heb gelezen en dat ik de
informatie begrijp. Ik heb vooraf voldoende tijd gehad om over mijn deelname na te denken en ben
in de gelegenheid geweest om vragen te stellen. De eventuele vragen die ik had, zijn naar
tevredenheid beantwoord door de onderzoekers.
Akkoord/ niet akkoord
Q7 Ik weet dat mijn deelname geheel vrijwillig is. Ik weet dat ik mijn toestemming op ieder moment
kan intrekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven.
Akkoord/ niet akkoord
Q8 Ik geef toestemming om de gegevens te verwerken voor wetenschappelijke publicaties. Ik geef
toestemming voor hergebruik van de dataset voor eventueel vervolgonderzoek door de bij dit
project betrokken hoofdonderzoekers (dr. M. Honingh en dr. F. Geijsel).
Akkoord/ niet akkoord
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Startvragenlijst bestuurder
Terminologie
We realiseren ons dat variatie in terminologie bestaat. We hanteren de volgende termen:
Onderwijsorganisatie: het totaal van de scholen en diensten die onder het bevoegd gezag vallen
Bestuur: het orgaan dat belast is met de uitoefening van de bestuurlijke functie (handelend namens
het bevoegd gezag) Besturen: het uitoefenen van de bestuurlijke functie Bestuurder: persoon die
belast is met de bestuurlijke functie. Interne toezichthouders: de personen die belast zijn met de
functie van intern toezicht op het bestuur (betreft veelal de Raad van Toezicht)
Schoolleiding/schoolleiders: de personen die zijn belast met en aanspreekbaar zijn op de dagelijkse
leiding van een of meerdere scholen.
Q11 Wat is uw geboortejaar?
Voor alle duidelijkheid: we gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw respons van meerdere
momenten aan elkaar te kunnen koppelen; na deze koppeling vindt er anonimisering plaats in het
databestand.
Q12 In welk jaar bent u als bestuurder gestart bij deze onderwijsorganisatie?
Q13 Heeft u daarvoor ook als bestuurder gewerkt?
Nee / Ja
Q14 Sinds wanneer bent u werkzaam als bestuurder?
Q15 In welke onderwijssector(en)?
Q16 Indien van toepassing: in welke sector anders dan het onderwijs was u bestuurder?
Q17 Wat is uw vooropleiding?
HBO
WO
Gepromoveerd
Q25 Heeft u additioneel een master of opleiding gevolgd, specifiek gericht op besturen? Indien van
toepassing vul in:
Q18 Achtergrondgegevens van het bestuur Zijn er in uw regio momenteel ontwikkelingen of thema’s
die de bestuursagenda duidelijk beïnvloeden c.q. die relatief forse aandacht opeisen op de
bestuursagenda (zoals het lerarentekort of regionale krimp)? Zo ja, welke?
Q26 In welk jaar en welk semester is deze besturingsfilosofie vastgesteld?
Kalenderjaar: ______________
Semester:
januari-juli
Augustus-December
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Q27 Wilt u aangeven in hoeverre de besturingsfilosofie van uw onderwijsorganisatie momenteel in het
handelen tot uitdrukking komt?
Besturingsfilosofie komt tot uiting in handelen
Nog geheel
Beginnend Gedeeltelijk Grotendeels Geheel
niet
Uw eigen handelen als
bestuurder
Het handelen van uw
bestuursbureau
De scholen gemiddeld genomen
School 1 (geef naam school)
School 2 (geef naam school)
School 3 (geef naam school)
School 4 (geef naam school)
Q28 Desgewenst kunt u hier een toelichting geven op uw antwoorden over de mate waarin de
besturingsfilosofie van uw onderwijsorganisatie momenteel daadwerkelijk tot uitdrukking komt:
Q30 Focus van de intern toezichthouders (veelal RvT) Deze vragen gaan over de focus die de intern
toezichthouders naar uw mening laten zien in hun agenda en gesprekken.
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
In welke mate is
deze focus van
toepassing op het
intern toezicht?

1 tot en met 5

In welke mate
bent u tevreden
met het
functioneren van
het intern
toezicht op dit
vlak?
1 tot en met 5

Ambtelijk-bureaucratische focus: aandacht voor formele
procedures, structuren en hiërarchie in het organiseren van
onderwijs
Professie-ontwikkelingsgerichte focus: andacht voor
professionaliserings-vraagstukken, organisatiecultuur, human
relations, veranderdynamiek, sociale verbondenheid,
werkgeverschap in het organiseren van onderwijs
Systeemvernieuwingsgerichte focus: aandacht voor (politieke)
toekomstgerichtheid, samenwerking met andere
onderwijsorganisaties, systeem-verandering, bijdrage aan de
ontwikkeling van onderwijssysteem en samenleving in het
organiseren van onderwijs
Smal-onderwijskundige focus: aandacht voor doelmatigheid,
basiskwaliteit, taakgerichtheid, effectiviteits- en
efficiëntievraagstukken in het organiseren van onderwijs
Pedagogische focus: aandacht voor betekenisvolheid, belang van
interactie, waarborgen van opvoedings- en vormingsaspecten,
waarden en normen in het organiseren van onderwijs
Bedrijfsmatig-ondernemende focus: aandacht voor
meerjarenplannen, marketing, imago, maatschappelijk
ondernemerschap, anticiperen op groei en krimp in het
organiseren van onderwijs
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Q31 Deze vragen gaan ook nog over de focus die de intern toezichthouders naar uw mening laten zien
ten aanzien van onderwijskwaliteit.
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
In welke mate is
deze focus van
toepassing op het
intern toezicht?
1 tot en met 5

In welke mate
bent u tevreden
met het
functioneren van
het intern
toezicht op dit
vlak?
1 tot en met 5

Smalle focus op onderwijskwaliteit: focus op cognitieve
leerprestaties
Brede focus op onderwijskwaliteit: focus ook op
identiteitsontwikkeling, sociale vorming en/of burgerschap
Focus gericht op de eigen organisatie
Focus gericht op de maatschappelijke omgeving
Focus gericht op de politieke omgeving
Q32 Ruimte voor opmerking over de focus van het intern toezicht (RvT)
Q34 Houding van het interne toezicht Deze vraag gaat over de houding die naar uw mening tot
uitdrukking komt in de handelswijze van leden van het intern toezicht.
Antwoordopties: 1: Veel te weinig; 2: Te weinig; 3: Enigszins te weinig; 4: Net iets te weinig; 5:
Precies goed; 6: Net iets te veel; 7: Enigszins te veel; 8: Te veel; 9: Veel te veel
1 tot en met 9
Controlerend
Vrijblijvend
Onderzoekend
Laissez-faire
Zakelijk
Vriendschappelijk
Sturend
Nabij
Persoonlijk
Open
Daadkrachtig
Berekenend
Formalistisch
Moedig
Strategisch
Informeel
Principieel
Afwachtend
Voorspelbaar
Vooringenomen
Conflictmijdend
Empathisch
Zelfbewust
Rigide
Reflectief
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Eigengereid
Bemoeierig
Formeel
Rolvast
Afstandelijk
Betrokken
Q35 Ruimte voor opmerkingen:
Q36 Functioneren bestuursbureau Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van ondersteuning die het
bestuursbureau biedt op het terrein van:
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
Ondersteuning van
Ondersteuning van
bestuur/bestuurder(s) scholen/schoolleiders
1 tot en met 5
1 tot en met 5
Financiën
Huisvesting, beheer en onderhoud
P&O
HR
(Toezicht op) kwaliteit van onderwijs
Onderwijsvernieuwing (pedagogisch-didactisch
vlak)
Schoolontwikkeling (organisatorisch vlak)
Toekomstgericht onderwijs; NB verderop vragen
we wat u onder toekomstgericht onderwijs
verstaat
Q37 Desgewenst kunt u hier een toelichting geven op uw antwoorden:
Q38 Bovenschoolse samenwerking
Welke terminologie hanteren jullie voor de hoogste leidinggevende op een school?
Schoolleider
Locatieleider
Schooldirecteur
Directeur
Anders, namelijk: ______________________________________________
Q39 Hoe zijn de verantwoordelijkheden in uw onderwijsorganisatie belegd op schoolniveau?
Integraal, namelijk (licht toe wat u verstaat onder integraal): ___________
Niet integraal maar specifieker, namelijk: ___________________________
Q40 Hoe lang werkt u al volgens deze verantwoordelijkheden-verdeling?
Antwoordopties:
We zijn hier nog maar net mee begonnen / 1-2 jaar / 3-5 jaar/ Langer dan 5 jaar
Q41 U heeft zojuist aangegeven welke verdeling van verantwoordelijkheden er is afgesproken in uw
onderwijsorganisatie. In hoeverre gedraagt men zich momenteel in overeenstemming met de aldus
belegde verantwoordelijkheden?
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Gedrag in overeenstemming met belegde verantwoordelijkheden
Nog niet
Beginnend Gedeeltelijk Grotendeels Geheel
geheel
Uw eigen handelswijze als
bestuurder
De handelswijze van uw
bestuursbureau
De schoolleiders gemiddeld
genomen
Schoolleider 1 in dit onderzoek:
Schoolleider 2 in dit onderzoek:
Schoolleider 3 in dit onderzoek:
Schoolleider 4 in dit onderzoek:
Q42 Desgewenst kunt u hier een toelichting geven op uw antwoorden:
Q43 Bovenschoolse samenwerking
Wilt u kort beschrijven welke structuur van werken u in uw onderwijsorganisatie hanteert inzake
bovenschoolse samenwerking tussen schoolleiders? Denk aan: werkgroepen, projectgroepen,
beleidsgroepen, directieoverleg met of zonder aanwezigheid bestuurder(s).
Q44 Welke ontwikkeling is er in uw onderwijsorganisatie gaande met betrekking tot bovenschoolse
samenwerking tussen schoolleiders? Wat is het streven?
Q45 Gewoonten in het contact
Als bestuurder spreek ik in de periode januari-juli de schoolleiders normaal gesproken ongeveer:
In de periode januari-juli
...keer (in cijfers invullen)
Per schoolleider - bilateraal
Schoolleiders in groepsverband inzake formele vergaderingen
(directieberaad, MT, bestuur-directieoverleg)
Schoolleiders in groepsverband inzake samenwerking en
beleidsvoorbereiding (werkgroepen, expertgroep, beleidsgroep en
dergelijke)
Q46 Cultuur van samenwerken
Wilt u kort omschrijven in hoeverre u een gevoel van gezamenlijkheid ervaart in het
managementteam van bestuurder(s) en schoolleiders? Daarbij maken we een onderscheid tussen:
elkaar spreken over de inhoud en ontwikkelingen en elkaar spreken over de interne verdeling van
financiële middelen (begroting). Denk hierbij ook aan zaken als: openheid over problemen/lastige
vraagstukken in de eigen school, vluchten in abstracties, onderling respect, ruimte voor afwijkende
meningen of verschillende aanpak
Q47 Met betrekking tot de inhoud en ontwikkelingen
Ik ervaar op de volgende manier een gevoel van gezamenlijkheid in het overleg tussen bestuurder(s)
en schoolleiders (managementoverleg, directieberaad).
Q48 Met betrekking tot de verdeling van financiële middelen (begroting)
Ik ervaar op de volgende manier een gevoel van gezamenlijkheid in het overleg tussen bestuurder(s)
en schoolleiders (managementoverleg, directieberaad).
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Q49 Cultuur van samenwerken
In welke mate acht u onderstaande stellingen van toepassing op het overleg tussen bestuurder(s) en
schoolleiders (managementoverleg, directieberaad)?
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
1t/m5
We bespreken concrete lastige situaties openlijk met elkaar.
We helpen elkaar om ons onderling kwetsbaar op te stellen wanneer dat nodig is.
Er is ruimte voor afwijkende geluiden en ideeën.
We zorgen ervoor dat iedereen zich kan uitspreken.
We bevragen en scherpen elkaar door tegenvragen in te brengen.
We gaan kwesties of situaties die kwetsbaarheid oproepen bij voorkeur uit de weg.
We spreken elkaar aan op niet-respectvolle bejegening.
We zijn open over problemen/lastige vraagstukken.
We hebben de gewoonte om te vluchten in abstracties.
We reflecteren geregeld op de manier waarop we met elkaar in gesprek zijn.
Als de onderlinge communicatie op persoonlijk vlak niet goed voelt, dan benoemen we
dit en hebben we het erover.
We bieden ruimte om de dingen per school op een eigen manier aan te pakken.
We vinden het ongemakkelijk om van mening te verschillen.
We vragen door op elkaars expertise en gezichtspunten.
Eventueel ongemak of onhandigheid tussen gesprekspartners blijft bij ons veelal
onbesproken.
Q50 Cultuur van samenwerken
In welke mate acht u onderstaande overtuigingen van toepassing op uw samenwerking met de
schoolleiders? Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
1t/m 5
Ook als er iets tegen zit, kunnen wij samen tot oplossingen komen.
We laten ons niet ontmoedigen als iets tegenzit en halen ook dan onze doelen.
Wij zijn in staat samen iets positiefs te bereiken, omdat onze relatie kan groeien van
uitdagingen.
Wij leren van onze fouten en tegenslagen, zolang wij vertrouwen in onze gezamenlijke
competentie.
Ook als er moeilijkheden ontstaan, zijn wij in staat lijnen te ontwikkelen en die op een
coöperatieve manier uit te voeren.
Onze gezamenlijke inspanningen zullen bijdragen aan verbeteringen in onze scholen,
zelfs als dat veel inspanning van ons vraagt.
Wij kunnen effectief met kritieke gebeurtenissen omgaan, omdat onze vaardigheden
elkaar aanvullen.
Q51 Onderwijskwaliteit
Welke indicatoren worden in uw bestuur gehanteerd om onderwijskwaliteit te bespreken met de
schoolleiders? (Uiteraard kunt u hiertoe ook tekst overnemen uit een ander document.)
Q52 Onderwijskwaliteit
Aan ons onderzoek doen ook schoolleiders mee van een aantal scholen uit uw onderwijsorganisatie.
Wilt u elk van deze scholen typeren met maximaal drie zaken die naar uw mening karakteristiek zijn
voor de kwaliteit van onderwijs op deze school?
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School 1: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
School 2: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
School 3: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
School 4: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
Q53 Toekomstgericht onderwijs
Typeer in enkele zinnen waar in uw optiek ‘toekomstgericht onderwijs’ over gaat. (Uiteraard kunt u
hiertoe ook tekst overnemen uit een ander document.) Volgens mij gaat toekomstgericht onderwijs
over:
Q54 Vul de volgende zin aan:
Toekomstgericht onderwijs is naar mijn mening van belang, of juist niet, omdat…
Q59 Hanteert u de term ‘toekomstgericht onderwijs’ in gesprek met schoolleiders/scholen?
Ja/ Nee
Q57 Zo nee, gebruikt u alternatieve terminologie? Zo ja, welke?
Q58 Is het volgens u van belang om in gesprek te zijn over toekomstgericht onderwijs?
Ja, omdat… / Nee, omdat…
Q60 Vindt er in uw onderwijsorganisatie gesprek plaats tussen bestuurder(s) en schoolleiders over
toekomstgericht onderwijs?
Antwoordopties:
Ja, dit gesprek is als vanzelf/spontaan ontstaan
Ja, dit gesprek hebben we georganiseerd
Nee, maar we willen dit wel in de nabije toekomst
Nee, en dat zijn we niet van plan
Q61 Ruimte voor toelichting:
Q62 Toekomstgericht onderwijs
Aan ons onderzoek doen schoolleiders mee van een aantal scholen uit uw onderwijsorganisatie. Wilt
u voor elk van deze scholen kort beschrijven waar de school in uw optiek staat als het gaat om
toekomstgericht onderwijs?
School 1: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
School 2: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
School 3: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
School 4: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
Q63 Samenwerking met de schoolleiders in dit onderzoek
Zijn er in het afgelopen jaar noemenswaardige aanleidingen geweest tot meer of minder dan
gebruikelijk contact met deze schoolleiders?
Schoolleider 1: Vermeld eerst de naam:
Schoolleider 2: Vermeld eerst de naam:
Schoolleider 3: Vermeld eerst de naam:
Schoolleider 4: Vermeld eerst de naam:
Q65 Desgewenst kunt u uw opmerkingen ook mailen of ons bellen:
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Startvragenlijst voor Schoolleiders
Terminologie
We realiseren ons dat variatie in terminologie bestaat. We hanteren de volgende termen:
Onderwijsorganisatie: het totaal van de scholen en diensten die onder het bevoegd gezag vallen.
Bestuur: het orgaan dat belast is met de uitoefening van de bestuurlijke functie (handelend namens
het bevoegd gezag). Besturen: het uitoefenen van de bestuurlijke functie. Bestuurder: persoon die
belast is met de bestuurlijke functie. Interne toezichthouders: de personen die belast zijn met de
functie van intern toezicht op het bestuur (betreft veelal de Raad van Toezicht).
Schoolleiding/schoolleiders: de personen die zijn belast met en aanspreekbaar zijn op de dagelijkse
leiding van een of meerdere scholen.
Q11 Persoonlijke gegevens
Voor alle duidelijkheid: we gebruiken uw persoonlijke gegevens om uw respons van meerdere
momenten aan elkaar te kunnen koppelen; na deze koppeling vindt er anonimisering plaats in het
databestand.
Wat is uw geboortejaar?
Q12 In welk jaar bent u als schoolleider gestart bij deze onderwijsorganisatie?
Q13 Heeft u daarvoor ook als schoolleider gewerkt?
Antwoordopties:
Nee / Ja
Q14 Sinds wanneer?
Q15 In welke onderwijssector(en)?
Antwoordopties:
Alleen PO
Andere onderwijssectoren
Q16 Indien van toepassing: in welke sector anders dan het onderwijs gaf u leiding?
Q17 Wat is uw vooropleiding?
Antwoordopties:
HBO
WO
Gepromoveerd; wetenschappelijke discipline:
Q25 Heeft u additioneel een master of opleiding gevolgd, specifiek gericht op leidinggeven? Indien van
toepassing vul in:
Q24 Besturingsfilosofie Typeer in het kort de kern van de besturingsfilosofie van uw
onderwijsorganisatie. De kern van de besturingsfilosofie is: …
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Q27 Wilt u aangeven in hoeverre de besturingsfilosofie van uw onderwijsorganisatie momenteel in het
handelen tot uitdrukking komt?
Besturingsfilosofie komt tot uiting in handelen
Nog geheel
Beginnend Gedeeltelijk Grotendeels Geheel
niet
Uw eigen handelen als
schoolleider
Het handelen van uw
bestuursbureau
Het handelen van uw
bestuurder(s)
Q28 Desgewenst kunt u hier een toelichting geven op uw antwoorden over de mate waarin de
besturingsfilosofie van uw onderwijsorganisatie momenteel daadwerkelijk tot uitdrukking komt:
Q30 Focus van het bestuur
Deze vragen gaan over de focus die uw bestuurder(s) naar uw mening laten zien in hun agenda en
gesprekken. Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
In welke mate is deze
focus van toepassing op
het intern toezicht?

