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“One of our greatest freedoms is how we react to things”
Charlie Mackesy1

Ons onderzoek valt onder de programmaraad beleidsgericht onderzoek van NRO. Daarom geven we
hier vooraf de twee belangrijkste lessen voor beleidsmakers weer.

De eerste les is: de basis waarop vandaag de dag onderwijsbeleid wordt gefundeerd, is met haar
huidige aanname van verticale sturing te smal en gaat te sterk uit van het idee dat sturing een
rationeel lineair proces is. We laten in ons onderzoek zien dat het onderwijsveld daarvoor te complex
en heterogeen is. We zien dat meerdere actoren (Raden van Toezicht, bestuurders, schoolleiders en
leerkrachten) elk met een eigen logica en vanuit eigen verantwoordelijkheden en taken, zowel
opeenvolgend als tegelijkertijd, onderling interacteren. In een dergelijke praktijk zijn oorzaken en
gevolgen niet altijd eenvoudig van elkaar te onderscheiden. Daardoor is het concept ‘sturing’ minder
eenvoudig en vastomlijnd voor te stellen dan tot nu toe vaak werd aangenomen. Wanneer we
onderwijsorganisaties onderling vergelijken, treffen we namelijk vooral variatie. Daaruit concluderen
we dat het ontwikkelen van beleid en het bereiken van doelen gebaat is bij het denken in
configuraties. Het functioneren van onderwijsorganisaties moet begrepen worden tegen de
achtergrond van de wettelijke en praktische scheiding van verantwoordelijkheden. Dit creëert een
spanningsveld tussen (1) verticale sturing zoals die in onderwijswet- en regelgeving is belegd en
werkzaam wordt verondersteld en (2) de praktische dynamiek in onderwijsorganisaties die ontstaat
uit wederzijdse afhankelijkheden in het samenwerken aan de maatschappelijke opdracht die de
onderwijsorganisatie heeft. Deze bevinding vraagt om het loslaten van de gedachte dat er slechts
één beleidsknop is om aan te draaien en beoogde verandering te bewerkstelligen. Het gaat om de
uiteindelijke configuraties in organisaties. Er is niet één effectief ideaalmodel of één panacee.
De tweede les is: Toekomstgericht Onderwijs (TGO) is een inhoudelijk arm procesbegrip geworden.
Het gaat daarmee meer over de vorm dan over de inhoud van het onderwijs. Het beeld ontstaat dat
het vormgeven van TGO gedaan kan worden langs de lijnen van de lerende organisatie. Daarmee lijkt
TGO verworden tot een onderwijsvernieuwing die geïmplementeerd kan of moet worden. Wanneer
je aan randvoorwoorden voldoet, zo is het beeld, dan zal TGO een feit zijn. Ons onderzoek laat juist
zien dat het denken en spreken over TGO nauwelijks gericht is op de inhoud en de betekenis van de
‘T’ van TGO. Hier wreekt zich een eerder in het onderwijsveld geslopen scheiding tussen vormen en
processen enerzijds, en inhouden anderzijds. Dit onderscheid is niet zo strak als gesuggereerd werd.
Inhoudelijke keuzes hebben implicaties voor de vormgeving van processen. Om TGO betekenisvol te
laten zijn, moet het juist ook inhouden krijgen. De keuze waar onderwijs eigenlijk over gaat, is
daarmee niet onschuldig.
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Bron: The boy, the mole, the fox and the Horse (Mackesy, 2019).
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Preambule
In dit rapport doen we verslag van de uitkomsten van ons empirisch onderzoek naar sturingsrelaties
in het primair onderwijs. We bestuderen de doorwerking van de formele interne sturingsrelaties
tussen bestuurders en schoolleiders en de doorwerking daarvan op het werk van de teamleden in de
basisscholen. Daarmee volgen we de in beleidstheorie veronderstelde ‘sturingsketen’ van het
bestuur tot in de klas. Vanuit een beleidsmatig en juridisch perspectief is dit denken in een keten vrij
gangbaar. Dit wordt het meest duidelijk verwoord in de Wet goed onderwijs goed bestuur
(Staatsblad 2010) en de Wet geïntegreerd toezicht (Staatsblad 2012, 118).