1 tot en met 5

In welke mate bent u
tevreden met het
functioneren van het
intern toezicht op dit
vlak?
1 tot en met 5

Ambtelijk-bureaucratische focus: aandacht voor formele
procedures, structuren en hiërarchie in het organiseren van
onderwijs (14)
Professie-ontwikkelingsgerichte focus: aandacht voor
professionaliserings-vraagstukken, organisatiecultuur, human
relations, veranderdynamiek, sociale verbondenheid,
werkgeverschap in het organiseren van onderwijs (2)
Systeemvernieuwingsgerichte focus: aandacht voor (politieke)
toekomstgerichtheid, samenwerking met andere
onderwijsorganisaties, systeemverandering, bijdrage aan de
ontwikkeling van onderwijssysteem en samenleving in het
organiseren van onderwijs (3)
Smal-onderwijskundige focus: aandacht voor doelmatigheid,
basiskwaliteit, taakgerichtheid, effectiviteits- en
efficiëntievraagstukken in het organiseren van onderwijs (4)
Pedagogische focus: aandacht voor betekenisvolheid, belang
van interactie, waarborgen van opvoedings- en
vormingsaspecten, waarden en normen in het organiseren
van onderwijs (5)
Bedrijfsmatig-ondernemende focus: aandacht voor
meerjarenplannen, marketing, imago, maatschappelijk
ondernemerschap, anticiperen op groei en krimp in het
organiseren van onderwijs (6)
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Q31 Deze vragen gaan ook nog over de focus die de bestuurder(s) naar uw mening laten zien ten
aanzien van onderwijskwaliteit.
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
In welke mate is
deze focus van
toepassing op het
intern toezicht?
1 tot en met 5

In welke mate bent u
tevreden met het
functioneren van het
intern toezicht op dit
vlak?
1 tot en met 5

Smalle focus op onderwijskwaliteit: focus op cognitieve
leerprestaties
Brede focus op onderwijskwaliteit: focus ook op
identiteitsontwikkeling, sociale vorming en/of burgerschap
Focus gericht op de eigen organisatie
Focus gericht op de maatschappelijke omgeving
Focus gericht op de politieke omgeving
Q32 Ruimte voor opmerking over de focus van het bestuur
Q34 Houding van de bestuurder(s)
Deze vraag gaat over de houding die naar uw mening tot uitdrukking komt in de handelswijze van de
bestuurder(s).
Antwoordopties: 1: Veel te weinig; 2: Te weinig; 3: Enigszins te weinig; 4: Net iets te weinig; 5:
Precies goed; 6: Net iets te veel; 7: Enigszins te veel; 8: Te veel; 9: Veel te veel
1 tot en met 9
Controlerend
Vrijblijvend
Onderzoekend
Laissez-faire
Zakelijk
Vriendschappelijk
Sturend
Nabij
Persoonlijk
Open
Daadkrachtig
Berekenend
Formalistisch
Moedig
Strategisch
Informeel
Principieel
Afwachtend
Voorspelbaar
Vooringenomen
Conflictmijdend
Empathisch
Zelfbewust
Rigide
Reflectief
Eigengereid
Bemoeierig
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Formeel
Rolvast
Afstandelijk
Betrokken
Q35 Ruimte voor opmerkingen:
Q36 Functioneren bestuursbureau
Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van ondersteuning die het bestuursbureau biedt op het terrein
van:
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
Ondersteuning van
bestuur/bestuurder(s)
1 tot en met 5

Ondersteuning van
scholen/schoolleiders
1 tot en met 5

Financiën
Huisvesting, beheer en onderhoud
P&O
HR
(Toezicht op) kwaliteit van onderwijs
Onderwijsvernieuwing (pedagogisch-didactisch vlak)
Schoolontwikkeling (organisatorisch vlak)
Toekomstgericht onderwijs; NB verderop vragen we wat u
onder toekomstgericht onderwijs verstaat
Q37 Desgewenst kunt u hier een toelichting geven op uw antwoorden:
Q38 Bovenschoolse samenwerking
Welke terminologie hanteren jullie voor de hoogste leidinggevende op een school?
Antwoordopties:
Schoolleider
Locatieleider
Schooldirecteur
Directeur
Anders, namelijk _____________________________________________________
Q39 Hoe zijn de verantwoordelijkheden in uw onderwijsorganisatie belegd op schoolniveau?
Integraal, namelijk (licht toe wat u verstaat onder integraal):…
Niet integraal maar specifieker, namelijk:…
Q40 Hoe lang werkt u al volgens deze verantwoordelijkheden-verdeling?
Antwoordopties:
We zijn hier nog maar net mee begonnen /1-2 jaar / 3-5 jaar/ Langer dan 5 jaar
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Q41 U heeft zojuist aangegeven welke verdeling van verantwoordelijkheden er is afgesproken in uw
onderwijsorganisatie. In hoeverre gedraagt men zich momenteel in overeenstemming met de aldus
belegde verantwoordelijkheden?
Gedrag in overeenstemming met belegde verantwoordelijkheden
Nog niet
Beginnend Gedeeltelijk Grotendeels
geheel
Uw eigen handelswijze als
schoolleider
De handelswijze van uw
bestuursbureau
De handelswijze van uw
bestuurder(s)

Geheel

Q42 Desgewenst kunt u hier een toelichting geven op uw antwoorden:
Q43 Bovenschoolse samenwerking
Wilt u kort beschrijven of en zo ja in welke bovenschoolse samenwerking u als schoolleider participeert
of het voortouw neemt? Denk aan: werkgroepen, projectgroepen, beleidsgroepen, directieoverleg met
of zonder aanwezigheid van de bestuurder(s).
Q44 Welke ontwikkeling is er in uw onderwijsorganisatie gaande met betrekking tot bovenschoolse
samenwerking tussen schoolleiders? Wat is het streven?
Q58 Wat is uw mening over deze ontwikkeling?
Q45 Gewoonten in het contact Als schoolleider spreek ik in de periode januari-juli de bestuurder(s)
normaal gesproken ongeveer:
In de periode februari heden
...keer (in cijfers invullen)

Bilateraal met de bestuurders
Samen met andere schoolleiders in groepsverband inzake formele
vergaderingen (directieberaad, MT, bestuur-directieoverleg)
Samen met andere schoolleiders in groepsverband inzake samenwerking en
beleidsvoorbereiding (werkgroepen, expertgroep, beleidsgroep en
dergelijke)
Q46 Cultuur van samenwerken
Wilt u kort omschrijven in hoeverre u een gevoel van gezamenlijkheid ervaart in het
managementteam van bestuurder(s) en schoolleiders? Daarbij maken we een onderscheid tussen:
elkaar spreken over de inhoud en ontwikkelingen elkaar spreken over de interne verdeling van
financiële middelen (begroting). Denk hierbij ook aan zaken als: openheid over problemen/lastige
vraagstukken in de eigen school, vluchten in abstracties, onderling respect, ruimte voor afwijkende
meningen of verschillende aanpak.
Q47 Met betrekking tot de de inhoud en ontwikkelingen:
Ik ervaar op de volgende manier een gevoel van gezamenlijkheid in het overleg tussen bestuurder(s) en
schoolleiders (managementoverleg, directieberaad):
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Q48 Met betrekking tot de verdeling van financiële middelen (begroting)
Ik ervaar op de volgende manier een gevoel van gezamenlijkheid in het overleg tussen bestuurder(s)
en schoolleiders (managementoverleg, directieberaad):
Q49 Cultuur van samenwerken
In welke mate acht u onderstaande stellingen van toepassing op het overleg tussen bestuurder(s) en
schoolleiders (managementoverleg, directieberaad)?
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
1 t/m 5
We bespreken concrete lastige situaties openlijk met elkaar.
We helpen elkaar om ons onderling kwetsbaar op te stellen wanneer dat nodig is.
Er is ruimte voor afwijkende geluiden en ideeën.
We zorgen ervoor dat iedereen zich kan uitspreken.
We bevragen en scherpen elkaar door tegenvragen in te brengen.
We gaan kwesties of situaties die kwetsbaarheid oproepen bij voorkeur uit de weg.
We spreken elkaar aan op niet-respectvolle bejegening.
We zijn open over problemen/lastige vraagstukken.
We hebben de gewoonte om te vluchten in abstracties.
We reflecteren geregeld op de manier waarop we met elkaar in gesprek zijn.
Als de onderlinge communicatie op persoonlijk vlak niet goed voelt, dan benoemen we dit
en hebben we het erover.
We bieden ruimte om de dingen per school op een eigen manier aan te pakken.
We vinden het ongemakkelijk om van mening te verschillen.
We vragen door op elkaars expertise en gezichtspunten.
Eventueel ongemak of onhandigheid tussen gesprekspartners blijft bij ons veelal
onbesproken.
Q50 Cultuur van samenwerken
In welke mate acht u onderstaande overtuigingen van toepassing op uw samenwerking met de
bestuurder(s)? Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
1 t/m5
Ook als er iets tegen zit, kunnen wij samen tot oplossingen komen.
We laten ons niet ontmoedigen als iets tegenzit en halen ook dan onze doelen.
Wij zijn in staat samen iets positiefs te bereiken, omdat onze relatie kan groeien van
uitdagingen.
Wij leren van onze fouten en tegenslagen, zolang wij vertrouwen in onze gezamenlijke
competentie.
Ook als er moeilijkheden ontstaan, zijn wij in staat lijnen te ontwikkelen en die op een
coöperatieve manier uit te voeren.
Onze gezamenlijke inspanningen zullen bijdragen aan verbeteringen in onze scholen, zelfs
als dat veel inspanning van ons vraagt.
Wij kunnen effectief met kritieke gebeurtenissen omgaan, omdat onze vaardigheden
elkaar aanvullen.
Q52 Onderwijskwaliteit
Wilt u aangeven wat er naar uw mening karakteristiek is aan de kwaliteit van het onderwijs op uw
eigen school (of scholen)?
School 1: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
School 2: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
School 3: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
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Q53 Toekomstgericht onderwijs
Typeer in enkele zinnen waar in uw optiek ‘toekomstgericht onderwijs’ over gaat. (Uiteraard kunt u
hiertoe ook tekst overnemen uit een ander document). Volgens mij gaat toekomstgericht onderwijs
over: …
Q54 Vul de volgende zin aan:
Toekomstgericht onderwijs is naar mijn mening van belang, of juist niet, omdat….
Q59 Hanteert u de term ‘toekomstgericht onderwijs’ in gesprek met schoolleiders/scholen?
Ja
Nee
Q57 Zo nee, gebruikt u alternatieve terminologie? Zo ja, welke?
Q58 Is het volgens u van belang om in gesprek te zijn over toekomstgericht onderwijs?
Ja, omdat…
Nee, omdat…
Q60 Vindt er in uw onderwijsorganisatie gesprek plaats tussen u en de bestuurder(s) over
toekomstgericht onderwijs?
Antwoordopties:
Ja, dit gesprek is als vanzelf/spontaan ontstaan
Ja, dit gesprek hebben we georganiseerd
Nee, maar we willen dit wel in de nabije toekomst
Nee, en dat zijn we niet van plan
Q61 Ruimte voor toelichting: …
Q62 Toekomstgericht onderwijs
Wilt u voor elk van de school of scholen waar u verantwoordelijk voor bent, beschrijven waar de
school in uw optiek staat als het gaat om toekomstgericht onderwijs?
School 1: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
School 2: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
School 3: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
Q63 Samenwerking met de bestuurder(s)
Zijn er in het afgelopen jaar noemenswaardige aanleidingen geweest tot meer of minder dan
gebruikelijk contact de bestuurder(s)?
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Eindvragenlijst voor de bestuurder
Q10 Ter informatie: terminologie
We realiseren ons dat er variatie in terminologie bestaat. We hanteren de volgende termen:
Onderwijsorganisatie: het totaal van de scholen en diensten die onder het bevoegd gezag vallen.
Bestuur: het orgaan dat belast is met de uitoefening van de bestuurlijke functie (handelend namens
het bevoegd gezag). Besturen: het uitoefenen van de bestuurlijke functie. Bestuurder: persoon die
belast is met de bestuurlijke functie. Interne toezichthouders: de personen die belast zijn met de
functie van intern toezicht op het bestuur (betreft veelal de Raad van Toezicht).
Schoolleiding/schoolleiders: de personen die zijn belast met en aanspreekbaar zijn op de dagelijkse
leiding van een of meerdere scholen.
Q12 Crisisteam
Indien er vanwege de Coronacrisis een crisisteam is ingesteld binnen de onderwijsorganisatie: wat is
de samenstelling en taakverdeling van het team (a.u.b. geen namen maar functies en
verantwoordelijkheden in het crisisteam opnemen).
Q13 Afstemming
In de afgelopen periode was de behoefte aan afstemming tussen en binnen scholen anders dan
gebruikelijk. We onderscheiden gebieden van afstemming. Wilt u per gebied aangeven of en met wie
u hierover heeft afgestemd?
Niet

In het
crisisteam

Met
bestuurders

Met
ondersteuners
van het
bestuursbureau

In het
schoolleiderscollectief

Bestaande
schoolOverstijggende

Spec.
Ingerichte
werkgroep

Eigen
school

Selectie
teamleden
eigen
school

Veiligheid en
gezondheid
Samenwerking met
kinderopvang en bso
Onderwijsontwikkeling
(afstandsonderwijs/
thuisleren)
Ondersteuning van
Zorgleerlingen
Organisatorische
creativiteit
Educatief
partnerschap/
kansarme leerlingen
Formatieplannen voor
het komende jaar
Inperking financieel
risico of verlies
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Gehele
team
eigen
school

Q14 Wilt u aangeven wat uw rol (vooral) is in de afstemming op de volgende terreinen?
Op afstand
blijvend/
beschouwend

Luisterend en
samenvatten

Voorzieningen
regelend/
faciliterend

Kaderstellend
(blijf binnen
deze grenzen)

Maatregelen op het gebied van veiligheid en
gezondheid
Samenwerking met kinderopvang en bso
Onderwijsontwikkeling (afstandsonderwijs/
thuisleren)
Ondersteuning van zorgleerlingen
Organisatorische creativiteit
Educatief partnerschap kansarme leerlingen
Formatieplannen voor het komende jaar
Inperking van financieel risico of verlies
Vooruitdenken en verwerking van ervaringen
die we nu op doen wat betreft
onderwijsinnovatie
Q24 Besturing
Typeer het bestuurlijk handelen (stijl/ focus/ werkwijze) vanaf het moment dat sluiting van de
scholen als gevolg van corona ter sprake kwam tot nu. Indien wenselijk kunt u hier fasen/perioden in
aangeven.
Q27 Is dit bestuurlijk handen (zoals in de vorige vraag beschreven) in lijn met de vastgestelde
besturingsfilosofie?
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
Q59 Heeft de Coronacrisis tot nieuwe inzichten geleid over de bestuurlijke taak of rol die u als
bestuurder hebt?
Q30 Focus van de intern toezichthouders (veelal RvT)
Deze vragen gaan over de focus die de intern toezichthouders naar uw mening laten zien in hun
agenda en gesprekken in de afgelopen periode (eind februari tot heden).
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
In welke mate is
deze focus van
toepassing op het
intern toezicht?
1 tot en met 5

In welke mate bent
u tevreden met het
functioneren van
het intern toezicht
op dit vlak?
1 tot en met 5

Ambtelijk-bureaucratische focus: aandacht voor formele
procedures, structuren en hiërarchie in het organiseren van
onderwijs
Professie-ontwikkelingsgerichte focus: aandacht voor
professionaliseringsvraagstukken, organisatiecultuur, human
relations, veranderdynamiek, sociale verbondenheid,
werkgeverschap in het organiseren van onderwijs
Systeemvernieuwingsgerichte focus: aandacht voor (politieke)
toekomstgerichtheid, samenwerking met andere
onderwijsorganisaties, systeem-verandering, bijdrage aan de
ontwikkeling van onderwijssysteem en samenleving in het
organiseren van onderwijs
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Directief
sturend
(we doen x)

Smal-onderwijskundige focus: aandacht voor doelmatigheid,
basiskwaliteit, taakgerichtheid, effectiviteits- en
efficiëntievraagstukken in het organiseren van onderwijs
Pedagogische focus: aandacht voor betekenisvolheid, belang
van interactie, waarborgen van opvoedings- en
vormingsaspecten, waarden en normen in het organiseren van
onderwijs
Bedrijfsmatig-ondernemende focus: aandacht voor
meerjarenplannen, marketing, imago, maatschappelijk
ondernemerschap, anticiperen op groei en krimp in het
organiseren van onderwijs
Q31 Focus bij onderwijskwaliteit
Deze vragen gaan over de focus die de intern toezichthouders naar uw mening laten zien ten aanzien
van onderwijskwaliteit in de afgelopen periode (eind februari tot heden).
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
In welke mate is deze focus van
toepassing op het intern toezicht?
1 tot en met 5

In welke mate bent u
tevreden met het
functioneren van het intern
toezicht op dit vlak?
1 tot en met 5

Smalle focus op onderwijskwaliteit: focus op
cognitieve leerprestaties
Brede focus op onderwijskwaliteit: focus ook
op identiteitsontwikkeling, sociale vorming
en/of burgerschap
Focus gericht op de eigen organisatie
Focus gericht op de maatschappelijke
omgeving
Focus gericht op de politieke omgeving
Q60 In hoeverre hebben de volgende zaken zich voorgedaan in de afgelopen periode (tussen eind
februari en heden)?
Veel minder

Minder

Evenveel

Meer

Veel meer

Er was in de afgelopen maanden ... informeel
contact met de voorzitter van de RvT.
Er is in de afgelopen maanden.... vergaderd
met de RvT (al dan niet digitaal).
Ik heb in de afgelopen
maanden....verdeeldheid ervaren binnen de
RvT.
De RvT heeft ....om rapportages gevraagd dan
normaal.
De RvT was....gericht op hoofdlijnen.
De RvT was.... geneigd om in te gaan op
operationele zaken.
De RvT heeft ......voorgesteld om urgente
zaken door te schuiven naar een volgend
moment.
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Q32 Ruimte voor opmerkingen over de focus van het intern toezicht (RvT), zoals u die in de
afgelopen maanden ervaren en geobserveerd hebt.
Q34 Houding van het intern toezicht
Deze vraag gaat over de houding die naar uw mening in de afgelopen periode (eind februari tot
heden) tot uitdrukking komt in de handelswijze van leden van het intern toezicht.
Antwoordopties: 1: Veel te weinig; 2: Te weinig; 3: Enigszins te weinig; 4: Net iets te weinig; 5:
Precies goed; 6: Net iets te veel; 7: Enigszins te veel; 8: Te veel; 9: Veel te veel
1 tot en met 9
Controlerend
Vrijblijvend
Onderzoekend
Laissez-faire
Zakelijk
Vriendschappelijk
Sturend
Nabij
Persoonlijk
Open
Daadkrachtig
Berekenend
Formalistisch
Moedig
Strategisch
Informeel
Principieel
Afwachtend
Voorspelbaar
Vooringenomen
Conflictmijdend
Empathisch
Zelfbewust
Rigide
Reflectief
Eigengereid
Bemoeierig
Formeel
Rolvast
Afstandelijk
Betrokken
Q35 Ruimte voor opmerkingen:
Q36 Functioneren bestuursbureau
Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van ondersteuning die het bestuursbureau vanaf eind februari
tot nu heeft geboden op het terrein van:
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
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Ondersteuning van
Ondersteuning van
bestuur/bestuurder(s) scholen/schoolleiders
1 tot en met 5
1 tot en met 5
Financiën (1)
Huisvesting, beheer en onderhoud (2)
P&O (3)
HR (4)
(Toezicht op) kwaliteit van onderwijs (5)
Onderwijsvernieuwing (pedagogisch-didactisch
vlak) (6)
Schoolontwikkeling (organisatorisch vlak) (7)
Toekomstgericht onderwijs; NB verderop vragen
we wat u onder toekomstgericht onderwijs
verstaat (8)
Q37 Desgewenst kunt u hier een toelichting geven op uw antwoorden:
Q43 Bovenschoolse samenwerking
Wilt u kort beschrijven of er wijzigingen zijn geweest in de afgelopen periode (eind februari tot
heden) in de bovenschoolse samenwerking tussen schoolleiders? Denk aan: werkgroepen,
projectgroepen, beleidsgroepen, directieoverleg met of zonder aanwezigheid bestuurder(s).
Q45 Gewoonten in het contact
Als bestuurder heb ik in de afgelopen periode vanaf eind februari tot heden met de schoolleiders
ongeveer......contact gehad.
In de periode februari heden
...keer (in cijfers
invullen)en evt. NVT
Per schoolleider- bilateraal (ook videobellen/ bellen)
Schoolleiders in groepsverband inzake formele vergaderingen
(directieberaad, MT, bestuur-directieoverleg) (ook videobellen/
bellen)
Schoolleiders in groepsverband inzake samenwerking en
beleidsvoorbereiding (werkgroepen, expertgroep, beleidsgroep en
dergelijke) (ook videobellen/ bellen)
Q46 Cultuur van samenwerken met betrekking tot inhoud en ontwikkelingen
Wilt u kort omschrijven in hoeverre u bij gesprekken over de inhoud en ontwikkelingen een gevoel
van gezamenlijkheid heeft ervaren in de afgelopen periode (vanaf eind februari tot heden) in het
managementteam/directieberaad van bestuurders en schoolleiders en in het crisisteam indien u hier
lid van was. Denk hierbij ook aan zaken als: openheid over problemen/lastige vraagstukken in de
eigen school, vluchten in abstracties, onderling respect, ruimte voor afwijkende meningen of een
verschillende aanpak.
In het managementteam / directieberaad:
In het crisisteam:
Q48 Cultuur van samenwerken met betrekking tot financiën
Wilt u kort omschrijven in hoeverre u bij gesprekken over de begroting en verdeling van de financiële
middelen een gevoel van gezamenlijkheid heeft ervaren in de afgelopen periode (vanaf eind februari
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tot heden) in het managementteam/directieberaad van bestuurders en schoolleiders en in het
crisisteam indien u hier lid van was.
Denk hierbij ook aan zaken als: openheid over problemen/lastige vraagstukken in de eigen school,
vluchten in abstracties, onderling respect, ruimte voor afwijkende meningen of een verschillende
aanpak. In het managementeam / directieberaad:
In het crisisteam:
Q49 Cultuur van samenwerken
In welke mate acht u onderstaande stellingen van toepassing op het overleg tussen bestuurder(s) en
schoolleiders (managementoverleg, directieberaad) in de afgelopen periode vanaf eind februari tot
nu? Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
1t/m 5
We bespreken concrete lastige situaties openlijk met elkaar.
We helpen elkaar om ons onderling kwetsbaar op te stellen wanneer dat nodig is.
Er is ruimte voor afwijkende geluiden en ideeën.
We zorgen ervoor dat iedereen zich kan uitspreken.
We bevragen en scherpen elkaar door tegenvragen in te brengen.
We gaan kwesties of situaties die kwetsbaarheid oproepen bij voorkeur uit de weg.
We spreken elkaar aan op niet-respectvolle bejegening.
We zijn open over problemen/lastige vraagstukken.
We hebben de gewoonte om te vluchten in abstracties.
We reflecteren geregeld op de manier waarop we met elkaar in gesprek zijn.
Als de onderlinge communicatie op persoonlijk vlak niet goed voelt, dan benoemen we dit
en hebben we het erover.
We bieden ruimte om de dingen per school op een eigen manier aan te pakken.
We vinden het ongemakkelijk om van mening te verschillen.
We vragen door op elkaars expertise en gezichtspunten.
Eventueel ongemak of onhandigheid tussen gesprekspartners blijft bij ons veelal
onbesproken.
Q50 Cultuur van samenwerken
In welke mate acht u onderstaande overtuigingen van toepassing op uw samenwerking met de
schoolleiders in de afgelopen periode vanaf eind februari tot nu?
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
1 t/m 5
Ook als er iets tegen zit, kunnen wij samen tot oplossingen komen.
We laten ons niet ontmoedigen als iets tegenzit en halen ook dan onze doelen.
Wij zijn in staat samen iets positiefs te bereiken, omdat onze relatie kan groeien van
uitdagingen.
Wij leren van onze fouten en tegenslagen, zolang wij vertrouwen in onze gezamenlijke
competentie.
Ook als er moeilijkheden ontstaan, zijn wij in staat lijnen te ontwikkelen en die op een
coöperatieve manier uit te voeren.
Onze gezamenlijke inspanningen zullen bijdragen aan verbeteringen in onze scholen, zelfs
als dat veel inspanning van ons vraagt.
Wij kunnen effectief met kritieke gebeurtenissen omgaan, omdat onze vaardigheden elkaar
aanvullen.
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Q52 Onderwijskwaliteit
Aan ons onderzoek doen schoolleiders mee van een aantal scholen uit uw onderwijsorganisatie. Wilt
u voor elk van deze scholen aangeven wat u typerend vindt voor de wijze waarop invulling is gegeven
aan het afstandsonderwijs en de eventuele noodopvang op school? Zou u daarbij ook willen ingaan
op de organisatiekwaliteit?
School 1: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
School 2: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
School 3: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
School 4: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie
Q51 Onderwijskwaliteit
Op welke wijze heeft u in de afgelopen periode (vanaf eind februari tot nu) onderwijskwaliteit in de
scholen in beeld gehouden?
Q78 Onderwijskwaliteit
Hoe heeft u met uw schoolleiders over onderwijskwaliteit gesproken (Denk daarbij o.a. aan sfeer,
context en inhoud)?
Q53 Toekomstgericht onderwijs
Zou u willen reageren op de volgende stelling door aan te geven of u het hiermee eens of oneens
bent en waarom u dat vindt. ‘De crisis heeft toekomstgericht onderwijs dichterbij gebracht.’
Q54 Ik ben door de crisis anders gaan denken over toekomstgericht onderwijs? Of juist niet? Wilt u uw
antwoord toelichten?
Q57 Op welke manier heeft u in de afgelopen maanden (vanaf eind februari) notities gemaakt met het
oog op visieontwikkeling en plannen voor een later moment?
Antwoordopties:
Helemaal niet
Een enkele
Redelijk wat notities
Een heel aantal notities
Veel notities/ de basis voor een plan
Q58 Op welke manier heeft u in de afgelopen maanden met de schoolleiders gesproken over
mogelijkheden om voort te bouwen op hetgeen er nu in de scholen school gaande is?
Antwoordopties:
Niet van toepassing (niet gedaan)
In een bilateraal overleg
Terloops of terzijde in een ander overleg
In een speciaal daartoe belegde bijeenkomst
Anders namelijk: ________________________________________________
Q60 Merkt u bij schoolleiders behoefte om na te denken over eventuele lessen uit de crisis? Zo ja, kunt
u aangeven waar die behoefte uit blijkt en specifiek op gericht is?
Ja:____________________________________________________________
Nee
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Q62 Bovenschoolse samenwerking
Wat verwacht u dat er in de bovenschoolse samenwerking zal gebeuren ten aanzien van
toekomstgerichtonderwijs in de komende jaren, afgaande op de wijze waarop dit in de afgelopen
maanden verlopen is?
Q63 Samenwerking met de schoolleiders in dit onderzoek
Zijn er in de afgelopen periode (eind februari tot heden) bijzonderheden te noemen in het
functioneren en de sturing van de schoolleiders die meedoen aan dit onderzoek?
Schoolleider 1, Vermeld eerst de naam:
Schoolleider 2, Vermeld eerst de naam:
Schoolleider 3, Vermeld eerst de naam:
Schoolleider 4, Vermeld eerst de naam:
Q64 Complimenten
Het is een bijzondere en ook ingrijpende tijd waarin veel gevraagd wordt van velen. We willen u
vragen tot slot enkele complimenten uit te delen.
U mag zelf aangeven of en aan wie (RvT, bestuurder(s), ondersteuners op het bestuursbureau,
collega schoolleiders, uw team of uzelf) een of meerdere complimenten zou willen geven.
Welk compliment zou u de RvT willen geven?
Welk compliment zou u uw medebestuurder(s) willen geven?
Welk compliment zou u de ondersteuners op het bestuursbureau willen geven?
Welk compliment zou u de schoolleiders willen geven?
Welk compliment zou u de teams willen geven?
Welk compliment zou u aan uzelf willen geven?
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Eindvragenlijst voor Schoolleiders
Terminologie
We realiseren ons dat er variatie in terminologie bestaat. We hanteren de volgende termen:
Onderwijsorganisatie: het totaal van de scholen en diensten die onder het bevoegd gezag vallen.
Bestuur: het orgaan dat belast is met de uitoefening van de bestuurlijke functie (handelend namens
het bevoegd gezag). Besturen: het uitoefenen van de bestuurlijke functie. Bestuurder: persoon die
belast is met de bestuurlijke functie. Interne toezichthouders: de personen die belast zijn met de
functie van intern toezicht op het bestuur (betreft veelal de Raad van Toezicht).
Schoolleiding/schoolleiders: de personen die zijn belast met en aanspreekbaar zijn op de dagelijkse
leiding van een of meerdere scholen.
Q11 Persoonlijke gegevens
Voor alle duidelijkheid: We vragen hier naar uw naam om uw respons van meerdere momenten aan
elkaar te kunnen koppelen. Na het tot stand brengen van de koppeling anonimiseren we de dataset.
Wat is uw naam?
Q12 Crisisteam
Indien er vanwege de Coronacrisis een crisisteam is ingesteld binnen de onderwijsorganisatie: wat is
de samenstelling en taakverdeling van het team (a.u.b. geen namen maar functies en
verantwoordelijkheden in het crisisteam noemen).
Q13 Afstemming
In de afgelopen periode was de behoefte aan afstemming tussen en binnen scholen anders dan
gebruikelijk. We onderscheiden gebieden van afstemming. Wilt u per gebied aangeven of en met wie
u hierover heeft afgestemd?
Antwoordopties:
1: Niet
2: In het crisisteam
3: Met bestuurders
4: Met ondersteuners van het bestuursbureau
5: Het schoolleiders-collectief
6: Bestaande schooloverstijgende werkgroep
7: Speciaal ingerichte schooloverstijgende werkgroep
8: MT eigen school
9: Selectie teamleden eigen school
10: Gehele schoolteam
1 tot en met 10
Maatregelen op het gebied van veiligheid en gezondheid
Samenwerking met kinderopvang en bso
Onderwijsontwikkeling (afstandsonderwijs/ thuisleren)
Ondersteuning van zorgleerlingen
Organisatorische creativiteit
Educatief partnerschap kansarme leerlingen
Formatieplannen voor het komende jaar
Inperking van financieel risico of verlies
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Q14 Wilt u aangeven hoe u de bestuurder heeft ervaren in de afstemming op de volgende terreinen?
NvT

Op afstand
blijvend/
beschouwend

Luisterend en
samenvattend

Voorzieningen
regelend/
faciliterend

Kaderstellend
(blijf binnen
deze grenzen)

Directief
sturend
(we doen x)

Maatregelen op het gebied van
veiligheid en gezondheid
Samenwerking met kinderopvang en
bso
Onderwijsontwikkeling
(afstandsonderwijs/ thuisleren)
Ondersteuning van zorgleerlingen
Organisatorische creativiteit
Educatief partnerschap kansarme
leerlingen
Formatieplannen voor het komende
jaar
Inperking van financieel risico of verlies
Q24 Besturing
Typeer het bestuurlijk handelen (stijl/ focus/ werkwijze) zoals u die ervaren heeft vanaf het moment
dat sluiting van de scholen als gevolg van corona ter sprake kwam tot nu. Indien wenselijk kunt u hier
fasen/perioden in aangeven.
Q30 Focus van het bestuur
Deze vragen gaan over de focus die uw bestuurder(s) naar uw mening hebben laten zien in de
periode vanaf eind februari tot nu.
Antwoordopties: 1:Niet; 2:Matig, 3:Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
In welke mate is
deze focus van
toepassing op de
bestuurder(s)?

In welke mate bent
u tevreden met het
functioneren van de
bestuurder (s)op dit
vlak?

Ambtelijk-bureaucratische focus: aandacht voor formele procedures,
structuren en hiërarchie in het organiseren van onderwijs
Professie-ontwikkelingsgerichte focus: aandacht voor
professionaliserings-vraagstukken, organisatiecultuur, human relations,
veranderdynamiek, sociale verbondenheid, werkgeverschap in het
organiseren van onderwijs
Systeemvernieuwingsgerichte focus: aandacht voor (politieke)
toekomstgerichtheid, samenwerking met andere onderwijsorganisaties,
systeem-verandering, bijdrage aan de ontwikkeling van
onderwijssysteem en samenleving in het organiseren van onderwijs
Smal-onderwijskundige focus: aandacht voor doelmatigheid,
basiskwaliteit, taakgerichtheid, effectiviteits- en efficiëntievraagstukken
in het organiseren van onderwijs
Pedagogische focus: aandacht voor betekenisvolheid, belang van
interactie, waarborgen van opvoedings- en vormingsaspecten, waarden
en normen in het organiseren van onderwijs
Bedrijfsmatig-ondernemende focus: aandacht voor meerjarenplannen,
marketing, imago, maatschappelijk ondernemerschap, anticiperen op
groei en krimp in het organiseren van onderwijs
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Q31 Focus in onderwijskwaliteit
Deze vragen gaan over de focus die de bestuurder(s) naar uw mening hebben laten zien ten aanzien
van onderwijskwaliteit in de afgelopen periode (eind februari tot heden).
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig, 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
In welke mate is
deze focus van
toepassing op de
bestuurder(s)?

In welke mate bent
u tevreden met het
functioneren van de
bestuurder(s) op dit
vlak?

Smalle focus op onderwijskwaliteit: focus op cognitieve leerprestaties
Brede focus op onderwijskwaliteit: focus ook op
identiteitsontwikkeling, sociale vorming en/of burgerschap
Focus gericht op de eigen organisatie
Focus gericht op de maatschappelijke omgeving
Focus gericht op de politieke omgeving
Q32 Ruimte voor eventuele opmerkingen over de focus van het bestuur
Q34 Houding van de bestuurder(s)
Deze vraag gaat over de houding die naar uw mening tot uitdrukking komt in de handelswijze van de
bestuurder(s) in de afgelopen periode (vanaf eind februari tot heden).
Antwoordopties: 1: Veel te weinig; 2: Te weinig ; 3: Enigszins te weinig; 4: Net iets te weinig; 5:
Precies goed; 6: Net iets te veel; 7: Enigszins te veel 8; Te veel; 9: Veel te veel
Controlerend
Vrijblijvend
Onderzoekend
Laissez-faire
Zakelijk
Vriendschappelijk
Sturend
Nabij
Persoonlijk
Open
Daadkrachtig
Berekenend
Formalistisch
Moedig
Strategisch
Informeel
Principieel
Afwachtend
Voorspelbaar
Vooringenomen
Conflictmijdend
Empathisch
Zelfbewust
Rigide
Reflectief
Eigengereid
Bemoeierig
Formeel
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Rolvast
Afstandelijk
Betrokken
Q54 Heeft de coronacrisis voor u tot nieuwe inzichten geleid over de rol van de bestuurder(s) voor de
school waar u werkt of voor uzelf in uw werk?
Q35 Ruimte voor opmerkingen:
Q36 Functioneren bestuursbureau
Hoe tevreden bent u over de kwaliteit van ondersteuning die het bestuursbureau vanaf eind februari
tot nu heeft geboden op het terrein van:
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig, 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
Ondersteuning van
Ondersteuning van
bestuur/bestuurder(s) scholen/schoolleiders
1 tot en met 5
1 tot en met 5
Financiën
Huisvesting, beheer en onderhoud
P&O
HR
(Toezicht op) kwaliteit van onderwijs
Onderwijsvernieuwing (pedagogisch-didactisch
vlak)
Schoolontwikkeling (organisatorisch vlak)
Toekomstgericht onderwijs
Q37 Desgewenst kunt u hier een toelichting geven op uw antwoorden:
Q43 Bovenschoolse samenwerking
Wilt u kort beschrijven of, en zo ja in welke bovenschoolse samenwerking, u als schoolleider
participeert of het voortouw heeft genomen in de afgelopen periode (vanaf eind februari tot
nu)? Denk aan: werkgroepen, projectgroepen, beleidsgroepen, directieoverleg met of zonder
aanwezigheid van de bestuurder(s).
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Q45 Gewoonten in het contact
Als schoolleider heb ik in de afgelopen periode van eind februari tot nu met nu
met de bestuurder(s) ..... contact gehad:
In de periode eind februari - heden ...keer (in cijfers invullen) of NVT

Bilateraal met de bestuurder(s) (ook videobellen en bellen)
Samen met andere schoolleiders in groepsverband (ook videobellen en bellen)
inzake formele vergaderingen (directieberaad, MT, bestuur-directieoverleg)
Samen met andere schoolleiders in groepsverband (ook videobellen en bellen)
inzake samenwerking en beleidsvoorbereiding (werkgroepen, expertgroep,
beleidsgroep en dergelijke)
Samen met andere leden van het crisisteam in groepsverband (ook
videobellen en bellen) gesproken
Q46 Cultuur van samenwerken met betrekking tot inhoud en ontwikkelingen
Wilt u kort omschrijven in hoeverre u bij gesprekken over de inhoud en ontwikkelingen een gevoel
van gezamenlijkheid heeft ervaren in de afgelopen periode (vanaf eind februari tot heden) in het
managementteam/directieberaad van bestuurders en schoolleiders en in het crisisteam indien u hier
lid van was. Denk hierbij ook aan zaken als: openheid over problemen/lastige vraagstukken in de
eigen school, vluchten in abstracties, onderling respect, ruimte voor afwijkende meningen of een
verschillende aanpak.
In het managementteam:
In het crisisteam:
Q48 Cultuur van samenwerken met betrekking tot financiën (begroting)
Wilt u kort omschrijven in hoeverre u bij gesprekken over de begroting en verdeling van de financiële
middelen een gevoel van gezamenlijkheid heeft ervaren in de afgelopen periode (vanaf eind februari
tot heden) in het managementteam/directieberaad van bestuurders en schoolleiders en in het
crisisteam indien u hier lid van was. Denk hierbij ook aan zaken als: openheid over problemen/lastige
vraagstukken in de eigen school, vluchten in abstracties, onderling respect, ruimte voor afwijkende
meningen of een verschillende aanpak.
In het managementteam:
In het crisisteam:
Q49 Cultuur van samenwerken
In welke mate acht u onderstaande stellingen van toepassing op het overleg tussen bestuurders en
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schoolleiders (managementoverleg, directieberaad) in de afgelopen periode vanaf eind februari tot
nu? Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig, 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
1 t/m 5
We bespreken concrete lastige situaties openlijk met elkaar.
We helpen elkaar om ons onderling kwetsbaar op te stellen wanneer dat nodig is.
Er is ruimte voor afwijkende geluiden en ideeën.
We zorgen ervoor dat iedereen zich kan uitspreken.
We bevragen en scherpen elkaar door tegenvragen in te brengen.
We gaan kwesties of situaties die kwetsbaarheid oproepen bij voorkeur uit de weg.
We spreken elkaar aan op niet-respectvolle bejegening.
We zijn open over problemen/lastige vraagstukken.
We hebben de gewoonte om te vluchten in abstracties.
We reflecteren geregeld op de manier waarop we met elkaar in gesprek zijn.
Als de onderlinge communicatie op persoonlijk vlak niet goed voelt, dan benoemen we
dit en hebben we het erover.
We bieden ruimte om de dingen per school op een eigen manier aan te pakken.
We vinden het ongemakkelijk om van mening te verschillen.
We vragen door op elkaars expertise en gezichtspunten.
Eventueel ongemak of onhandigheid tussen gesprekspartners blijft bij ons veelal
onbesproken.
Q50 Cultuur van samenwerken
In welke mate acht u onderstaande overtuigingen van toepassing op uw samenwerking met de
bestuurder(s) in de afgelopen periode vanaf eind februari tot nu?
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig, 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
1 t/m 5
Ook als er iets tegen zit, kunnen wij samen tot oplossingen komen.
We laten ons niet ontmoedigen als iets tegenzit en halen ook dan onze doelen.
Wij zijn in staat samen iets positiefs te bereiken, omdat onze relatie kan groeien van
uitdagingen.
Wij leren van onze fouten en tegenslagen, zolang wij vertrouwen in onze gezamenlijke
competentie.
Ook als er moeilijkheden ontstaan, zijn wij in staat lijnen te ontwikkelen en die op een
coöperatieve manier uit te voeren.
Onze gezamenlijke inspanningen zullen bijdragen aan verbeteringen in onze scholen,
zelfs als dat veel inspanning van ons vraagt.
Wij kunnen effectief met kritieke gebeurtenissen omgaan, omdat onze vaardigheden
elkaar aanvullen.
Q52 Organisatie van afstandsonderwijs
Wilt u aangeven wat er naar uw mening typerend is in de wijze waarop er op uw school (of scholen)
invulling is gegeven aan het afstandsonderwijs en de eventuele noodopvang op school? Zou u daarbij
ook willen ingaan op de organisatie daarvan?
School 1: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie:
School 2: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie:
School 3: Vermeld eerst de naam van de school in kwestie:
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Q55 Onderwijskwaliteit
Op welke wijze heeft uw bestuurder of hebben uw bestuurders in de afgelopen periode (vanaf eind
februari tot heden) onderwijskwaliteit van uw school of scholen in beeld gehouden?
Q78 Onderwijskwaliteit
Hoe heeft uw bestuurder of hebben uw bestuurders met u over onderwijskwaliteit gesproken (denk
daarbij o.a. aan sfeer, context en inhoud)?
Q53 Toekomstgericht onderwijs
Zou u willen reageren op de volgende stelling door aan te geven of u het hiermee eens of oneens
bent en waarom u dat vindt. ‘De crisis heeft toekomstgericht onderwijs dichterbij gebracht.’