Dit beeld van toezicht en sturing via een verticale keten geldt echter niet wanneer we denken vanuit
de voor handen zijnde wetenschappelijke kennis over onderwijsorganisaties. Uit die literatuur komt
een beeld naar voren van pogingen om elkaar lokaal wederzijds te beïnvloeden en van meerdere,
soms uiteenlopende en/of conflicterende werkelijkheidsinterpretaties. Als we ons de sturingsrelaties
al als een keten kunnen voorstellen, dan gaat het in bestaand juridisch, bestuurskundig,
onderwijskundig, organisatiekundig of pedagogisch onderzoek veeleer om verschillende delen
daarvan en lokaal betrokken actoren, zoals tussen Raad van Toezicht en de bestuurder(s), of de
bestuurder(s) en schoolleider(s), of schoolleider(s) en het team. Voor zover wij hebben kunnen
overzien, beslaat geen enkel empirisch onderzoek tot nu de gehele keten (zie Tekst box 1).
Tekst box 1: Witte vlekken en onderzoeksuitdagingen
In deze studie naar sturingsrelaties hebben we te maken met enkele witte vlekken. In bestuurskundig en
onderwijskundig onderzoek is er nauwelijks empirische kennis voor handen over de relatie tussen bestuur en
schoolleiders (vgl. Honingh et al., 2020). We constateren bovendien gescheiden gespecialiseerde onderzoeksvelden. Het
gaat dan bijvoorbeeld om onderzoeksvelden die gericht zijn op hetzij governance vraagstukken hetzij (strategisch)
leiderschap, de professionele leergemeenschap, HRM en de effectiviteit van schoolleiderschap (zie hoofdstuk 4; vgl.
Waslander, 2021).
Een van de gevolgen van fragmentatie is dat er in onderzoek in geringe mate aandacht is voor doorwerking. Immers, de
studieobjecten zijn disciplinair begrensd en doorwerking veronderstelt daar ‘iets’ tussen. Dergelijke overloopgebieden
vragen om een multidisciplinaire onderzoeksstrategie die tot nu toe niet gangbaar is. Het kan dan gaan om doorwerking
van de institutionele omgeving op sturing, leiderschap, professionalisering, maar ook om doorwerking naar het
schoolteam. Om enkele voorbeelden te geven: we zien dat de implicaties van onderwijswetgeving op percepties en
gedrag van bestuurders onderbelicht blijven (hoofdstukken 2 en 3). Dit is opmerkelijk, omdat de juridische positie van
bestuurders en wetgeving op het terrein van toezicht uitgaat van bestuurlijke verantwoordelijkheid en daaruit
voortvloeiend bestuurlijk handelen (hoofdstuk 1).
Deze doorwerking van de wet in bestuurlijk handelen is verondersteld, anders zou wetgeving betekenisloos zijn; maar
onbekend is hoe die doorwerking in de dagelijkse praktijk vorm krijgt. Hoe geven bestuurders vorm aan wettelijke
verantwoordelijkheden en hoe gaan bestuurders met die verantwoordelijkheden om in relaties met anderen, die deze
verantwoordelijkheden niet dragen (maar wellicht wel andere)? Een tweede voorbeeld zien we op het terrein van
governance. Uit onderzoek naar goed bestuur en rolvastheid van toezicht en bestuurders (Heemskerk et al., 2014) wordt
niet duidelijk of en in hoeverre wenselijk bestuurlijk gedrag en bestuurlijke handelingen doorwerken in de organisatie, in
sturing en in het schoolteam (vgl. Oomens & Bremer, 2019; Heemskerk et al., 2014). Een derde voorbeeld betreft
interne professionalisering en een professionele cultuur. Vragen hieromtrent worden vaak bezien op schoolniveau en in
relatie tot de professionele leergemeenschap (PLG) en teacher leadership, zonder al te veel aandacht te geven aan de
specifieke bestuurlijke context en de noodzaak van structurele inbedding (e.g. Lee & Seashore Louis, 2019; Scheerens,
2016).
Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar over de gehele linie zien we juist ‘tussen’ actoren op verschillende
organisatorische lagen en in interactie met de maatschappelijke en bestuurlijke omgeving (institutionele context)
kennisleemten of zogezegd: witte vlekken.