Q54 Ik ben door de crisis anders gaan denken over toekomstgericht onderwijs? Of juist niet?
Wilt u uw antwoord toelichten?
Q57 Heeft u in de afgelopen maanden (vanaf eind februari) notities gemaakt met het oog op
visieontwikkeling en plannen voor uw school in een later stadium?
Antwoordopties:
Helemaal niet
Een enkele
Redelijk wat notities
Een heel aantal notities
Veel notities/ de basis voor een plan
Q60 Merkt u bij uw bestuurder of bestuurders behoefte om na te denken over eventuele lessen uit de
crisis?
Zo ja, kunt u aangeven waar die behoefte uit blijkt en specifiek op gericht is?
Q58 Op welke manier heeft u in de afgelopen maanden met de bestuurder gesproken over
mogelijkheden om voort te bouwen op hetgeen er nu in uw school gaande is?
Antwoordopties:
Niet van toepassing (niet gedaan)
In een bilateraal overleg
Terloops of terzijde in een ander overleg
In een speciaal daartoe belegde bijeenkomst
Anders, namelijk: ________________________________________________
Q59 Op welke manier heeft u in de afgelopen maanden met uw team gesproken over mogelijkheden
om voort te bouwen op hetgeen er nu in school gaande is?
Antwoordopties:
Niet van toepassing (niet gedaan)
Terloops of terzijde met een of enkele teamleden
Terloops of terzijde in een teamoverleg
In een speciaal daartoe belegde bijeenkomst (me een deel van) het team
Anders, namelijk: _________________________________________________
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Q61 Merkt u bij uw teamleden behoefte om na te denken over eventuele lessen uit de crisis?
Zo ja, kunt u aangeven waar die behoefte uit blijkt en specifiek op gericht is?
Q62 Wat verwacht u dat er in de bovenschoolse samenwerking zal gebeuren ten aanzien van
toekomstgericht onderwijs in de komende jaren, afgaande op de wijze waarop dit in de afgelopen
maanden verlopen is?
Q63 Samenwerking met de bestuurder(s)
Zijn er in de afgelopen periode (eind februari tot nu) bijzonderheden naar boven gekomen in het
functioneren van de bestuurder(s)?
Q64 Cultuur van samenwerken
In welke mate acht u onderstaande stellingen van toepassing op uw schoolteam (beschouw uzelf
a.u.b. als lid van het team) in de afgelopen periode vanaf eind februari tot nu?
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig, 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
1 t/m5
We bespreken concrete lastige situaties openlijk met elkaar.
We helpen elkaar om ons onderling kwetsbaar op te stellen wanneer dat nodig is.
Er is ruimte voor afwijkende geluiden en ideeën.
We zorgen ervoor dat iedereen zich kan uitspreken.
We bevragen en scherpen elkaar door tegenvragen in te brengen.
We gaan kwesties of situaties die kwetsbaarheid oproepen bij voorkeur uit de weg.
We spreken elkaar aan op niet-respectvolle bejegening.
We zijn open over problemen/lastige vraagstukken.
We hebben de gewoonte om te vluchten in abstracties.
We reflecteren geregeld op de manier waarop we met elkaar in gesprek zijn.
Als de onderlinge communicatie op persoonlijk vlak niet goed voelt, dan benoemen we dit
en hebben we het erover.
We bieden ruimte om de dingen per school op een eigen manier aan te pakken.
We vinden het ongemakkelijk om van mening te verschillen.
We vragen door op elkaars expertise en gezichtspunten.
Eventueel ongemak of onhandigheid tussen gesprekspartners blijft bij ons veelal
onbesproken.
Q65 Cultuur van samenwerken
In welke mate acht u onderstaande overtuigingen van toepassing op uw schoolteam (beschouw uzelf
a.u.b. als lid van het team) in de afgelopen periode vanaf eind februari tot nu?
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig, 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
1 t./m 5
Ook als er iets tegen zit, kunnen wij samen tot oplossingen komen.
We laten ons niet ontmoedigen als iets tegenzit en halen ook dan onze doelen.
Wij zijn in staat samen iets positiefs te bereiken, omdat onze relatie kan groeien van uitdagingen.
Wij leren van onze fouten en tegenslagen, zolang wij vertrouwen in onze gezamenlijke
competentie.
Ook als er moeilijkheden ontstaan, zijn wij in staat lijnen te ontwikkelen en die op een
coöperatieve manier uit te voeren.
Onze gezamenlijke inspanningen zullen bijdragen aan verbeteringen in onze scholen, zelfs als dat
veel inspanning van ons vraagt.
Wij kunnen effectief met kritieke gebeurtenissen omgaan, omdat onze vaardigheden elkaar
aanvullen.
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Q67 Complimenten
Het is een bijzondere en ook ingrijpende tijd waarin veel gevraagd wordt van velen. We willen u
vragen enkele complimenten uit te delen. U mag zelf aangeven of en aan wie (RvT, bestuurder(s),
ondersteuners op het bestuursbureau, collega schoolleiders, uw team of uzelf) een of meerdere
complimenten zou willen geven.
Welk compliment zou u de RvT willen geven?
Welk compliment zou u de bestuurder(s)willen geven?
Welk compliment zou u de ondersteuners op het bestuursbureau willen geven?
Welk compliment zou u collega schoolleiders willen geven?
Welk compliment zou u uw team willen geven?
Welk compliment zou u aan uzelf willen geven?
Q69 Tot slot
Als u opmerkingen heeft over de vragenlijst of nog iets kwijt wilt, dan kunt u dit hier aangeven:
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Teamvragenlijst
Terminologie
We realiseren ons dat er variatie in terminologie bestaat. We hanteren de volgende termen:
Onderwijsorganisatie: het totaal van scholen en het bestuur. Bestuur: het orgaan dat belast is met de
uitoefening van de bestuurlijke functie. Bestuurder: persoon die belast is met de bestuurlijke functie
Directeur: de persoon die belast is met en aanspreekbaar is op de dagelijkse leiding van uw school.
Q10 Schoolgegevens.
Deze schoolgegevens zijn nodig om uw antwoorden op de vragen te kunnen gebruiken in ons
onderzoek. Wat is de naam van uw school?
Q11 In welke plaats is uw school gelegen?
Q12 Onder welk bestuur valt uw school?
Q13 Persoonsgegevens
Deze gegevens zijn nodig voor controle op trends in de antwoorden op de vragen.
Uw anonimiteit is gegarandeerd.
Wat is uw geboortejaar?
Q14 Bent u:
Antwoordopties:
Vrouw/ Man/ Anders
Q15 Achtergrondgegevens. Hoeveel jaar bent u werkzaam in deze school?
Antwoordopties:
1 jaar of minder
2-5 jaar
6-10 jaar
11-20 jaar
21 jaar of meer
Q16 Welke van de volgende functies of taken vervult u in uw school (meerdere antwoorden mogelijk)?
Antwoordopties:
Leerkracht
Klassenassistent of onderwijsassistent
Bouwcoördinator
Locatieleider
Lid van de MR
Lid van de GMR
Intern begeleider of zorgcoördinator
Q17 Indien u een van de leerkrachten op deze school bent, in welke bouw heeft u de afgelopen periode
(vooral) lesgegeven? Antwoordopties:
In groep 1 en/of 2
In groep 3, 4 en/of 5 I
In groep In groep 6, 7 en/of 8
Ik werk (momenteel) niet als leerkracht op deze school
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Q18 Hoeveel jaar werkervaring heeft u als leerkracht?
Antwoordopties: Geen ervaring als leerkracht; 1 jaar of minder; 2-5 jaar; 6-10 jaar;
11-20 jaar; 21 jaar of meer
Q19 Hoeveel fte werkt u in totaal op deze school (ongeacht met welke taak of functie)?
Antwoordopties: 0,1 tot 0,3 fte; 0,3 tot 0,7 fte; 0,7 tot 1,0 fte
Q20 Leren door corona
Het is momenteel een bijzonder en ook ingrijpende tijd. We zijn benieuwd naar de positieve dingen
die de coronacrisis u in uw werk hebben gebracht. We vragen u dit eerst per gebied wat u heeft
verrast: vult u dit in voor zover van toepassing (u kunt ook vlakken leeg laten). Vervolgens vragen we
wat u vooral mee wilt nemen naar de toekomst. Wat heeft u, gedurende deze coronacrisis, verrast in
uw werk op gebied van ICT/techniek?
Q21 Wat heeft u, gedurende deze coronacrisis, verrast in uw werk op gebied van bemensing/personele
inzet?
Q22 Wat heeft u, gedurende deze coronacrisis, verrast in uw werk op gebied van (het leren van) de
leerlingen?
Q23 Wat heeft u, gedurende deze coronacrisis, verrast in uw werk op gebied van betrokkenheid van de
ouders?
Q24 Wat heeft u, gedurende deze coronacrisis, verrast in uw werk op onderwijskundig gebied, c.q. het
werken aan de doelen uit het schoolplan?
Q25 Als geld of wetgeving even geen rol zou spelen: welke dingen zou u vooral willen meenemen naar
de ‘school van de toekomst’?
Q26 Belang van toekomstgericht onderwijs
De wereld verandert snel. Niemand kan goed voorspellen in welke wereld wij over enkele jaren
leven. De afgelopen jaren is er veel veranderd op gebied van de technologie en economie en in de
samenleving. In welke mate ervaart u dat uw team de volgende aspecten van toekomstgerichtheid
van belang vindt voor de verbetering van het onderwijs op uw school?
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
Ik vind
dit van
belang

Mijn team
vindt dit
van belang

Aspect 1. Aandacht voor de individuele leerling: Individuele leer- en
zorgbehoeften van individuele leerlingen. Daarbij is het ook van belang dat er
wordt gekeken naar achtergrond, cultuur en talenten van de leerling
Aspect 2. 21e-eeuwse vaardigheden: Vroeger lag de nadruk vooral op kennis.
Onder andere door toename van internet en sociale media is het tegenwoordig
veel belangrijker te weten ‘waar haal ik mijn informatie vandaan’. Leerlingen
leren nu dan ook anders, ze gaan meer zelf op onderzoek uit. Er wordt meer
verwacht van een leerling qua werkhouding en ambitie: wat wil ik leren en wat
heb ik nodig. De intrinsieke motivatie van leerlingen staat meer voorop.
Aspect 3. Leerling in een wereld van verschillen: Onderwijs gaat niet alleen over
het verwerven van kennis en vaardigheden, maar ook over: de leerlingen de
ruimte te bieden dat ze mogen worden wie zij zijn. Daarvoor is het van belang
dat je leert dat er verschillen zijn onderling en dat dat oké is.
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Aspect 4. Mogelijkheden op het gebied van ICT: Nieuwe mogelijkheden op het
gebied van ICT bieden kansen voor gepersonaliseerd leren, waarmee leerlingen
op steeds meer verschillende manieren leren, en daar ook zelf keuze in hebben,
in aansluiting op hun individuele behoeften.
Q27 (Bij)scholing voor toekomstgericht onderwijs
Scholen staan voor de opdracht om na te denken over eigentijds en toekomstgericht leren. Dat gaat
niet zomaar; het vraagt dat teamleden andere vragen gaan stellen over het onderwijs, bijvoorbeeld
over nieuwe manieren van beoordeling van leerlingprestaties. Hieronder volgt een lijst van
onderwerpen voor bij- of nascholing in het basisonderwijs. We zijn benieuwd of uw team zich in de
onderwerpen (heeft) verdiept (bijvoorbeeld via nascholing, cursus, artikelen, internet).
Antwoordopties:
1: hier hebben we dit jaar werk van gemaakt
2: hier zijn we in de jaren 2017-2019 (ook) mee bezig geweest
3: staat op de teamagenda: we gaan hiermee aan de slag in de komende periode
4: niet van toepassing
1 t /m 4
Omgaan met culturele verschillen tussen leerlingen
Omgaan met ouders
Gedrag van leerlingen
Leren leren van leerlingen
Sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen
Burgerschapsvorming/actief burgerschap
ICT-vaardigheid van leerlingen
Bewegen en leren
Niveaudifferentiatie in de klas
Activerende instructie
Nieuwe inrichtingen van lokalen/leeromgeving
Andere vormen van onderwijs zoals gepersonaliseerd onderwijs
Coachen van leerlingen op onderwijskundig gebied
Coachen van leerlingen op persoonlijk gebied
ICT-vaardigheid van leraren
Toetsinformatie gebruiken om de leerdoelen van leerlingen te bepalen (in plaats van
alleen beoordeling)
Mediawijsheid
Teambuilding
Mindfullness
Anders namelijk:
Q28 Zou u willen reageren op de volgende stelling door aan te geven of u het hiermee eens bent en
waarom u dat vindt. ‘De crisis heeft toekomstgericht onderwijs dichterbij gebracht.’
Q29 Vindt er in uw team een gesprek plaats over kansen die de corona-crisis biedt om het onderwijs
meer toekomstgericht vorm te gaan geven?
Antwoordopties:
Niet van toepassing / vindt niet plaats
Terloops of terzijde met enkele teamleden
Terloops of terzijde in een teamoverleg
In een speciaal daartoe belegde bijeenkomst
Anders, namelijk: ___________________________________________________________
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Q30 Merkt u in uw team behoefte om na te denken over lessen uit de crisis? Wilt u uw antwoord kort
toelichten?
Q31 Veerkracht van de school
Iedereen is door de corona-crisis overvallen. Scholen kunnen meer of minder bestand zijn tegen zo’n
crisis. Welke goede dingen waren er al in uw schoolcultuur waar jullie als team in deze crisisperiode
op konden voortbouwen?
Q32 Zijn er leerpunten voor de schoolorganisatie als het gaat over de manier waarop er in uw school is
gereageerd op de coronacrisis?
Q33 Betrokkenheid van het team in de besluitvorming – normaal gesproken.
De volgende vragen gaan over de mate waarin teamleden zich over het algemeen (dus vóór corona;
september 2019-januari 2020) medeverantwoordelijk voelen in de besluitvorming over
onderwijsontwikkelingen. Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
1 t/m 5
Leerkrachten worden betrokken bij onderwijskundige beslissingen op onze school
Leerkrachten hebben invloed op de inhoudelijke invulling van veranderingen of
vernieuwingen binnen de school
De leerkrachten in ons team zijn deelgenoot van de ontwikkeling van de visie van de
school
Ons team van leerkrachten wordt betrokken bij het maken van formatieplaatjes voor
het volgende schooljaar
Leerkrachten op onze school beslissen mee over hoe het onderwijs in de verschillende
leerjaren op elkaar wordt afgestemd
De instemming van teamleden met nieuwe ontwikkelingen wordt bij ons op school
belangrijk gevonden
In de voorbereiding van een nieuw schoolplan of schooljaar nemen de leerkrachten op
onze school samen met de directie besluiten over nieuwe ontwikkelingen in ons
onderwijs
In welke mate zijn deze stellingen van toepassing op uw team?
Ons team is een bron van creatieve ideeën op het gebied van onderwijs
In ons team reflecteren we op wat we doen
Bij nieuwe ideeën of ontwikkelingen gaan we op zoek naar instanties of organisaties die
ons kunnen informeren, coachen of trainen
In ons team is er ruimte om te ontdekken wat wel of niet bij ons past
In ons team proberen we er doelgericht aan te werken dat onze werkvormen
aansluiten bij de behoeften van de leerlingen
Bij nieuwe ontwikkelingen zoeken we in ons team samen naar de beste aanpak
In ons team zorgen we voor borging van wat we ontwikkeld hebben
Bij een nieuwe aanpak evalueren we dit tussentijds in ons team om de aanpak te
kunnen bijstellen
In ons team wordt er op een positieve manier gereageerd als iemand met een nieuw
idee komt
Een kwaliteit van ons team is dat we de vrijheid voelen om onze ideeën en inbreng naar
voren te brengen
In ons team bespreken we dingen die niet goed gaan op een professionele manier

1 t/ m 5
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In ons team evalueren we processen om te kijken wat de volgende keer beter zou
kunnen
Ons team maakt er werk van om te leren van de dingen die niet goed gaan
Ons team gebruikt evaluatiepunten in het vervolg van het proces
In ons team is het veilig om aan te geven waar je tegenaan loopt
In ons team is het veilig om om hulp te vragen
Ik voel mij gehoord in het team als ik ergens mee zit
In ons team heerst een sfeer van elkaar helpen
Q34 Bent u tevreden over de mogelijkheden zoals die tijdens de corona-periode (februari-juni 2020)
zijn geboden tot meedenken en inspraak op uw school? Licht uw antwoord toe.
Q35 Teamcreativiteit – normaal gesproken
Wit u aangeven in welke mate u deze stellingen van toepassing vindt voor de periode vóór corona
(september 2019-januari 2020)?
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
Q36 Heeft de coronacrisis voor u tot nieuwe inzichten geleid over aspecten van teamcreativiteit
zoals zojuist bevraagd; en zo ja welke?
Q37 Focus van de directeur – normaal gesproken.
Deze vragen gaan over de focus van uw directeur over het algemeen (dus vóór de corona-crisis).
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
In welke mate is deze
focus van toepassing
op uw directeur?

In welke mate
bent u tevreden
met deze focus
van uw directeur?

professionalisering van het team
verandercultuur in het team
onderwijsinnovatie (voor de toekomst)
sociale verbondenheid in het team
zorg voor het personeel
samenwerking met andere organisaties
ontwikkeling van goed onderwijs
formele procedures en protocollen
voldoen aan de eisen van de inspectie
didactische aansturing van de leerkrachten
gerichte inzet van personeel op grond van kwaliteiten
effectieve leertijd voor leerlingen
inhoudelijk betekenisvol onderwijs
de ontwikkeling naar toekomstgericht onderwijs
opvoedings- en vormingsaspecten
waarden en normen in onze school
het imago van onze school
anticiperen op groei of krimp
Q38 Focus in de onderwijsvisie – normaal gesproken.
Deze vragen gaan over de onderwijsvisie van uw directeur; over het algemeen (dus vóór de coronacrisis). Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
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In welke mate is
deze focus van
toepassing op uw
directeur?

In welke mate
bent u tevreden
met deze focus
van uw directeur?

toetsing en resultaten van leerlingen (opbrengstgericht
kijken naar de groei van leerlingen (ontwikkelingsgericht)
Q39 Wilt u een toelichting geven over uw (on)tevredenheid met focus van uw directeur in algemene
zin?
Q40 Houding van uw directeur – normaal gesproken.
Deze vragen gaan over de houding die naar uw mening over het algemeen (dus vóór de corona-crisis)
tot uitdrukking komt in de handelswijze van uw directeur
Antwoordopties: 1: Veel te weinig; 2: Te weinig; 3: Enigszins te weinig; 4: Net iets te weinig; 5:
Precies goed; 6: Net iets te veel; 7: Enigszins te veel; 8: Te veel; 9: Veel te veel.
1 t/m 9
Vriendschappelijk
Daadkrachtig
Bemoeierig
Zelfbewust
Afwachtend
Sturend
Principieel
Onderzoekend
Rolvast
Conflict mijdend
Eigengereid
Betrokken
Controlerend
Strategisch
Open
Zakelijk
Empathisch
Afstandelijk
Reflecterend
Geïnteresseerd
Q41 Heeft u verandering gezien in de houding van uw schoolleiding onder invloed van corona? Wilt u
uw antwoord kort toelichten?
Q42 Cultuur van samenwerken.
Deze vragen gaan over de samenwerking in het team.
Antwoordopties: 1: Niet; 2: Matig; 3: Redelijk; 4: Sterk; 5: Zeer sterk
Wit u aangeven in welke mate u deze stellingen van toepassing vindt voor de periode:
Vóór corona
(september
2019-januari
2020)

Tijdens
corona
(februarijuni 2020)

1 t/ m 5

1 t/m 5
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Mijn collega’s praten met mij over didactische werkvormen
Mijn collega’s geven mij feedback op mijn manier van lesgeven
Gesprekken met collega’s over mijn werk zijn oppervlakkig
Mijn collega’s steunen mij bij het uitproberen van een andere aanpak
Mijn collega’s vertellen mij waar ze in hun werk tegenaanlopen en welke
oplossingen ze vinden
Mijn collega’s delen met mij hun leerervaringen van (bijvoorbeeld) na- of
bijscholing
Mijn collega’s en ik kijken met elkaar mee in het onderwijs dat we geven
Mijn collega’s en ik kunnen met problemen bij elkaar terecht
Mijn collega’s en ik nemen dingen of manieren van werken van elkaar over
Gespecialiseerde collega’s (rekenspecialist etc.) maken tijd om de
teamleden te helpen
Mijn collega’s en ik maken gebruik van elkaars expertise en specialisme
Als mijn collega’s en ik onderling taken verdelen, houden we rekening met
wie waar goed in is
Als de schoolleiding taken verdeelt, wordt er rekening gehouden met wie
waar goed in is
Q43 Heeft de coronacrisis voor u tot nieuwe inzichten geleid over de samenwerking in uw team,
zoals zojuist bevraagd; en zo ja welke?
Q44 Steun vanuit het bestuur - normaal gesproken
Antwoordopties: 1: Weet niet; 2: Nooit; 3: Af en toe; 4: Regelmatig; 5: Vaak; 6: Zeer vaak
Wit u aangeven in hoeverre u deze stellingen van toepassing vindt voor de periode vóór corona
(september 2019-januari 2020)
1 tot en met 5
Bestuurder heeft een prettige vorm van betrokkenheid bij onze scholen
Onze school is open naar onze bestuurder over onze ideeën en wat wij zoal
meemaken
Onze school krijgt aanwijzingen van onze bestuurder over wat wij (moeten of
mogen) doen
Onze school doet voorstellen aan de bestuurder over wat we van plan zijn met
de vraag om reactie
De bestuurder van onze scholen weet wie ik ben
Mijn beeld van de bestuurder baseer ik op wat ik van de directeur hoor
Ik voel mij gesteund in mijn werk door de bestuurder
Q45 Steun vanuit het bestuur - in coronatijden
Wit u aangeven in hoeverre u deze stellingen van toepassing vindt tijdens corona (februari - juni
2020)?
Antwoordopties: 1: Weet niet; 2: Nooit; 3: Af en toe; 4: Regelmatig; 5: Vaak; 6: Zeer vaak
1 tot en met 5
Bestuurder heeft een prettige vorm van betrokkenheid bij onze scholen
Onze school is open naar onze bestuurder over onze ideeën en wat wij zoal
meemaken
Onze school krijgt aanwijzingen van onze bestuurder over wat wij (moeten of
mogen) doen
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Onze school doet voorstellen aan de bestuurder over wat we van plan zijn met
de vraag om reactie
De bestuurder van onze scholen weet ik ben
Mijn beeld van de bestuurder baseer ik op wat ik van de directeur hoor
Ik voel mij gesteund in mijn werk door de bestuurder
Q46 Heeft de coronacrisis voor u tot nieuwe inzichten geleid over de rol van het bestuur/bestuurder
voor de school waar u werkt; of voor uzelf in uw werk?
Q47 Wat heeft het bestuur gedaan waarmee u zich gesteund heeft gevoeld?
Q48 Tot slot
Als u opmerkingen heeft over de vragenlijst of nog iets kwijt wilt, dan kunt u dit hier aangeven:

167

Bijlage 7: methodiek Group Model Building
Doel
In de afrondende fase van dit onderzoeksproject hebben we bij 3 onderwijsorganisaties een group
model building (GMB) workshop georganiseerd (zie Tekst box 1). In deze workshops was het doel
zicht te krijgen op de wijze waarop binnen onderwijsorganisaties werk gemaakt wordt van TGO. Zo
hebben we op een inductieve manier zicht kunnen krijgen op de variabelen die in het
organisatiegedrag van de betreffende organisatie van belang zijn om werk te kunnen maken van TGO
en welke wijze van sturing daarbij van belang is.
Tekst box 1: Group model building
Group model building en systeemdenken
Group model building sessies zijn geënt op het systeemdenken. Binnen dit denken staat het doorgronden en begrijpen
van (complexe) systemen centraal. Het doorgronden van systemen vraagt vanwege talrijke interacties, feedback loops,
tijdsvertraging en processen dat het denken in lineair-causale relaties wordt losgelaten (Bryan, Goodman & Schaveling,
2006). Het centrale aandachtspunt in het systeemdenken is juist het gedrag van het systeem en de variabelen en
patronen die daarin een rol spelen. Bovendien is het relevant om te beseffen dat het systeemdenken een endogeen
perspectief hanteert (Richardson, 2011). Dat wil zeggen dat een element (variabele) in het model op hetzelfde moment
een oorzaak en een gevolg kan zijn. Daarmee heeft een variabele invloed op andere variabele(n), maar is de variabele
ook tot stand gekomen onder invloed van variabele(n).
De onderwijsorganisatie als systeem
De term ‘onderwijsorganisatie’ gebruiken we voor het geheel van scholen die ressorteren onder een bestuur (lees: het
bevoegd gezag). Het is daarmee vanzelfsprekend om de onderwijsorganisatie als het ‘systeem’ te definiëren. Immers, de
onderwijsorganisatie omvat de scholen die ressorteren onder een bestuur en daarmee vallen acties en reacties
(‘interacties’) van het schoolbestuur, de scholen, de schoolleiding, de leerkrachten, leerlingen en de omgeving van de
scholen binnen de systeemgrenzen zoals we die hier definiëren.

Casusselectie
In de selectie van de onderwijsorganisaties zijn we uitgegaan van de uitkomsten van deelstudie 2. Op
basis van vastgestelde variatie tussen de onderwijsorganisaties zijn 6 organisaties benaderd die van
elkaar verschillen wat betreft het patroon in de vastgestelde koppelingen (configuraties). We hebben
per mail en telefoon contact gelegd met bestuurders om hen te vragen naar bereidheid om mee te
doen aan een GMB-workshop. In de telefoongesprekken is uitleg gegeven over de bedoeling en
opzet daarvan. Uiteindelijk hebben we, als gevolg van enkele afzeggingen op het laatste moment
vanwege Covid-19, slechts 3 GMB-workshops kunnen organiseren. De derde workshops is online
gedaan. We hebben daarmee uiteindelijk drie onderwijsorganisaties in de steekproef, die van elkaar
verschillen wanneer we teruggrijpen op de koppelingstypologie.
Afhankelijk van de schaal van de onderwijsorganisatie en de aanwezigheid van een stafdienst
onderwijskwaliteit, hebben bestuurders, schoolleiders, stafmedewerkers kwaliteitszorg en
leerkrachten en intern-begeleiders aan tafel gezeten tijdens de GMB-workshop. De tabel laat zien dat
bij iedere workshop vanuit meerdere gremia respondenten hebben deelgenomen. In totaal schoven
25 respondenten aan.
GMB-workshop
Bestuurder
Schoolleiders (en adjunct)
Leerkracht
Leerkracht en intern begeleider
Kwaliteits-zorgmedewerker
Totaal

C1
1
3
1
1
1
7

C2
1
2
3

C3
2
5
3
2

6

12

Total
4
10
7
3
1
25
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De deelnemers aan de workshops hebben na enkele dagen een rapport en uitwerking van het tijdens
de workshop getekende model ontvangen. Alle GMB-workshops zijn met toestemming van de
respondenten opgenomen met een voicerecorder en vervolgens getranscribeerd. Op deze manier is
het mogelijk om de precieze betekenis die de respondenten aan de concepten geven over te nemen
in de analyse. Dit is belangrijk om overeenkomsten en verschillen tussen de GMB-workshops in beeld
te krijgen. De transcripten zijn in Atlas-ti gecodeerd. Deze werkwijze maakt het mogelijk om aan de
hand van deze verzamelde gegevens in te gaan op de cycli die het systeemgedrag in het streven naar
TGO inzichtelijk te maken.
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Bijlage 8: Weekboekmethodiek
Wij hebben wekelijkse reflectieweekboeken ingezet als een gesitueerde meting van hoe
sturingsrelaties zich manifesteren in specifieke ontmoetingen. Dit was bedoeld als een aanvulling op
de twee vragenlijsten bij bestuurders en schoolleiders, die data moesten opleveren van algemene,
stabiele, indrukken die over langere tijd gevormd zijn. Tijdens de dataverzameling voor deze
reflectieweekboeken brak de Covid-19 crisis uit. De tweede vragenlijst is daarom aangepast. Dat laat
onze intenties met de reflectieweekboeken onverlet en deze beschrijven we hier. We vervolgen met
een analyse van de respons en sluiten af met enkele reflecties.

Steekproef
Van de 17 onderwijsorganisaties hebben 21 bestuurders en 63 van hun schoolleiders uitnodigingen
ontvangen om reflectieweekboeken met kwantitatieve en kwalitatieve vragen in te vullen. De
uitnodigingen werden gedurende 19 weken (vanaf februari tot en met juni 2020) wekelijks verstuurd.
In totaal waren er dus 84 deelnemers die 19 weken aan het weekboekonderzoek mee konden doen.
In de loop van het onderzoek hebben zich 11 deelnemers uitgeschreven en daarvan zijn er 3 terug
ingeschreven. Uitgeschreven deelnemers ontvingen geen uitnodigingen. Dus hoewel het totaal
aantal potentiële uitnodigingen dat verstuurd had kunnen worden 1596 is, is het werkelijke aantal
verstuurde uitnodigingen 1475.

Meetinstrument
De mal van de reflectieweekboeken was het weekboek, dat elders ontwikkeld is (Oude Groote
Beverborg, Wijnants, Sleegers, & Feldhoff, 2021). Wat in zulke weekboeken wordt beschreven, zijn
de dingen die het meest zijn opgevallen. De reflectieweekboeken waren dus zo ontworpen, dat
deelnemers hun eigen ervaringen konden vermelden. Daarmee waren de reflectieweekboeken
gevoelig voor lokale en persoonlijke omstandigheden. Het gebruik van weekboeken veronderstelt
immers twee dingen, namelijk dat (1) deelnemers een gevoeligheid hebben om informatie in hun
omgeving waar te nemen en (2) zij affiniteit hebben met het vermelden van zulke informatie met
behulp van weekboeken. Desalniettemin kunnen deelnemers ook met de waan van de dag
meedrijven en het moeilijk vinden om zich los te maken van de urgentie van hun werk en zo hun
aandacht te richten op het expliciet maken van hun gesprekken met behulp van weekboeken (Oude
Groote Beverborg, Wijnants, Sleegers, & Feldhoff, 2021).
Bestuurders en schoolleiders kregen gedurende 19 weken (weken 1-6 waren voor de Covid-19maatregelen en weken 7-19 waren tijdens de Covid-19-maatregelen) (bijna) elke donderdag om
16:30 uur een uitnodiging om maximaal 3 beschrijvingen van gesprekken (gesproken of bijvoorbeeld
via mail) over Toekomstgericht Onderwijs (TGO) te geven. Voor de bestuurder moesten deze
gesprekken gevoerd zijn met een of meer van de schoolleiders die ook meededen aan dit onderzoek,
of met een stafmedewerker van financiën, personeel of kwaliteitszorg. Voor de schoolleiders
moesten deze gesprekken gevoerd zijn met hun bestuurder (die ook meedeed aan dit onderzoek),
collega-schoolleiders die ook meededen aan dit onderzoek, of een stafmedewerker van financiën,
personeel of kwaliteitszorg. De bestuurders en schoolleiders werden met naam genoemd.
Bij vragen aan schoolleiders over bestuurders werd er per schoolleider steeds naar één bestuurder
gevraagd en, indien er meerdere bestuurders van dezelfde onderwijsinstelling aan het onderzoek
meededen, werden schoolleiders bij vragen aan bestuurders over schoolleiders voor dit onderzoek
opgedeeld over die bestuurders.
Door een foutje in het programmeren van de vragenlijst konden de deelnemers altijd vier
schoolleiders als gespreksgenoten aangeven, in plaats van enkel de schoolleiders die deelnamen aan
dit onderzoek. Als er bijvoorbeeld drie schoolleiders van een bestuurder meededen, dan werd de
vierde als ‘Schoolleider_4’ aangegeven. Op deze manier zijn gesprekken beschreven waar voor ons
onbekende schoolleiders aan meededen.
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De reflectieweekboeken waren geprogrammeerd in en werden verstuurd via Qualtrics. Ze waren
ontworpen als korte, schriftelijke, gestructureerde interviews met open vragen en drie schalen. De
open vragen zijn ontleend aan Basten en Moenandar (2014) en weerspiegelden een narratieve
structuur. Dat wil zeggen dat ze de respondent moesten helpen om het gesprek weer te geven als
een (kort) verhaal over TGO. De verhaalelementen van aanleiding, doel, initiatiefnemer, helpende en
frustrerende factoren als ook partijen die al dan niet baat hebben bij het bereiken van het
gespreksdoel werden weergegeven als invulvelden.
De drie schalen in de reflectieweekboeken werden alle beantwoord op een continue schaal van 1
(helemaal mee oneens) tot 10 (helemaal mee eens). Alleen als een bestuurder een gesprek beschreef
met een schoolleider (en indien relevant, als die schoolleider voor dit onderzoek aan die bestuurder
toegekend was) kreeg die alle vragen en de schalen. Voor de schoolleiders gold dat zij alleen alle
vragen en de schalen kregen, als zij een gesprek beschreven met hun bestuurder. In alle andere
gevallen kregen de bestuurders en de schoolleiders minder vragen en geen schalen.
De vragen die de bestuurders en schoolleiders kregen in de korte versie, zijn in de volgende zin met
asterisken aangegeven; alle andere vragen kwamen alleen in de lange versie voor. Elke beschrijving
van een gesprek bevatte de volgende punten: met wie*, wanneer*, via welk medium*, het
onderwerp*, de initiatiefnemer*, de aanleiding*, het doel*, ervaren erkenning in het gesprek
(middels een schaal met zeven stellingen op basis van Jang, Kim, & Reeve, 2012), ervaren collectieve
werkzaamheidsovertuiging in het gesprek (middels een schaal met zeven stellingen, aanpassing van
Schwarzer, Schmitz, & Daytner, 1999), ervaren obstakels in het gesprek (middels een schaal met zes
stellingen), de besproken helpers, de besproken tegenstanders, de besproken begunstigden, de
besproken benadeelden, en de relevantie van het besprokene voor toekomstgericht onderwijs*. Als
er geen beschrijving van een gesprek (meer) te geven was, kon dat aangegeven worden en dan
stopte het reflectieweekboek.
In de eerste zes weken kregen de deelnemers ook een korte versie als zij aangaven dat het gesprek
via e-mail was gegaan, omdat contact via e-mail vaak te rommelig en/of te weinig wederkerig en
dynamisch is om helder als een gesprek te kunnen worden aangemerkt. Vanaf de ingang van de
Covid-19 maatregelen, namelijk in de 7e week van onze dataverzameling, kregen deelnemers wel de
lange versie als zij aangaven dat het gesprek via e-mail was gegaan, omdat wij verwachtten dat door
die maatregelen het aantal gesproken gesprekken sterk zouden afnemen en het aantal gesprekken
via e-mail sterk zouden toenemen. Vanaf dat moment hebben we in de instructie van de
weekboeken aangegeven dat wij de omgang met Covid-19 zagen als de toekomst. En dat het
ontwikkelen van TGO op dat moment noodgedwongen in een extreem hoog tempo plaatsvond.