Met deze vaststelling komt de vraag hoe wij in dit multidisciplinaire onderzoeksproject invulling
geven aan onderzoek naar de veronderstelde keten. Multidisciplinariteit betekent immers ook dat
we te maken hebben verschillen in jargon, in eenheid van analyse, in onderzoeksmethoden en soms
ook in onderliggende wetenschappelijke paradigma’s.
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Multidisciplinariteit in dit onderzoek
Dit onderzoek is met recht een multidisciplinair project te noemen. In de uitwerking van de
beleidstheorie (waarin opdrachten en doelen centraal staan) en wetenschappelijke theorie (waarin
het om verklaringen en beter begrip draait), is dit direct zichtbaar. Zo wordt duidelijk dat er (1) een
taalbarrière is tussen het onderwijsrechtelijke en het onderwijskundige taalgebruik2 en (2) dat er een
kloof is tussen onderzoek naar (be)sturing van onderwijsorganisaties en onderzoek naar
schoolontwikkeling (zie ook Waslander, 2021). Theorievorming over besturing en verticale
verantwoording in het onderwijs bouwt bovendien voort op de premisse van het abstracte ‘verticale
denken’, waarin de overdracht van legitimiteit een centrale rol speelt. Dit verschilt sterk van de
theorieontwikkeling op het terrein van schoolleiderschap en schoolontwikkeling. Daar zien we juist
gerichtheid op de (inhoudelijke) kwaliteit van het onderwijs en organisatieontwikkeling, waarmee
collegiale verhoudingen en onderwijskundige vernieuwing als uitgangspunt genomen worden. We
verwijzen hier losjes naar het onderscheid tussen de ‘systeemwereld’ en de ‘leefwereld’ van
Habermas (1984), zonder een voorkeur voor een van beide uit te spreken. Vooralsnog constateren
we dat in onderzoek beide werelden doorgaans gescheiden van elkaar blijven, terwijl een
permanente dialoog noodzakelijk is om besturing en organisatieontwikkeling te kunnen verbinden.
Bij het lezen van dit onderzoek is het noodzakelijk om voor ogen te houden dat we gebruikmaken
van onderzoek uit deze verschillende velden. Implicatie hiervan is dat we te maken hebben met
verschillende typen data en methoden. Dat betekent dat we soms toetsend, soms verkennend en
soms agenderend te werk gaan. Het resultaat is een onderzoeksrapport waarmee we een poging
doen om bestaande breuken tussen de velden inzichtelijk te maken en zo een bijdrage te leveren aan
de verkenning van witte vlekken en agendering van vervolgonderzoek.