Responsanalyse
Om te kijken of ons reflectieweekboek een meetinstrument was dat goed paste (om wat voor reden
dan ook) bij deelnemers, kijken we uitgebreid naar de mate van respons. Tabel 1 geeft de mate van
respons over alle deelnemers en alle weken weer. Als we kijken naar Tabel 1 in de rij ‘TOTAAL’, dan
zien we in kolom ‘0 – 3’ dat er in totaal 752 reacties gegeven zijn op onze uitnodigingen, en dat dat
ongeveer 50% van het aantal mogelijke reacties is. Andersom is er op ongeveer 50% van de
uitnodigingen nooit gereageerd (non-respons). Van de reacties werd er in 408 gevallen melding
gemaakt dat er geen gesprekken te beschrijven waren (kolom ‘0’), en werden er in 344 gevallen 1 of
meerdere gesprekken beschreven (kolom ‘1 – 3’).
Uit de ons beschikbare data blijkt dus dat deelnemers in iets meer weken geen gesprek of
gesprekken hadden over TGO dan wel. Deelnemers konden maximaal 3 gesprekken beschrijven in de
weekboeken en, gegeven het aantal werkelijk verstuurde uitnodigingen, had het totaal aantal
beschreven gesprekken dus 4425 kunnen worden. In totaal werden er 450 gesprekken beschreven
(kolom ‘TOTAAL Beschrijvingen’) en dat is ongeveer 10% van het mogelijke totale aantal.
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Op basis van de rijen ‘voor Covid-19’ en ‘tijdens Covid-19’ in tabel 1 kan een vergelijking tussen de
periode van 6 weken voor de Covid-19-maatregelen en de periode van 13 weken tijdens de Covid-19maatregelen gemaakt worden. Omdat het aantal weken in deze twee periodes verschilt, is het
zinvoller om naar de responses in termen van percentages te kijken.
Als we kijken naar kolom ‘0’, dan zien we dat het percentage meldingen dat er geen gesprekken te
beschrijven waren hoger is in de eerste 6 weken (ongeveer 32%) dan in de laatste 13 weken
(ongeveer 25%) en ook in kolom ‘1 – 3’ zien we dat het percentage van reacties waarbij ten minste
één gesprek is beschreven hoger is in de eerste 6 weken (ongeveer 31%) dan in de laatste 13 weken
(ongeveer 19%). Uit de ons beschikbare data blijkt dus een afname in respons tussen de eerste 6
weken en de laatste 13 weken.
Het aantal beschreven gesprekken vertoont een nog grotere afname (kolom ‘TOTAAL
Beschrijvingen’): in de eerste 6 weken gaven deelnemers beschrijvingen van ongeveer 15% van het
totaal mogelijke aantal en in de laatste 13 weken gaven zij beschrijvingen van ongeveer 8% van het
totaal mogelijke aantal. Daarbij is vooral de afname in het geven van meer dan één beschrijving
opvallend (in kolom ‘2’ van ongeveer 6% naar ongeveer 2% en in kolom ‘3’ van ongeveer 4% naar
ongeveer 1%). Voor mogelijke verklaringen voor afnames in respons op logs als meetinstrument
(zoals weekboeken) over tijd, zie Oude Groote Beverborg, Wijnants, Sleegers, & Feldhoff, 2021.
Tabel 1: Reflectieweekboek Respons - overzicht
Beschrijvingen

TOTAAL Reacties
1–3

0–3

Invullingen

0

1

2

3

TOTAAL
Beschrijvingen

voor Covid-19

163

106

30

19

223

155

318

%

32,47

21,12

5,98

3,78

14,81

30,88

tijdens Covid-19

245

162

16

11

227

189

63,35
434

%

24,77

16,38

1,62

1,11

7,65

19,11

TOTAAL

408

268

46

30

450

344

43,88
752

%
27,36
17,97
3,09
2,01
10,06
23,07
50,44
Noot: De aantallen betreffen alleen de compleet ingevulde weekboeken (N = 84). t-voor Covid-19 = 6, t-tijdens
Covid-19 = 13. N*t-voor Covid-19 = 496, N*t-tijdens Covid-19 = 979. Maximum aantal beschrijvingen van
gesprekken per aflevering = 3. Beschrijvingen = deelnemers hebben op de uitnodiging gereageerd, en hebben
0, 1, 2, of 3 gesprekken beschreven. Beschreven gesprekken = het totaal aan beschreven gesprekken (= het
totaal aan datapunten). 1 – 3 = totaal aan reacties waarbij ten minste één gesprek beschreven is. 0 – 3 is totaal
aan reacties (inclusief het melden dat er geen gesprekken te beschrijven waren).
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Tabel 2: Reflectieweekboek Respons - per week
Afleveringen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Aflevering betreft jaar-week (2020)

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Uitnodigingsemail

11

11

12

12

11

11

21

21

21

21

21

22

22

22

21

21

21

21

21

Deelnemers per aflevering

83

83

84

84

84

84

84

77

77

76

76

75

75

75

75

74

74

75

76

Aantal deelnemers uitgeschreven vanaf aflevering

1

1

1

1

1

1

1

8

8

9

9

10

10

10

10

11

11

11

11

Aantal deelnemers terug ingeschreven vanaf aflevering

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

43

25

3

24

11

38

25

13

11

15

9

5

6

20

11

12

13

11

Aantal reacties met één of meer beschrijvingen per aflevering 49

Aantal gegeven beschrijvingen per aflevering
70
65
38
4
32
14
51
33
15
14
18
9
7
8
21
13
12
13
13
Noot: De aantallen betreffen alleen de compleet ingevulde reflectieweekboeken. Reflecieweekboekafleveringen betreffen de periode 20200203 t/m 20200619. Reflectieweekboeken zijn
steeds verstuurd op donderdag om 16:30 uur, dus op de dagen 20200206 t/m 20200618; uitzonderingen: 20200618 is verstuurd op 20200622 (vanwege het te laat opgemerkt hebben van
een verzendingsfout) en 20200409 is verstuurd om 17:00 uur (vanwege het te laat herinnerd hebben de uitnodigingen te versturen). Afleveringen: voor Covid-19 = 1 – 6, tijdens Covid-19 = 7
– 19. Uitnodigingsemail: 11 = voor Covid-19, 12 = voor Covid-19 + vakantie, 21 = tijdens Covid-19, 22 = tijdens Covid-19 + vakantie. ‘Deelnemers per aflevering’ = aantal deelnemers per
meetmoment. ‘Aantal deelnemers uitgeschreven vanaf aflevering’ is cumulatief. De uitnodigingen aan de deelnemer die in de tabel bij aflevering 1 op uitgeschreven staat, waren bij
aflevering 1 en 2 verkeerd geadresseerd, vanaf aflevering 3 staat die persoon dus op ingeschreven (zie rij ‘Aantal deelnemers terug ingeschreven vanaf aflevering’). Van 7 deelnemers is
bekend dat de exacte aflevering van uitschrijving aflevering 8 is, omdat de uitschrijving via een email ging. De andere 3 uitschrijvingen zijn door de deelnemers zelf gedaan. Van die 3 zijn er 2
terug ingeschreven, namelijk bij, respectievelijk, aflevering 18 en 19. Aantal terug ingeschrevenen is cumulatief. Aantal uitgeschrevenen en aantal terug ingeschrevenen zijn met elkaar
verrekend in ‘Deelnemers per aflevering’.
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Om een beter beeld te krijgen van de afname in respons hebben we de mate van respons over alle
deelnemers per week weergegeven in Tabel 2. In Tabel 2 is aangegeven wanneer deelnemers een
vakantie-uitnodiging kregen, wanneer de uitnodigingen waren aangepast aan de invoering van de
Covid-19-maatregelen, wanneer deelnemers werden uitgeschreven, en vervolgens wat de aantallen
reacties (met één of meer beschrijvingen) en de aantallen beschrijvingen per week waren. Als we
naar de rij ‘Aantal reacties met één of meer beschrijvingen per aflevering’ kijken, dan zien we daarin
een algemene neergaande trend die vanaf weekboekaflevering 9 is afgevlakt en die drie pieken en
twee dalen heeft. De twee dalen zijn in de vakantieperiodes (de krokusvakantie in aflevering 4 en de
meivakantie in afleveringen 12, 13, en 14). Dat er in vakanties minder beschrijvingen gegeven
worden was te verwachten, vooral ook omdat in de uitnodigingen die in de vakanties werden
verstuurd gezegd werd dat de reflectieweekboeken niet ingevuld hoefden te worden. De drie pieken
zijn direct na de twee vakantieperiodes (afleveringen 5 en 15) en direct volgend op de invoering van
de Covid-19-maatregelen. Deelnemers schrijven dus meer beschrijvingen van gesprekken op in
reflectieweekboeken direct nadat hun situatie (voorzien of onvoorzien) waarschijnlijk veel drukker is
geworden. De algemene trend zien we ook terug als we de rijen ‘Aantal reacties met één of meer
beschrijvingen per aflevering’ en ‘Aantal gegeven beschrijvingen per aflevering’ vergelijken. We zien
dat dit aantal beschrijvingen in de eerste weken hoger ligt dan dat aantal reacties, maar dat de
waarden in die rijen over tijd steeds dichter bij elkaar komen. Deelnemers beschrijven dus steeds
vaker maar één gesprek (in plaats van twee of drie) over tijd. In algemene zin zien we dus dat
naarmate deelnemers de weekboeken langer gebruiken, zij daar steeds minder beschrijvingen van
gesprekken in opschrijven.
Verder lijkt het logisch dat deze trend versterkt wordt door het aantal uitschrijvingen vanaf (net na)
de invoeringen van de Covid-19-maatregelen (rij ‘Aantal deelnemers uitgeschreven vanaf
aflevering‘), maar helemaal duidelijk komt dat niet uit de data naar voren (vooral het aantal reacties
en het aantal beschrijvingen in aflevering 6 is al vergelijkbaar met het aantal reacties en het aantal
beschrijvingen vanaf aflevering 9).
Het reflectieweekboek werd ingezet als een gesitueerde meting van hoe sturingsrelaties zich
manifesteren in specifieke ontmoetingen. Het idee was om zo verschillen in netwerkjes rondom
verschillende gespreksonderwerpen in onderwijsorganisaties in kaart te brengen. Om dat te doen,
zijn niet zozeer veel beschrijvingen uit elke onderwijsorganisatie nodig, maar wel dat bestuurders en
schoolleiders wederkerig een aantal gesprekken beschrijven. Om uit te vinden welke gesprekken
wederkerig beschreven zijn, hebben we eerst gekeken bij hoeveel beschrijvingen elke bestuurder
elke week ten minste één schoolleider als gespreksgenoot noemt, en bij hoeveel beschrijvingen de
bijbehorende schoolleiders in dezelfde weken de bestuurder als gespreksgenoot noemen. De
resultaten hiervan staan in Tabel 3.
Tabel 3 geeft dus nog niet weer of de bestuurder en een of meerdere schoolleiders ook
daadwerkelijk hetzelfde gesprek beschreven, want met de inhoud is in Tabel 3 nog geen rekening
gehouden. Desalniettemin maken de resultaten in Tabel 3 duidelijk dat er zo weinig potentieel
wederkerig beschreven gesprekken zijn, dat een analyse om netwerkjes rondom verschillende
gespreksonderwerpen in kaart te brengen niet uitgevoerd kan worden.
Opvallend in Tabel 3 is het zeer geringe aantal beschrijvingen van bestuurder-schoolleidergesprekken die door zowel de bestuurders als door de bijbehorende schoolleider(s) gegeven zijn.
Waarschijnlijk hebben er meer bestuurder-schoolleider-gesprekken plaatsgevonden, maar die zijn
niet door zowel de bestuurder als ook de schoolleider(s) beschreven. Deze duiken dus niet op in
Tabel 3. Een indicatie hiervoor kan gevonden worden in de hoge non-respons (van ten minste één
van de gespreksgenoten) (zie ook Tabel 1).
Verder valt op dat als er twee of meer bestuurder-schoolleider-gesprekken beschreven werden door
zowel de bestuurder als door gerelateerde schoolleider(s), dat in de eerste 6 weken (voor Covid-19)
plaatsvond (op één na). Een logische verklaring hiervoor kan gevonden worden in de algemene
neergaande en later afvlakkende trend in respons (zie Tabel 2): als er minder beschrijvingen van
gesprekken die wel plaatsgevonden hebben worden gegeven, dan vermindert ook de kans op het
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wederkerig beschrijven van gesprekken. Deze redenatie gaat ervan uit dat, om wat voor reden dan
ook, de affiniteit met het beschrijven van gesprekken in het weekboek afnam gedurende de
meetperiode.
Tabel 3: Contactpotentie bestuurder-schoolleider
Bestuurder in de steekproef

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

2

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

0

1

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

10

3

3

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

11

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

3

2

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

15

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

16

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

18

0

2

0

1

1

1

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

1

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

1

1

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Noot: De aantallen betreffen alleen de compleet ingevulde weekboeken. N-bestuurders = 21; N-onderwijsorganisaties = 17. Het aantal
schoolleiders per bestuurder varieerde van 1 tot en met 4. Vanwege het voorkomen van herleidbaarheid hebben we die aantallen niet in
de tabel opgenomen. De tabel vergelijkt de som van gespreksbeschrijvingen van bestuurders met de som van gespreksbeschrijvingen van
de gerelateerde schoolleider, waarbij die gesprekken tussen bestuurder en een schoolleiders zijn geweest. Dus als de bestuurder 3
beschrijvingen in 1 weekboek geeft, en schoolleider1 geeft er 2 en schoolleider2 geeft er 1, dan is de hier berekende potentie 3 (en dat
betekent dat alle beschrijvingen van de schoolleiders over hun bestuurder gaan en dat alle beschrijvingen van de bestuurder over
schoolleiders gaan (maar uit de tabel valt niet te achterhalen over welke schoolleider(s) het gaat, en ook niet of de bestuurders en
schoolleider hetzelfde gesprek beschreven)).

Bovendien valt op dat bij bestuurders 8, 13, en 21 en hun gerelateerde schoolleiders er geen
gemeenschappelijk gesprekken beschreven zijn. Bij bestuurder 20 en de gerelateerde schoolleiders
zijn er geen gemeenschappelijke gesprekken beschreven in de eerste 6 weken (voor Covid-19), maar
in verhouding wel opvallend veel potentieel gemeenschappelijke gesprekken in de laatste 13 weken
(tijdens Covid-19). Bij bestuurders 1, 4, 6, 7, en 16 en hun gerelateerde schoolleiders zijn er geen
gemeenschappelijk gesprekken beschreven in de laatste 13 weken (tijdens Covid-19).
Tot slot laat Tabel 3 meer algemeen zien dat er twee onderwijsorganisaties (12 en 20) relatief veel
gesprekken rapporteerden en elf onderwijsorganisaties (2, 4, 8, 10, 11, 13 14, 15, 16, 19 en 21)
relatief weinig. Bovendien hebben bestuurders relatief vaker dan schoolleiders gesprekken gemeld.
De data uit de weekboeken zijn verder gebruikt in de thick descriptions.
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Responsuitval verklaard
We sluiten de bespreking van de respons af met een aantal mogelijke verklaringen.

Over-surveying en survey fatigue
Onderwijsorganisaties participeerden op vrijwillige basis. Wellicht overzagen ze aan het begin niet
wat deelname behelsde qua tijd en motivatie (de Covid-19 crisis kwam tussendoor, maar de respons
was daarvoor al aan het dalen). Vanuit de literatuur komen enkele relevante inzichten naar voren
over respons op vragenlijstonderzoek.
Zo hebben Baruch en Holtom (2008) de respons in organisatiestudies onderzocht. Zij signaleren in de
literatuur een dalende tendens vanaf de jaren ’50, ook onder managers (Cycyota & Harrison in
Baruch & Holtom, 2008), 1 waarvoor Rogelberg en Stanton (ibid) drie mogelijke factoren aanwijzen:
1. survey saturatie door de toenemende populariteit van opiniepeilingen;
2. opkomst van bedrijven die surveys uitzetten;
3. opkomst van belangstelling onder managers om meer op data gebaseerde beslissingen te
kunnen nemen.
Met name van die laatste factor is in het Nederlands onderwijs sprake (Geijsel, Krüger & Sleegers,
2010; Krüger, 2010).
Onderwijs staat als sector bekend om de grote hoeveelheid vragenlijsten en rapportages. De term
over-surveying betekent dat werknemers overspoeld worden met vragenlijsten (Weiner & Dalessio in
Baruch & Holtom, 2008), waardoor vermoeidheid (survey fatigue) optreedt en mensen weigeren om
voor hen irrelevante vragenlijsten in te vullen.
Volgens Cycyota en Harrison (in Baruch & Holtom, 2008) zijn managers minder genegen vragenlijsten
in te vullen: strategieën als beloningen, berichtgeving vooraf, follow-up en personalisering verhogen
bij hen niet de response rate. Als we schoolleiders beschouwen als managers en bestuurders als
executives, dan zou volgens de analyse van Baruch en Holtom (2008) de response rate van die
eersten hoger moeten zijn dan van die laatsten (respectievelijk 52,7% en 35,7%). In onze studie
waren het juist de bestuurders die gemiddeld vaker 1 of meer gesprekken rapporteerden.
De meta-analyse van Baruch en Holtom (2008) betrof response rate in organisatiestudies met
eenmalig in te vullen vragenlijsten. In ons onderzoek ging het om een longitudinale
vragenlijstenstudie. Bij dergelijke studies is volgens Watson en Wooden (2009) veelal sprake van
cumulatieve non-respons: per observatie neemt de non-respons toe. Zij hebben het over meerjarige
onderzoeken in grote steekproeven naar bijvoorbeeld huishoudens en cohorten, waarin
responsafname van 50% als veel wordt beschouwd en 35% als normaal. Belangrijk verschil met de
onderhavige studie is het verschil in intensiteit; bij de onderzoeken waar Watson en Wooden het
over hebben, gaat het om jaarlijkse of vijfjaarlijkse metingen via interviews, bij ons onderzoek ging
het om wekelijkse metingen via vragenlijsten over een relatief korte tijdspanne.
Survey fatigue en responsslijtage (attrition) spelen bij longitudinaal onderzoek een belangrijke rol
(Watson & Wooden, 2009). Uit onze analyse van de respons blijkt weliswaar dat 57% van de
respondenten tot de laatste 7 weken actief bleven invullen, maar ook dat er over de gehele periode
een afname van het aantal gerapporteerde gesprekken is waar te nemen. We weten niet of dit
laatste komt doordat er minder TGO-gesprekken te rapporteren waren, of dat fatigue dan wel
attrition is opgetreden.

Gebruiksvriendelijkheid van het instrument
De algeheel lage respons in combinatie met de gestaag dalende respons (Cf. Watson & Wooden,
2009) roept vragen op over de gebruiksvriendelijkheid van het instrument. Onderstaande citaten
1

Deze daling lijkt zich rond 2000 te stabiliseren rond de 50% (Baruch & Holtom, 2008).
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laten zien dat het instrument niet aansloot bij het verhaal dat respondenten willen vertellen (Citaat
1) of dat het instrument geen helderheid verschafte over de gevraagde rapportages (Citaat 2):
Citaat 1 (steeds dezelfde respondent):
week 2: ik vind dat ik niet goed kwijt kan in de vragen waar het gesprek over ging en hoe het
verlopen is
week 2: ik kan in de vragen niet beschrijven waar het over ging
week 5: ik kan in deze formulieren/vragen niet kwijt hoe een gesprek verloopt en waar het over
gaat;
week 5: het is heel lastig om een dergelijk gesprek samen te vatten in deze vragen; ik vind niet
dat het tot zijn recht komt
Citaat 2 (steeds dezelfde respondent):
week 1: Ik zou graag van jullie terug horen of jullie onderzoek zich ook richt op het soort
gesprek dat ik hiervoor beschreven heb of dat jullie alleen mijn verslagen willen zien van
inhoudelijke onderwijsgesprekken.
week 2: Vorige week heb ik volgens mij ook de vraag gesteld of het soort gesprek dat ik
beschrijf wel relevant is voor jullie onderzoek?. Het gaat meer over de randvoorwaarden en
minder over de inhoud.
Onderdeel van de weekboeken waren schalen waarop respondenten per gesprek konden scoren.
Niet elk soort gesprek bleek zich daar echter voor te lenen (Citaat 3); wellicht dat het instrument
daardoor als geheel onaantrekkelijk werd (opvallend is overigens het lage aantal e-mails dat
gerapporteerd is).
Citaat 3:
week 15: bij email is er geen gesprek en kunnen een aantal vragen overgeslagen worden - in
het systeem niet (heb gemiddeld of helemaal onderaan gescoord om verder te kunnen)
Vergelijkbaar aan de schalen waren de antwoordmogelijkheden die pasten bij het actantiële model
(zie Basten & Moenandar, 2014). De analyse van deze data laten zien dat initiatiefnemers (Subject),
aanleidingen (Macht) en doelen (Object) veelvuldig waren ingevuld, maar Helpers, Tegenstanders,
Begunstigen en Benadeelden niet.2 Al met al leverde het instrument wellicht te veel niet invulbare
vragen op waar de respondent toch iets mee moest. Dat maakte de keuze voor niet invullen of ‘0
gesprekken’ invullen misschien aantrekkelijker (zie ook Onderrapportage).

Onderrapportage
Citaten 7 tot en met 10 laten zien dat er meer gesprekken waren dan gerapporteerd:
Citaat 7:
week 1: ja, ik heb nu beschreven wat er zich maandag afspeelde. niet welke gesprekken ik met
de staf hierover heb gevoerd. maandag heb ik los van het gesprek met direteuren ook met de
staf hierover gesproken en hen meegeneomen hierin. hen ook 'gericht' dat zij vanuit visie
moeten bliven adviseren en niet mee moeten gaan in het probleem denekn.
Met XXX (die heel goed begrijpt waar ik mee bezig ben en ook een specifieke rol nog heeft
omdat hij tevens directeur is van de 'inval'poule, heb ik apart nog een paar keer gesproken over
de wijze waarop we het collectief kunnen ondersteunen in de zin van het oplossen van de ad
hoc porblemen (die er natuurlijk wel ook gewoon zijn en ook vragen om oplossingen). overige
2

Je zou kunnen zeggen dat het daarbij gaat om missing data en dus incomplete vragenlijsten. Hierdoor is een
trendanalyse in termen van een plotontwikkeling lastig. De respons die in dit document wordt geanalyseerd
gaat niet over de al dan niet compleetheid van data op ingevulde vragenlijsten.
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gesprekken ga ik daarom niet apart beschrijven, want dan wordt het nogal een dik logboek van
deze week. ze hebben allemaal relatie gehad met hetgeen ik tot nu toe heb beschreven. "
Citaat 8:
week 2: blijft lastig dat ik maar 1 bolletje kan ingeven voor een gesprek of contact moment. de
afgelopen week zijn er veel meer momenten geweest. ook individueel en telefonisch.
Citaat 9:
week 13: Daarna nog veel app verkeer gehad. Het vraagstuk is nog niet opgelost. het lijkt wel
of in tijden van crisis er meer veranderingen en afstemming en onduidelijkheid ontstaat in de
afstemming.
Citaat 10:
week 13: ik heb gekozen aan het begin voor een online sessie (je kunt maar 1 keuze maken),
maar in werkelijkheid gaat het om een combinatie van whatsappen, telefoneren, onlinesessie
etc.