2 Termen die tot misverstanden tussen de beide disciplines kunnen leiden, hebben we opgenomen in een
woordenboekje.
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1. Inleiding en vraagstelling
1.1. Inleiding
Onderwijsorganisaties3 zijn wettelijk verantwoordelijk voor de borging van onderwijskwaliteit in het
heden én voor de ontwikkeling van goed onderwijs in de toekomst. Dit volgt uit de wettelijke
zorgplicht goed onderwijs (artikel 10 Wet op het primair onderwijs) en de uitwerkingen daarvan in
vooral het Kwaliteitsgebied besturing, kwaliteitszorg en ambitie (Inspectie van het Onderwijs, 2017;
2021). Tegen deze achtergrond dringt zich de vraag naar de interne sturing en besturing van
onderwijsorganisaties op. Immers, in de huidige onderwijswetgeving, bestuurlijke context en de
positie van onderwijsbesturen liggen veronderstellingen over de werking van sturing besloten liggen
waarvan het de vraag is of en op welke wijze ze bewaarheid worden. De interne sturing en de
daartoe benodigde sturingsrelaties tussen de schoolbestuurder, schoolleiders en leerkrachten zijn,
zowel theoretisch als in de praktijk, allerminst vanzelfsprekend (Frissen et al., 2015; In ‘t Veld, 2006).
Hiermee staat de in beleidstheorie veronderstelde keten van de bestuurder naar de klas ter
discussie. In algemene zin wees Hooge (2013) al op de beperkte bestuurbaarheid van het onderwijs.
Uit de recente literatuurstudie van Honingh et al. (2017) komt naar voren dat er bovendien nog
weinig bekend is over de relatie tussen onderwijsbestuur en onderwijskwaliteit. We signaleren
gescheiden gespecialiseerde onderzoeksvelden, elk met een eigen object van studie met
bijbehorende veronderstellingen die de onderzoeksprogramma’s en theorievorming sturen, maar
met weinig uitwisseling van bevindingen over en weer. Het gaat dan bijvoorbeeld om
onderzoeksvelden die gericht zijn op hetzij governance vraagstukken hetzij (strategisch) leiderschap,
de professionele leergemeenschap, HRM en de effectiviteit van schoolleiderschap (vgl. Waslander,
2021). Multidisciplinaire studies zijn tot nu toe nog niet gangbaar.
Gevolg van deze fragmentatie is dat we onvoldoende zicht hebben op doorwerking in de
veronderstelde keten. Als we ons de sturingsrelaties al als een keten kunnen voorstellen, dan gaat
het in bestaand juridisch, bestuurskundig, onderwijskundig, organisatiekundig of pedagogisch
onderzoek veeleer om verschillende delen daarvan en lokaal betrokken actoren, zoals tussen Raad
van Toezicht en de bestuurder(s), of de bestuurder(s) en schoolleider(s), of schoolleider(s) en het
team. Voor zover wij hebben kunnen overzien, beslaat geen enkel empirisch onderzoek tot nu de
gehele keten, dus van bevoegd gezag tot in de klas. Wel zien we interessante aanknopingspunten.
Hoewel de beleidsretoriek bijvoorbeeld spreekt van autonomie en ruimte, is in de afgelopen jaren de
onderwijsinhoudelijke autonomie van besturen vooral ingeperkt (Waslander, 2010). Het is goed
denkbaar dat deze inperkingen merkbaar zijn in de interne sturing in de onderwijsorganisaties. Zoals
we lezen in een advies over prestatiemeting in het hoger onderwijs uit 2016, concludeert de
Onderwijsraad dat de (externe) eisen die gesteld worden aan bestuurders remmend kunnen werken
voor ontwikkelingen in de organisatie en niet per definitie ondersteunend zijn aan de kwaliteit van
het primaire proces. De Onderwijsraad (2016) neemt daarmee notie van een verbinding tussen de
institutionele druk die bestuurders in het hoger onderwijs ervaren en de doorwerking daarvan op het
primaire proces. Duidelijk wordt uit de analyse van de Onderwijsraad dat institutionele druk en
verantwoordingsprocessen op een negatieve wijze kunnen doorwerken in de organisatie en daarmee
uiteindelijk ook doorwerken op de onderwijskwaliteit.
Het is niet ondenkbaar dat dit mechanisme, gegeven een toegenomen verantwoordingsdruk en
opbrengstgerichtheid (vgl. Onderwijsraad, 2016), ook in het primair onderwijs speelt. Daar staat
tegenover dat, als we kijken naar theorie over sociale complexiteit, deze institutionele druk niet het
gedrag van organisaties determineert; organisaties reageren op verschillende manieren op factoren
uit hun omgeving, zoals wet- en regelgeving. Hun eigen betekenisgeving aan wat er gebeurt, zowel in
de eigen organisatie als daarbuiten, kan daarmee niet genegeerd worden als we willen begrijpen hoe
3 De term ‘schoolbesturen’ klinkt hier als meer voor de hand liggend, maar is juridisch onjuist.
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omgeving en organisatie op elkaar inspelen. Daarmee richten we in deze studie onze blik op de
interne sturingsrelaties.
Daarbij is het noodzakelijk zicht te krijgen op de aard en kwaliteit van de in de beleidstheorie
veronderstelde sturingsrelaties binnen de onderwijsorganisatie. Het begrip ‘relaties’ impliceert dat
we ons richten op wat zich tussen eenheden afspeelt. Dat heeft consequenties voor onze eenheid
van analyse. Waar het in veel onderzoek gangbaar is om de mens (actor, individu, persoon) of de
groep als analyse-eenheid te nemen met als doel daarvan de kenmerken en daarin de verklarende
variabelen voor verschillen te identificeren, kiezen wij een ander vertrekpunt. Onze kleinste eenheid
van analyse is de dyade, een paar van elementen. Op deze manier kunnen we onderzoeken wat de
relatie, ofwel koppeling daartussen is. Alleen zo kunnen we ook iets zeggen over doorwerking van de
ene relatie op de andere. De meest in het oog springende kennisleemte in wetenschappelijke
theorievorming over sturing in het primair onderwijs, heeft betrekking op de sturingsrelatie tussen
bestuurder(s) en hun schoolleiders (Honingh et al., 2017).

1.2 Te beantwoorden vragen
De centrale vraag die we in dit onderzoeksproject beantwoorden is:
Wat is, rekening houdend met de juridische kwetsbaarheid van de bestuurder, de aard van de
sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider in het primair onderwijs, en hoe werkt deze
sturingsrelatie door op de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs door leraren?
Hieraan hebben we de volgende deelvragen verbonden:
1. In welke zin percipiëren bestuurders en schoolleiders in het primair onderwijs, gegeven hun
juridische positie, de juridische kwetsbaarheid van de bestuurder en hoe gaan bestuurders
hiermee om in de wijze waarop zij hun bestuurlijke taak uitvoeren?
2. Wat zijn de kenmerken van de sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider op het
gebied van financiën, personeel en onderwijskwaliteit?
3. In welke mate nemen leraren in scholen initiatieven tot ontwikkeling van toekomstgericht
onderwijs en welke sturing, zoals in de vorm van ondersteuning en samenwerking, ervaren
zij daarbij van hun schoolleiders?
4. Wat is de doorwerking van kenmerken van de sturingsrelatie tussen bestuurder en
schoolleider op de initiatieven van leraren tot ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs?

1.3 Werkwijze en deelprojecten
Dit multidisciplinaire onderzoek bestaat uit drie deelprojecten en heeft een mixed methods
onderzoeksdesign. In Figuur 1 geven we de dataverzameling in de drie deelprojecten weer in relatie
tot de onderzoeksvragen.4

4 Deze figuur wijkt op enkele punten af van de figuur in de onderzoeksopzet. De wijzigingen zijn besproken en
goedgekeurd door bij dit onderzoek betrokkenen vanuit NRO.
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Deelproject 1
Juridische positie en
geloofwaardigheid

Documentenanalyse
Wetgeving
van 8 onderwijsorganisaties statuten,
managementstatuten,
bestuursreglementen,
meerjarenplannen en
schoolplannen
3 scholen per
onderwijsorganisatie

Individuele
interviews
N=10 bestuurders
en N=15 schoolleiders
van in totaal 8
onderwijsorganisaties

Deelvraag 1
Figuur 1: Opbouw onderzoek

Deelproject 2 Sturingsrelaties
bestuurders en schoolleiders

Vragenlijstonderzoek en
Reflectieweekboeken
Meting 1 N=20 bestuurders en
63 schoolleiders.
Meting 2 N=20 bestuurders en
41 schoolleiders

GMB workshops
op basis van vergelijkende
gevalsstudie en koppelingstypologie uit vragenlijstonderzoek en reflectieweekboeken om zicht te krijgen op
sturingsrelaties in relatie tot
TGO
3 onderwijsorganisaties

Deelproject 3
Effectiviteit via sturingsrelatie
op school

Vragenlijstonderzoek bij
leraren over het nemen van
initiatief tot ontwikkeling van
toekomstgericht onderwijs en
de sturingsrelatie
per onderwijsorganisatie in 3
scholen (N=209)

Padmodel (SEM)
Doorwerking van kenmerken van
sturingsrelatie tussen bestuurder
en schoolleider op het initiatief
dat leraren nemen tot de
ontwikkeling van
toekomstgericht onderwijs via de
sturingsrelatie schoolleider en
leraren