TGO als focus
Een andere mogelijke verklaring is de gekozen focus op TGO als gespreksonderwerp. Als TGO geen
terugkerend thema is, dan is er wellicht ook niet wekelijks iets over te melden. Het stond
respondenten vrij om zelf een invulling te geven aan TGO. Voor sommige respondenten betekende
dit een ruime opvatting over TGO, zoals blijkt uit Citaat 4:
Citaat 4 (steeds dezelfde respondent):
week 1: Tja... Twee dingen blijf ik moeilijk vinden aan deze vragenlijst. 1. Toekomstgericht
onderwijs, het is een begrip waar ik niet mee werk, maar wel altijd op de toekomst gericht ;-) 2.
Meerdere gesprekken die maandag in andere setting en ook verderop nog telefoongesprek. En
het wordt allemaal onder één noemer bevraagd
week 3: ik blijf maar lekker even zeuren over die term "toekomstgericht onderwijs" &gt;
volgens mij is dat per definitie het gesprek over onderwijs, de kwaliteit, de conceptuele keuzes,
de ruimte die daarbij voor professionals moet zijn, dat wat zij nodig hebben om op die mooie
'taak' goed te kunnen focussen etc.
Bij een dergelijk ruime opvatting valt elk gesprek onder TGO en zou de respondent dus steeds het
maximum aantal gesprekken moeten rapporteren. Hoewel dit bij deze respondent niet het geval was
(10 gerapporteerde gesprekken, zie ook Citaat 11) kan het bij andere respondenten tot survey
fatigue hebben geleid. In de eerste periode (week 1 t/m 6) zijn de meeste gesprekken gerapporteerd.
Dat zou erop kunnen duiden op dat er wel meer TGO-gesprekken waren, maar dat het instrument
om ze mee te rapporteren tekortschoot (zie ook Gebruiksvriendelijkheid en Onderrapportage).
Andere respondenten hadden TGO daarentegen juist beperkt opgevat, waardoor ze minder
gesprekken rapporteerden, zoals Citaten 5 en 6 tonen:
Citaat 5:
week 3: Binnen mijn netwerk heb ik veel gesprekken over het toekomstig onderwijs, ook zeker
binnen onze scholen. Jammer dat dit niet in het onderzoek kan worden meegenomen. Zeker
omdat dit ook iets zegt over de Stichting waar we werken. Ik zie hierin ook veel verschil met de
buurtscholen. Het personeel daar maakt zich veel zorgen over de slag die zij nog moeten slaan
richting toekomstgericht onderwijs. Onze school, is mede door de bestuurder daarin veel verder
ontwikkeld.
Citaat 6:
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week 1: Ik vind deze vragen heel erg lastig. Ik voer als bestuurder heel veel gesprekken met
directeuren en anderen gedurende de week, maar die gaan heel veel over operationele
vraagstukken. Praten over toekomstgericht onderwijs is een zeldzaamheid en vindt eigenlijk
alleen plaats op studiedagen en momenten. Ik vraag me ook af of u als onderzoeker een goed
beeld heeft van de dagelijkse werkzaamheden van een bestuurder in zijn contact met
directeuren. ik zou willen dat ik over toekomstgericht onderwijs kon praten, maar personeel,
financiën, klachten, lerarentekort, positionering etc. eisen alle aandacht op.

Drukte
Daarnaast is de onvoorziene drukte door corona een mogelijke verklaring voor de afnemende
respons.
Citaat 11 (steeds dezelfde respondent):
week 9: ik heb eerder toegezegd dat ik meer wil uitwerken in een soort van reflectie op al die
sturingsrelaties / momenten de voorbije weken.... ik hoop dat ik er nog aan toe kom...
vooralsnog moet ik in weekend zien bij te tanken.... #sorry
week 15: ik baal er enorm van dat ik de voorbij weken logboek niet heb in kunnen vullen. Er is
zoveel gebeurd ook in die sturingsrelatie. Eenduidigheid mooi zichtbaar + verschillen
uitvergroot &gt; vooral ook in kwaliteit leiderschap.... afijn.. het is zoals het is...
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Bijlage 9: Typologieanalyse
In het vaststellen van koppelingen tussen de Raad van Toezicht, de Bestuurder, en de Schoolleiders
hebben we eerst per casus de data van elke actorgroep geaggregeerd naar het niveau van de
bestuurder door gemiddelden per actorgroep te berekenen. Dat wil zeggen dat we de scores van
schoolleiders hebben gemiddeld en ook de scores van de teams. Implicatie is dat dat er op het niveau
van de schoolleiders variatie (informatie) verloren is gegaan en dat geldt in nog sterkere mate voor
de leerkrachten. Vervolgens hebben we twee criteria gebruikt. Het eerste criterium gaat over de
wenselijkheid van het gedrag in de relatie of in de houding of focus van de principaal. Als het gedrag
als onwenselijk wordt bevonden, zien wij dat als een sterke indicatie van ontkoppeling. Bij collectieve
werkzaamheidsovertuiging(CE) en communicatie ging het over het gedrag van de relatie in de relatie
tussen de bestuurder en de schoolleiders.
Om ontkoppeling vast te kunnen stellen hebben we een aantal grenswaarden moeten formuleren.
We maken daarbij een onderscheid naar vragen over (1) de kwaliteit van de relatie, (2)
(on)wenselijkheid van een houding en (3) gelijkheid tussen actoren wat betreft foci en houding.
Ad 1 Wij kenden een ontkoppelingsscore toe als de (gemiddelde) score van één van de
relatiegenoten lager was dan het midden van de schaal (3), omdat de schalen gaan over het samen
willen werken aan het oplossen van problemen, blijkend uit enerzijds de overtuiging dat
gemeenschappelijk te kunnen (of niet), en anderzijds uit de uitwisseling van relevant geachte
informatie (of niet).
Ad 2 Bij de foci en houdingen ging het over de wenselijkheid van het gedrag van de principaal. Voor
de foci kenden wij een ontkoppelingsscore toe als de (gemiddelde) score lager was dan het midden
van de schaal van tevredenheid (3). Voor de houdingen kenden wij een ontkoppelingsscore toe als de
(gemiddelde) score te veel afweek van optimaal (5 is het midden van de schaal, bij minder dan 3 en
bij meer dan 7 kenden we een ontkoppelingsscore toe).
Ad 3 Bij de mate waarin een houding of focus waargenomen werd bij de principalen (dus de
bestuurder rapporteert over de Raad van Toezicht, de schoolleider rapporteert over de bestuurder)
en het team rapporteert over de schoolleider) ging het om het verschil op de scores van twee
actoren in deze keten. Wij scoorden of er een verschil tussen die twee groter was dan 1 schaalpunt
Die scores gebruikten we om de ontkoppelingsscores mee te interpreteren.
We hebben niet van elke onderwijsorganisatie en van elke school ook data van leerkrachten.
Daardoor hebben we niet voor elke casus een score voor de (gezamenlijke) mate van de focussen en
houdingen van de schoolleiders. Hierdoor, en door de aggregatie van de data naar het niveau van de
onderwijsorganisatie (lees: de bestuurder) is de bestuurder meer in het centrum van de analyse
terechtgekomen. In de tabellen in deze bijlage staan de scores van de schalen en items waarop we de
criteria hebben toegepast om vast te stellen in welke relaties op welke punten er sprake is van
ontkoppeling. In de tabellen is steeds aangegeven van welke respondent(en) de scores afkomstig
zijn. Onder de tabel is steeds aangegeven op wie die scores betrekking hebben.
Om tot een typologie te komen hebben we vervolgens iteratief en inductief gekeken op basis van
welke schalen en/of items, al dan niet samen, de steekproef redelijk evenredig opgedeeld kan
worden. Voor de schalen en items die uiteindelijk de dimensies van de koppelingstypologie vormen,
hebben we grafieken weergegeven. In die grafieken zijn de ontkoppelingen duidelijk zichtbaar omdat
zij buiten de smalle gele lijnen vallen. Op die manier is snel te zien hoe de steekproef opgedeeld
wordt. Van belang is om nogmaals aan te geven dat collectieve werkzaamheid, openheid in
communicatie, en geslotenheid in communicatie samen één dimensie vormen, dat organisationele
leerfocus een dimensie vormt, en dat focus op politieke omgeving voor Covid-19 samen met
controlerende houding een dimensie vormt en dat die tijdens Covid-19 samen met onderzoekende
houding en maatschappelijke omgeving een dimensie vormt. Voor het vaststellen van de dimensies
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aan de hand waarvan de steekproef redelijk gelijkmatig opgedeeld kan worden hebben wij zelf alle
ontkoppelingsscores in één groot radardiagram gezet. Dit radardiagram staat niet in deze bijlage,
maar kan bij de onderzoekers opgevraagd worden.
Collectieve Zelfwerkzaamheid en Openheid en Geslotenheid in Communicatie

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Geslotenheid in
communicatie

Bestuurder voor Covid-19

Openheid in
communicatie

Casus

Collectieve
Zelfwerkzaamheid

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4,00
4,25
3,75
4,00
4,00
3,50
3,00
4,00
4,00
3,75
3,75
4,00
4,00
4,00
3,75
4,75
2,75
4,25
2,75
3,00

4,25
3,25
2,92
3,63
3,75
3,33
4,17
5,00
4,13
4,56
4,25
3,67
4,08
3,58
4,08
3,92
3,25
4,17
3,83
3,75

4,25
4,00
2,75
3,75
3,75
4,25
3,00
4,00
4,00
4,50
4,00
3,75
4,00
4,00
4,00
4,25
3,25
3,75
3,75
3,00

3,75
2,88
3,67
4,00
3,25
3,08
4,00
5,00
3,88
4,44
3,75
3,58
4,13
3,42
4,08
3,83
3,75
4,17
3,50
4,50

4,33
3,83
3,17
3,50
3,50
3,00
2,50
3,50
4,33
3,50
3,50
3,67
4,17
4,00
3,17
3,83
2,50
3,50
3,33
2,17

2,67
2,11
2,11
3,25
3,61
2,78
2,39
3,00
4,00
4,21
3,33
2,56
3,78
3,17
2,67
3,39
2,22
2,67
3,17
1,67

4,00
3,83
2,83
3,83
3,83
3,33
3,33
3,00
4,00
3,17
3,67
3,83
4,17
3,67
4,17
3,83
3,00
3,17
4,33
2,00

3,00
2,67
2,67
3,42
3,22
2,67
3,67
3,00
3,75
3,88
4,33
2,89
4,00
2,89
3,17
3,11
2,06
2,67
2,75
2,17

1,50
1,50
2,25
1,50
2,25
2,25
3,00
2,25
1,00
2,50
1,00
1,75
3,25
1,50
1,75
2,25
3,25
2,00
2,25
3,25

2,33
3,25
3,58
2,25
2,08
2,00
3,42
3,33
1,50
1,69
1,75
2,67
1,58
2,83
2,83
3,00
2,83
2,67
2,42
4,00

1,75
1,50
2,25
2,25
2,25
2,25
2,75
2,75
2,25
2,75
1,50
1,75
1,75
1,75
1,50
1,50
3,25
3,00
1,25
2,50

2,42
3,00
3,08
2,25
2,67
2,83
2,63
3,33
1,50
1,63
1,50
2,42
1,25
2,42
1,92
2,58
3,33
2,67
2,75
3,50

De scores van de bestuurders hebben betrekking op hun relaties met hun schoolleiders. De scores
van de schoolleiders hebben betrekking op hun relatie met hun bestuurder.
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Tijdens Covid-19

Gemiddelde van SLs per B

Gemiddelde van SLs per B

Voor Covid-19

Bestuurder

Bestuurder

Collectieve Werkzaamheidsovertuiging van Bestuurders en Schoolleiders voor en tijdens Covid-19

Openheid – Tijdens Covid-19

Gemiddelde van SLs per B

Gemiddelde van SLs per B

Openheid – Voor Covid-19

Bestuurder

Bestuurder

Geslotenheid – Voor Covid-19

Geslotenheid – Tijdens Covid-19
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Gemiddelde van SLs per B

Gemiddelde van SLs per B

Bestuurder

Bestuurder

Communicatie (openheid en geslotenheid) van Bestuurders en Schoolleiders voor en tijdens Covid-19
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Organisationele Leerfocus en Focus op Brede Onderwijskwaliteit

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

leerkrachten gemiddelde normaal gesproken

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

leerkrachten gemiddelde normaal gesproken

Focus op Brede Onderwijskwaliteit
Tevreden
Mate

Casus

Focus op Organisationele Leerfocus
Tevreden
Mate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5
2
2
2
2
4
4
4
3
2
2
3
3
4
4
4
2
3
4
3

4,11
2,89
2,11
4,00
3,00
3,67
3,44
5,00
4,47
4,50
3,67
3,11
3,67
3,22
4,89
3,78
4,22
4,00
3,22
3,67

4
3
3
2
1
3
2
4
4
3
2
4
3
4
4
4
2
4
4
3

3,78
2,44
2,11
3,83
3,11
3,89
3,33
5,00
4,17
4,42
4,67
3,00
3,83
3,22
4,44
4,00
4,11
4,00
3,33
2,67

5
2
2
2
2
3
3
4
3
3
2
3
2
4
4
4
2
3
3
3

4,11
3,11
2,22
4,17
3,78
4,11
3,67
5,00
4,25
4,50
3,67
3,67
3,44
3,00
4,67
4,00
4,11
3,75
3,44
3,67

4
3
2
3
2
3
2
2
4
3
2
4
3
3
3
4
1
3
3
3

3,44
2,78
1,89
4,17
3,00
3,67
3,33
5,00
3,33
4,17
4,00
3,00
3,67
3,11
4,44
4,00
3,89
3,75
3,83
2,67

4,00
4,08
3,63
4,17
4,00
4,29
4,42
4,17
4,36
3,63
4,15
4,13
3,78
3,75
3,85
4,58

4
2
2
3
3
5
3
3
4
2
3
5
4
3
4
4
1
3
4
3

3,33
4,00
2,67
4,00
3,00
3,00
3,00
5,00
4,50
4,00
4,00
3,00
3,00
3,00
3,33
4,00
4,33
3,75
3,33
3,00

5
3
2
2
2
4
3
5
4
3
3
4
3
4
5
4
2
4
4
4

3,00
4,33
2,67
3,00
3,33
3,33
3,50
5,00
4,25
4,25
3,00
3,67
3,50
3,00
5,00
4,33
4,00
3,75
3,50
2,00

4
3
1
2
2
4
3
2
4
2
3
5
3
3
4
4
1
2
4
3

3,33
4,00
2,67
3,50
2,67
3,33
3,33
5,00
4,00
4,00
4,00
2,67
3,00
2,67
3,67
4,33
3,33
3,75
4,00
2,00

5
1
2
3
2
4
3
1
4
3
4
4
3
4
3
2
2
3
4
4

2,67
3,33
2,67
3,50
2,33
3,00
3,50
5,00
3,25
3,75
3,00
3,67
3,50
3,00
4,33
3,67
3,00
3,75
3,00
2,00

4,67
4,68
3,86
4,50
4,00
4,25
5,00
4,33
4,36
4,40
4,06
4,38
3,80
3,95
3,92
5,00

De scores van de bestuurders hebben betrekking op hun relaties met hun Raden van Toezicht. De
scores van de schoolleiders hebben betrekking op hun relaties met hun bestuurders. De scores van
de leerkrachten hebben betrekking op hun relaties met hun schoolleiders.
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Mate & Tevredenheid – Tijdens Covid-19

Mate van de Bestuurder (gemiddelde van SLs per B)

Mate van de Bestuurder (gemiddelde van SLs per B)

Mate & Tevredenheid – Voor Covid-19

Mate & Mate – Voor Covid-19

Mate & Mate – Tijdens Covid-19

Tevredenheid met de RvT (door bestuurder)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Tevredenheid met de RvT (door bestuurder)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Organisationele Leerfocus (Mate en Tevredenheid) van de Toezichthouder en de Bestuurder voor en tijdens Covid-19
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Focus op Smalle Onderwijskundige Agenda en Focus op Smalle Onderwijskwaliteit

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

leerkrachten gemiddelde normaal gesproken

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

leerkrachten gemiddelde normaal gesproken

5
2
2
4
4
5
3
4
3
2
2
4
3
3
4
4
2
3
3
3

4,33
3,00
3,00
4,00
2,33
3,33
3,33
4,00
4,75
4,50
4,00
3,33
4,00
3,67
4,67
4,00
4,00
3,50
4,00
3,00

4
2
5
4
3
4
2
5
4
4
3
4
4
5
4
1
5
2
3

3,00
2,00
3,00
4,00
3,00
3,67
4,00
4,00
4,25
4,25
5,00
3,33
4,00
3,67
3,67
4,00
3,33
3,50
3,50
4,00

4
5
2
4
4
4
2
3
3
4
4
4
3
3
2
2
2
3
3
3

4,67
3,00
3,33
3,50
2,67
4,00
3,00
4,00
3,00
4,25
4,00
3,33
3,67
3,33
4,33
3,00
4,00
3,50
4,00
2,00

4
3
1
5
3
3
2
1
4
2
3
4
4
4
1
2
2
2
2
4

2,67
2,00
2,67
3,00
2,00
3,67
2,00
4,00
3,50
4,25
5,00
3,33
4,00
3,00
3,00
3,00
3,00
3,50
3,50
4,00

4,22
4,16
3,90
4,00
4,00
4,33
4,67
3,94
4,18
3,60
3,75
3,97
3,33
3,60
3,75
4,80

4
2
2
4
4
5
4
3
4
2
2
4
4
3
3
4
1
4
4
2

4,33
2,33
3,33
4,50
3,33
3,00
3,00
5,00
4,25
4,50
2,00
3,67
4,00
3,67
3,33
4,00
4,67
3,75
4,33
4,00

4
3
1
4
3
4
3
5
3
4
3
4
3
5
5
4
2
4
4
4

3,33
2,67
3,00
4,00
3,67
3,67
3,50
5,00
3,75
4,25
4,00
4,00
4,00
3,33
4,33
4,33
4,33
3,75
3,50
2,00

4
5
4
4
5
3
2
3
4
4
3
4
3
4
2
2
1
4
3
3

4,67
3,00
4,33
3,00
3,33
3,00
3,67
3,00
3,00
4,00
2,00
3,33
4,00
3,33
2,67
2,33
3,33
3,50
4,33
2,00

2
2
5
5
3
3
2
1
3
2
3
3
3
1
1
2
2
3
4
3

2,67
1,67
2,67
3,00
3,67
2,67
2,00
3,00
3,75
3,75
2,00
3,00
4,00
3,00
2,00
2,33
3,00
3,50
3,50
4,00

4,50
4,36
4,29
4,50
4,00
3,75
4,00
4,08
4,00
3,80
3,53
3,76
3,20
4,05
3,92
4,40

Casus
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Focus op Smalle Onderwijskwaliteit
Tevreden
Mate

Bestuurder voor Covid-19

Focus op Smalle Onderwijskundige Agenda
Tevreden
Mate

De scores van de bestuurders hebben betrekking op hun relaties met hun Raden van Toezicht. De
scores van de schoolleiders hebben betrekking op hun relaties met hun bestuurders. De scores van
de leerkrachten hebben betrekking op hun relaties met hun schoolleiders.
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Focus op Politieke Omgeving en Focus op Maatschappelijke Omgeving