Deelvraag 2

Deelvraag 3 en 4

En Deelvraag 3

En Deelvraag 3

1.4 Opbouw van dit rapport
Het onderzoek is opgebouwd uit drie samenhangende deelprojecten met elk eigen
onderzoeksvragen. In deze rapportage kiezen we voor een indeling waarin we eerst aandacht
besteden aan de beleidstheorie over onderwijs en wetenschappelijke theorievorming over
organiseren (van het onderwijs). Vervolgens presenteren we de uitkomsten van de eerste empirische
studie in hoofdstuk 6. Daarna gaan we in hoofdstuk 7 in op de empirische vragen over koppeling en
ontkoppeling in de onderzochte sturingsrelaties tussen respectievelijk de Raad van Toezicht en de
bestuurder, de bestuurder en schoolleiders en de schoolleiders en teamleden. We sluiten hoofdstuk
7 af met het antwoord op de vraag naar doorwerking van relaties tussen bestuurder en schoolleiders
in de teams. In hoofdstuk 8 gaan we nader in op (1) het werken aan Toekomstgericht Onderwijs
(TGO) op teamniveau en (2) wat er in de organisatie nodig is om werk te kunnen maken van TGO.
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2 De positie van bestuurders en schoolleiders in het primair onderwijs
Om onderzoek te kunnen doen naar sturingsrelaties en de doorwerking daarvan in het primair
onderwijs (PO), is het vanuit juridisch perspectief en de daarmee samenhangende beleidstheorie
noodzakelijk de betrokken actoren nader formeel te positioneren binnen het huidige
onderwijsrechtelijke kader en de beleidsmatige context. Immers, zonder hun wettelijke taken,
bevoegdheden, begrenzingen en verantwoordingsverplichting te kennen is het onmogelijk om grip te
krijgen op het handelen van bestuurders, schoolleiders en hun onderlinge sturingsrelaties. In dit
hoofdstuk bespreken we de positie van bestuurders in het PO, de nadruk die er ondanks de
beleidsretoriek in de praktijk ligt op verticale sturing en de spraakverwarring die we vaststellen in het
taalgebruik. Vervolgens besteden we aandacht aan de positie van schoolleiders in het PO. Op deze
manier worden geldende verwachtingen ten aanzien van het functioneren van bestuurders,
schoolleiders en het stelsel expliciet gemaakt.

2.1 Professionele onderwijsbestuurders in het PO
Sinds ruim tien jaar geldt dat het overgrote deel van de scholen in Nederland bestuurd wordt door
professionele bestuurders. Dat wil zeggen: personen die bezoldigd de functie bestuur vervullen en
verantwoording afleggen aan interne toezichthouders (Staatsblad, 2010). Met het begrip ‘functie
bestuur’ wordt bedoeld: het belast zijn met de algemene leiding van de onderwijsorganisatie (Tekst
box 1). Deze functie moet worden afgezet tegen de ‘functie intern toezicht’, die is toebedeeld aan de
Raad van Toezicht. De introductie van deze functiescheiding tussen de bestuurlijke en
toezichthoudende functie volgde op een periode van autonomievergroting en door de landelijke
overheid gestimuleerde schaalvergrotingsoperaties (vgl. Onderwijsraad, 2009). Het aantal
onderwijsorganisaties (bevoegde gezagen) in het PO daalde van meer dan 2.700 eind jaren ‘90 van
de vorige eeuw naar 978 in 2020, wat indiceert dat er zich een ingrijpende bestuurlijke hervorming
heeft voorgedaan. Het aantal scholen daalde van 8.200 naar 6.783 (DUO). Van deze groep is 39% een
éénpitter, 7% van de onderwijsorganisaties houdt twee scholen in stand, 12% drie tot vijf scholen,
15% zes tot tien scholen, 19% tussen de tien en twintig scholen en 8% van de onderwijsorganisaties
is verantwoordelijk voor twintig of meer scholen.
Tekst box 1: De bestuurlijke functie in het onderwijs (Nolen, 2017a)
Tot de taak van de bestuurder (degene met de bestuurlijke taak) behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de
wet of de statuten aan één of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Artikel 2:9 lid 2 eerste volzin BW geeft aan dat
elke bestuurder verantwoordelijkheid draagt voor de algemene gang van zaken. Die verantwoordelijkheid is hoofdelijk.
Het bevoegd gezag, zijnde de rechtspersoon die een publiek bekostigde onderwijsinstelling in stand houdt, is in het
Nederlandse onderwijsbestel verantwoordelijk voor onder meer de kwaliteit van het onderwijs op school en de
uitvoering van het interne stelsel van kwaliteitszorg. Deze wettelijk verankerde verantwoordelijkheden kunnen
aangeduid worden als een verantwoordelijkheid tot borging van de onderwijskwaliteit en tot de ontwikkeling van
toekomstgericht onderwijs.

2.2 Versterkte verticale lijnen?
In het grote aantal relaties die bestuurders binnen en buiten de organisatie onderhouden, zijn de
verticale lijnen met het Ministerie en Inspectie van het Onderwijs cruciaal. Bestuurders van
onderwijsorganisaties vertegenwoordigen de onderwijsorganisatie en zijn het aanspreekpunt voor de
overheid. Bestuurders vertegenwoordigen de onderwijsorganisatie in het rechtsverkeer, worden
geacht hun taken als bestuurder behoorlijk te vervullen (artikel 2:9 BW) en in het geval van
wanbeheer kan de Minister van OCW een aanwijzing geven om maatregelen te treffen, waaronder
schorsing of ontslag van de bestuurder (artikel 163b Wet op het primair onderwijs).
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Het borgen van het primaire proces is een aanwijzing voor het feit dat het denken over bestuurlijke
legitimiteit van en in het onderwijs vanuit een tamelijk instrumenteel perspectief op governance 5
wordt bezien (vgl. Noordegraaf & De Wit, 2011; Onderwijsraad, 2006; 2011). Zo wordt in de
beleidstheorie, die ten grondslag ligt aan het onderwijsbeleid, verondersteld dat, met het beleggen
van de verantwoordelijkheid voor de borging van onderwijskwaliteit bij het bevoegd gezag, door de
bestuurder(s) verantwoordelijkheid genomen zal worden voor het borgen van de onderwijskwaliteit,
het garanderen van toekomstgericht onderwijs en dat dit de onderwijskwaliteit ten goede zal komen.
In aanvulling op deze vertegenwoordigende functie in het rechtsverkeer zijn de bestuurders ook het
aanspreekpunt wat betreft de verantwoordingstaak. Die taak hebben zij sinds 2010 ten opzichte van
het intern toezicht en sinds 2017 ook ten opzichte van de Inspectie van Onderwijs. Sinds 2017
hanteert de Inspectie van het Onderwijs (IvhO, 2017) een onderzoekskader dat uitgaat van
zogenaamd bestuursgericht toezicht, waarbij de bestuurder als vertegenwoordiger van het bevoegd
gezag het eerste aanspreekpunt is van de inspecteur en er vervolgens op schoolniveau
verificatieonderzoek plaatsvindt (zie ook Honingh et al., 2018; 2020). Met de invoering van het
vernieuwde toezicht is de verticale lijn van sturing via het bevoegd gezag (vertegenwoordigd door de
bestuur) andermaal verstevigd. Dit is noemenswaardig, juist omdat de beleidsretoriek sterk gericht is
op netwerksturing, decentralisering, horizontalisering en New Public Governance (Hooge et al., 2021;
Honingh & Stevenson, 2020).
Honingh en Stevenson (2020) analyseerden adviezen van de Onderwijsraad over (be)sturen in het
onderwijs in de periode 2007-2020. Zij constateren dat er 53 rollen onderscheiden worden om aan te
geven welke activiteiten van bestuurders verwacht mogen worden. Deze constatering verwijst naar
de meervoudigheid van de bestuurlijke taak (vgl. Hooge, 2013). Kenmerkend is de grote
verantwoordelijkheid die bestuurders zowel formeel als informeel hebben, blijkend uit de interne en
externe verantwoordingsprocedures. Daarbij hebben zij relatief beperkte mogelijkheden in termen
van ruimte en autonomie, terwijl de institutionele en maatschappelijke context veeleisend is (vgl.
Terpstra, 2019).