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Focus op Maatschappelijke Omgeving
Tevreden
Mate

Casus

Focus op Politieke Omgeving
Tevreden
Mate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5
2
2
3
3
5
3
4
2
3
3
3
4
4
2
4
2
3
4
3

4,00
3,33
3,00
3,50
3,67
3,33
3,67
3,00
4,50
4,00
3,00
3,00
3,67
4,00
3,67
3,33
4,33
3,50
3,33
3,00

4
3
3
1
1
4
2
4
4
4
3
4
4
4
3
4
1
4
3
4

4,00
3,00
3,00
4,00
3,33
3,67
3,50
3,00
3,50
3,75
5,00
3,67
3,50
3,67
3,67
4,00
4,33
3,50
3,50
2,00

5
1
2
3
3
4
3
3
2
3
2
3
2
4
2
3
1
2
4
2

4,33
3,33
4,00
3,50
4,33
3,67
3,33
2,00
3,50
3,50
2,00
2,67
3,67
4,00
3,33
3,67
3,00
3,00
3,33
4,00

4
1
2
2
1
4
2
4
4
2
2
3
4
2
3
2
1
2
3
3

4,33
4,00
4,00
4,00
3,67
3,33
4,00
2,00
3,75
3,25
1,00
3,00
3,50
3,67
4,00
3,67
2,67
3,00
3,50
3,00

5
2
2
3
3
5
4
3
3
4
3
4
3
4
4
4
2
3
4
3

4,00
3,33
3,00
4,00
3,33
3,33
3,67
5,00
4,50
4,00
3,00
3,00
3,33
3,67
4,00
3,67
4,33
3,50
3,00
4,00

4
3
3
1
1
3
2
4
4
4
3
4
3
4
3
4
1
4
4
4

4,00
2,67
3,00
4,50
3,33
3,67
4,00
5,00
3,25
4,00
4,00
3,33
3,50
4,00
4,67
4,00
4,33
3,50
3,50
4,00

5
2
2
3
3
4
4
3
3
4
2
4
2
4
4
3
1
2
4
3

4,33
3,67
3,33
4,00
4,00
4,00
3,67
4,00
3,75
3,75
4,00
3,33
3,67
3,67
4,33
4,33
3,67
3,25
3,33
4,00

4
3
3
1
2
3
2
3
4
4
3
4
3
2
3
2
1
4
4
4

4,00
2,67
3,67
4,50
3,67
3,33
4,50
4,00
4,25
4,00
4,00
3,33
3,50
3,67
4,33
4,33
3,67
3,25
4,50
4,00

De scores van de bestuurders hebben betrekking op hun relaties met hun Raden van Toezicht. De
scores van de schoolleiders hebben betrekking op hun relaties met hun bestuurders.
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Mate & Tevredenheid – Tijdens Covid-19

Mate van de Bestuurder (gemiddelde van SLs per B)

Mate van de Bestuurder (gemiddelde van SLs per B)

Mate & Tevredenheid – Voor Covid-19

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Mate & Mate – Voor Covid-19

Mate & Mate – Tijdens Covid-19

Tevredenheid met de RvT (door bestuurder)

Tevredenheid met de RvT (door bestuurder)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Focus op de Politieke Omgeving (Mate en Tevredenheid) van de Toezichthouder en de Bestuurder voor en tijdens Covid-19
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Mate & Tevredenheid – Tijdens Covid-19

Mate van de Bestuurder (gemiddelde van SLs per B)

Mate van de Bestuurder (gemiddelde van SLs per B)

Mate & Tevredenheid – Voor Covid-19

Mate & Mate – Voor Covid-19

Mate & Mate – Tijdens Covid-19

Tevredenheid met de RvT (door bestuurder)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Tevredenheid met de RvT (door bestuurder)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Focus op de Maatschappelijke Omgeving (Mate en Tevredenheid) van de Toezichthouder en de Bestuurder voor en tijdens
Covid-19
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Focus op Eigen Organisatie en Focus op Bedrijfsmatige Agenda

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

leerkrachten gemiddelde normaal gesproken

Focus op Bedrijfsmatige Agenda
Tevreden
Mate

Casus

Focus op Eigen Organisatie
Tevreden
Mate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5
3
2
3
4
5
4
4
3
3
3
4
3
4
4
4
3
4
3
3

4,33
2,33
2,00
3,50
3,00
3,67
4,00
4,00
4,00
4,50
4,00
3,33
4,00
3,67
4,00
4,00
4,33
3,50
3,67
4,00

4
3
1
4
3
4
3
4
4
3
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4

4,00
2,33
2,33
4,50
3,33
3,67
3,00
4,00
3,50
4,50
5,00
3,33
4,00
3,67
5,00
4,33
4,33
3,50
3,50
4,00

5
5
5
4
4
4
4
4
3
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4

4,33
3,33
3,00
4,00
3,33
4,33
4,00
4,00
3,50
4,25
4,00
3,67
4,00
4,00
3,67
3,67
3,33
3,25
4,00
5,00

4
4
5
4
4
4
3
3
4
3
4
4
4
3
3
2
3
4
3
3

4,00
2,33
3,00
4,50
3,67
3,67
3,00
4,00
4,00
4,50
4,00
3,33
4,00
4,33
3,33
3,33
3,67
3,25
4,00
3,00

5
2
3
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
3
3
5
4
3

4,33
2,67
2,33
3,50
3,67
4,00
2,33
5,00
4,25
4,00
5,00
3,67
4,00
3,67
4,00
3,00
3,67
3,50
3,33
3,00

4
2
3
4
3
4
2
4
4
3
4
5
3
4
4
4
2
5
4
3

4,00
2,67
2,67
3,00
3,33
3,67
2,50
5,00
3,50
4,00
4,00
3,00
4,00
3,67
4,33
3,33
3,67
3,50
3,50
5,00

5
4
5
5
5
2
3
4
4
5
4
4
5
4
4
3
3
5
4
4

4,33
3,00
3,00
3,50
4,33
4,67
2,67
5,00
3,75
4,00
5,00
4,33
3,67
4,00
4,00
3,33
3,67
3,75
4,67
3,00

4
2
1
4
3
4
2
3
4
5
4
5
4
4
3
2
1
3
2
4

4,33
3,00
3,67
3,00
3,67
3,33
2,50
5,00
3,75
3,75
3,00
3,33
3,50
3,33
4,00
2,33
3,33
3,75
5,00
5,00

4,67
4,38
4,00
4,00
4,00
4,25
5,00
4,17
4,45
4,00
4,06
4,27
3,20
4,43
3,83
4,40

De scores van de bestuurders hebben betrekking op hun relaties met hun Raden van Toezicht. De
scores van de schoolleiders hebben betrekking op hun relaties met hun bestuurders. De scores van
de leerkrachten hebben betrekking op hun relaties met hun schoolleiders.
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Focus op Ambtelijke Agenda

Casus

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

leerkrachten gemiddelde normaal gesproken

Focus op Ambtelijke Agenda
Tevreden
Mate

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5
3
3
4
4
5
3
4
3
2
3
3
3
4
2
4
2
5
4
3

4,33
3,33
2,33
3,50
3,67
4,00
4,00
5,00
4,25
3,25
4,00
3,67
3,67
3,33
4,00
4,00
3,67
3,75
3,67
3,00

4
3
4
3
2
5
2
3
4
3
2
3
3
4
5
5
3
5
4
4

3,33
3,33
2,67
3,50
4,00
4,00
5,00
5,00
3,50
4,00
4,00
3,00
4,00
4,00
4,33
4,67
3,67
3,75
3,50
4,00

4
4
4
5
5
1
2
2
3
4
4
4
3
2
2
2
2
3
2
3

4,33
3,00
4,00
3,00
3,00
4,67
2,33
1,00
2,50
2,50
3,00
3,67
3,33
3,00
3,00
2,33
4,00
2,75
4,33
4,00

2
4
1
4
4
2
2
3
2
3
3
3
3
2
2
3
2
2
4
1

3,00
3,67
4,67
3,00
3,33
4,00
1,50
1,00
4,00
2,50
2,00
4,00
3,00
2,67
3,33
1,33
4,00
2,75
4,00
3,00

4,50
4,38
4,29
4,50
4,00
4,00
5,00
4,17
4,00
3,60
3,82
4,20
3,20
4,38
3,83
4,00

De scores van de bestuurders hebben betrekking op hun relaties met hun Raden van Toezicht. De
scores van de schoolleiders hebben betrekking op hun relaties met hun bestuurders. De scores van
de leerkrachten hebben betrekking op hun relaties met hun schoolleiders.
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Houding Controlerend en Onderzoekend
Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Leerkrachten gemiddelde normaal gesproken

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

Onderzoekend

Casus

Controlerend

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5,00
7,33
7,33
5,00
5,00
5,00
5,67
5,00
5,00
4,67
6,00
6,33
6,33
5,00
2,67
4,33
2,33
5,00
5,00
5,00

5,11
4,67
6,33
6,00
4,89
5,22
4,56
5,00
4,83
4,75
6,00
4,56
5,11
5,33
5,33
4,89
4,67
4,67
4,67
5,33

5,00
5,67
5,00
4,00
3,67
5,00
6,00
5,00
5,00
5,33
5,00
5,00
5,67
5,00
4,67
5,00
1,67
5,00
4,33
5,67

4,89
4,33
5,39
5,00
5,78
5,11
3,83
5,00
5,75
4,75
4,33
4,89
5,00
5,33
5,22
4,89
5,22
4,67
4,83
5,33

5,33
5,67
4,89
5,10
5,00
5,00
5,00
4,86
4,98
4,95
4,85
5,06
3,88
5,02
4,75
5,16

4,80
3,40
2,75
3,00
3,20
4,80
5,00
4,60
4,80
3,60
4,20
4,60
3,20
4,60
4,60
4,20
2,40
4,20
4,00
4,40

4,67
2,87
2,60
4,40
4,60
4,53
4,67
4,80
4,95
5,00
4,60
4,60
4,87
4,07
5,00
4,53
4,13
4,90
4,93
4,60

5,00
4,80
4,80
2,80
2,40
5,00
3,60
4,80
5,00
4,20
4,80
5,00
3,60
5,00
4,60
5,00
1,80
5,00
4,60
4,80

4,40
2,93
3,33
4,80
4,50
4,87
4,30
4,80
4,75
4,95
4,80
4,23
5,00
3,93
4,93
4,47
4,20
4,90
4,80
4,20

De scores van de bestuurders hebben betrekking op hun relaties met hun Raden van Toezicht. De
scores van de schoolleiders hebben betrekking op hun relatie met hun bestuurder. De scores van de
leerkrachten hebben betrekking op hun relaties met hun schoolleiders.
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Controlerend – Tijdens Covid-19

Mate van de Bestuurder (gemiddelde van SLs per B)

Mate van de Bestuurder (gemiddelde van SLs per B)

Controlerend – Voor Covid-19

Onderzoekend – Voor Covid-19

Onderzoekend – Tijdens Covid-19

Mate van de Bestuurder (gemiddelde van SLs per B)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Mate van de Bestuurder (gemiddelde van SLs per B)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Mate van de RvT (score door Bestuurder)

Controlerende en Onderzoekende Houding van de Toezichthouder en de Bestuurder voor en tijdens Covid-19
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Houding Laissez Faire en Persoonlijk
Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

leerkrachten gemiddelde normaal gesproken

Bestuurder voor Covid-19

Schoolleiders gemiddelde voor Covid-19

Bestuurder tijdens Covid-19

Schoolleiders gemiddelde tijdens Covid-19

leerkrachten gemiddelde normaal gesproken

Persoonlijk

Casus

Laissez Faire

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

5,67
4,67
3,00
7,33
7,67
5,00
4,33
5,00
5,00
4,67
4,67
4,67
5,00
5,67
1,33
5,67
4,33
5,67
4,67
5,00

4,78
5,56
6,11
4,17
5,44
4,78
5,33
5,33
5,00
5,00
4,33
5,56
5,00
5,22
4,67
5,11
5,11
5,17
5,22
5,33

5,67
4,67
3,00
7,33
7,67
5,00
4,33
5,00
5,00
4,67
4,67
4,67
5,00
5,67
1,33
5,67
4,33
5,67
4,67
5,00

5,00
5,22
5,11
4,83
4,11
5,22
5,67
5,33
4,92
5,00
5,00
5,17
5,00
5,22
4,89
4,67
5,00
5,17
5,17
5,67

4,61
4,59
4,71
4,83
5,00
5,00
5,33
5,21
5,18
5,50
4,18
4,61
6,07
4,93
5,38
4,67

5,00
3,50
2,50
3,50
4,00
5,00
4,75
4,25
5,00
4,00
5,00
4,75
4,75
5,00
4,50
4,50
4,75
4,75
4,25
5,00

4,92
3,33
3,50
4,25
4,25
4,00
5,00
5,00
5,00
5,00
4,00
3,92
5,00
4,00
5,00
4,17
4,67
5,00
4,92
5,00

5,00
4,00
5,00
4,25
3,00
5,00
2,75
5,00
5,00
5,00
4,75
5,00
4,75
5,00
5,00
5,00
3,50
5,00
4,50
5,00

5,00
3,08
3,17
4,38
4,42
4,50
5,00
5,00
4,63
5,00
4,25
3,33
5,00
4,00
4,92
4,25
4,67
5,00
4,75
3,50

3,70
4,52
3,74
4,60
5,00
5,00
5,00
5,07
5,02
5,00
4,38
4,73
4,76
4,60
4,91
4,96

De scores van de bestuurders hebben betrekking op hun relaties met hun Raden van Toezicht. De
scores van de schoolleiders hebben betrekking op hun relatie met hun bestuurder. De scores van de
leerkrachten hebben betrekking op hun relaties met hun schoolleiders.
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Bijlage 10: Padmodel
Om de effecten van schoolleiderspraktijken op de teamcreativiteit van leerkrachten via hun
betrokkenheid bij besluitvorming te testen hebben we een padmodel gemaakt. Omdat we bij alle
stappen en analyses in het rapport uitgaan van genestheid van actoren in (ten minste) hun
organisatielagen, hebben we ook bij alle onderstaande analyses steeds rekening gehouden met de
genestheid van leerkrachten in hun scholen (correctie voor groepslidmaatschap).
De geringe power die we hebben betekent dat we het testen van de validiteit van de meting in losse
stappen hebben moeten doen. Normaal gebeurt dat in één keer, door een test van de fit van het
meetmodel (met alle factoren vanuit hun items) op de data. In de analyse hebben we van elke schaal
afzonderlijk de factorstructuur getest, daarna zijn per schaal de items gemiddeld waardoor we met
geaggregeerde schalen konden werken. Daarna zijn de correlaties per twee geaggregeerde schalen
berekend (zie de correlatietabel hieronder). Het aantal clusters (scholen) in de analyse is 28. Omdat
niet alle leerkrachten de vragenlijst volledig hebben ingevuld, verschillen de aantallen leerkrachten
per berekende correlatie: het grootste aantal leerkrachten in één berekening is 183, het kleinste
aantal is 173.
Ook de veronderstelde paden (effecten) hebben we eerst in afzonderlijke analyses moeten testen,
alvorens we de meest krachtige paden in één model hebben kunnen testen. Eerst hebben we de
effecten van de mate van, én de tevredenheid met, de vier organisationele leerfoci (op personeel,
systeemvernieuwing, ontwikkeling, en pedagogiek) in vier aparte padanalyses op betrokkenheid bij
besluitvorming en de drie teamcreativiteitsschalen getest. De schalen daarvan die effect bleken te
hebben, hebben we vervolgens in één analyse gebruikt om hun onderlinge relatieve effectsterkte op
betrokkenheid bij besluitvorming vast te stellen (de teamcreativiteitsschalen hebben we weg moeten
laten in deze stap, omdat er anders te weinig power zou zijn). De schalen van de oganisationele
leerfoci die effect bleken te hebben, hebben we vervolgens gebruikt in het volledige padmodel.
Vanwege deze overwegingen en keuzes moeten de resultaten uit deze analyse met de nodige
voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.
De test van het model met alle uiteindelijk geselecteerde variabelen is gebaseerd op de data van 183
leerkrachten in 28 scholen en dit model had de fit-waarden: Χ2 (10) = 35.770, p = 0.000; RMSEA =
0.119; CFI = 0.912; SRMR = 0.070. Aan dat model hebben we relaties toegevoegd op basis van de
modificatie indices. Dat model had de fit-waarden: Χ2 (8) = 10.276, p = 0.246; RMSEA = 0.039; CFI =
0.992; SRMR = 0.031. Om te testen of dat tweede model een beter fit heeft, hebben we een SatorraBentler-geschaalde Chi-kwadraat-verschil-test (ΔΧ2SB, Satorra & Bentler, 2001) uitgevoerd. Die test
was significant (ΔΧ2SB (2) = 28.156, p = 0.000) wat betekent dat we het meer ingeperkte model (het
model met minder vrijheidsgraden) moeten kiezen. Dat is het model met de toegevoegde relaties.
Tot slot hebben we de niet-significante effecten verwijderd. De fit-waarden van dat model zijn: Χ2
(10) = 13.380, p = 0,203; RMSEA = 0.043; CFI = 0.988; SRMR = 0.034. Uit de niet-significante SatorraBentler-geschaalde Chi-kwadraat-verschil-test (ΔΧ2SB (2) = 3.053, p = 0.217) blijkt dat het
spaarzamere model net goed op de data past als het meer ingeperkte model, en dus kiezen we het
spaarzame model.
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Schalen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.76

0.350

LvF

3.67

0.360

0.24

KVH

4.19

0.420

0.13 0.14

4

BBB

3.97

0.37

0.24 0.16 0.16

5

Mate

4.05

0.52

0.17 0.15 0.21 0.23

Tevree

3.97

0.71

0.16 0.15 0.25 0.24 0.56

Mate

4.02

0.48

0.17 0.12 0.03 0.13 0.17 0.19

Tevree

4.00

0.47

0.17 0.14 0.08 0.17 0.27 0.35 0.37

Mate

4.11

0.35

0.13 0.11 0.05 0.14 0.18 0.18 0.30 0.24

Tevree

4.09

0.46

0.18 0.18 0.14 0.23 0.29 0.36 0.27 0.34 0.30

Mate

4.04

0.39

0.12 0.13 0.08 0.13 0.20 0.22 0.22 0.22 0.21 0.23

Tevree

4.04

0.48

0.14 0.15 0.11 0.17 0.28 0.33 0.25 0.31 0.22 0.31 0.37

7
8
9
10
11
12

Pers
Ontw

6

Syst

3

Peda

2

Teamcreativiteit

IHG

Focus van de schoolleider

1

Gemiddelde Variantie

IHG = Teamcreativiteit – Idee- en handelingsgeneratie.
LvF = Teamcreativiteit – Leren van Fouten.
KVH = Teamcreativiteit – Klimaat in het team (elkaar helpen en veilig voelen).
BBB = Betrokkenheid bij besluitvorming.
Pers = De focus van de schoolleider op het personeel (de mate daarvan en tevredenheid van de leerkrachten
daarmee).
Syst = De focus van de schoolleider op systeemvernieuwing (de mate daarvan en tevredenheid van de leerkrachten
daarmee).
Ontw = De focus van de schoolleider op ontwikkeling (professionalisering en onderwijsinnovatie) (de mate daarvan
en tevredenheid van de leerkrachten daarmee).
Peda = De focus van de schoolleider op pedagogische aspecten van het onderwijs (waarden en normen in de
school, inhoudelijk betekenisvol onderwijs, en opvoedings- en vormingsaspecten) (de mate daarvan en
tevredenheid van de leerkrachten daarmee).
Tevree = Tevredenheid.
Alle correlaties waren significant met p<0.01, behalve bij de schuingedrukte, daar is p<0.05, en bij de twee
onderstreepte, die zijn niet significant.
De waarden zijn afgerond op honderdsten. De waarden van de gemiddelden en varianties verschillen met
duizendsten per analyse.
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