2.3 Spraakverwarring
In het dagelijks taalgebruik wordt gesproken over het schoolbestuur, bestuur en de bestuurder als
verantwoordelijke, terwijl formeel juridisch gezien de onderwijsorganisatie6 de normadressaat is, en
niet het bestuurlijk orgaan of de bestuurder. Met andere woorden, het gangbare taalgebruik toont
vereenzelviging van rechtspersoon en bestuurder(s) (zie ook Bartman, 1996). Onderwijsorganisaties
en hun bestuurders worden in de dagelijkse praktijk en in het dagelijks taalgebruik dan ook al snel
vereenzelvigd. Praktisch gezien zijn het ook niet onderwijsorganisaties die publiekelijk
verantwoording afleggen, maar hun bestuurders. In de praktijk zien we, als gevolg van het
bestuursgerichte karakter van het externe toezicht, de bijbehorende gerichtheid op het bestuurlijk
functioneren en de bestuurlijke kwaliteitszorg als uitingen van de beschreven vereenzelviging (vgl.
Bokhorst et al., 2018). Het is de vraag of dit verdere implicaties heeft voor de sturing en
sturingsrelaties van bestuurders in het onderwijs.
Timmerman (2005) en Nolen (2017b) stellen vast dat het voor de bestuurder relevante juridisch
kader eveneens verpersoonlijkt en daarmee meer direct op de persoon is gericht. Dit is een gevolg
van een toename van het aantal wettelijke zorgplichten, de fijnmazigheid daarvan en de hoge
5 Dit instrumentele perspectief beschouwt governance als een ‘spel’ binnen een duidelijk omlijnd veld. Daarmee
staan de regels van het spel zelf niet ter discussie. Het is de vraag of dit een realistisch uitgangspunt is. De vraag
wordt van politieke aspecten ontdaan en suggereert dat het volgen van de regels tot succes zal leiden.
6 In dit onderzoek wordt het begrip ‘onderwijsorganisatie’ als verzamelterm gebruikt voor de organisatie die één
of meer scholen in stand houdt. De onderwijsorganisatie is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke
rechtspersoon en de onderwijsorganisatie is in dat laatste geval in beginsel vrij in de keuze van de precieze
rechtsvorm.
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maatschappelijke verwachtingen die tezamen maken dat het materiële karakter van de externe
verantwoording is toegenomen en onderwijsorganisaties en hun bestuurders eerder aangesproken
kunnen worden op het bestuurlijk functioneren (Nolen, 2017a). Dat wil zeggen dat de externe
verantwoording aan IvhO in aanleg indringender en inhoudelijker is. Daarmee is de wijze waarop
onderwijsorganisaties en bestuurders invulling geven aan hun beleids- en beoordelingsruimte, en
een beroep doen op hun professionele autonomie, ook object van het toezicht geworden.
Voorgaande laat zien dat de persoon van de bestuurder een centrale positie heeft gekregen in het
verantwoordingsproces. Bovendien zien we dat het juridisch kader ook verpersoonlijkt en het
taalgebruik de bestuurder en rechtspersoon vereenzelvigt. Al met al is de persoon van de
onderwijsbestuurder daarmee in maatschappelijke en juridische zin onder een vergrootglas
terechtgekomen. Daarmee rijst de vraag naar (gepercipieerde) institutionele druk door bestuurders.
Ervaren zij deze druk? Welke druk ervaren zij dan? Maakt dit hen kwetsbaar? En werkt deze
gepercipieerde kwetsbaarheid door in sturingsrelaties en daarmee in de onderwijsorganisatie?

2.4 De schoolleider in relatie tot het bevoegd gezag
Om de sturingsrelatie tussen bestuurders en schoolleiders te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk
de juridische positie van de schoolleider eveneens te duiden (Tekst box 2). Hier leggen we het accent
op autonomie en verantwoording, omdat deze aspecten het meest van belang zijn om zicht te krijgen
op de sturingsrelatie tussen bestuurders en schoolleiders. In Nolen et al. (2020) is onze volledige
analyse van de juridische positie van de schoolleider te lezen.
Tekst box 2: De schoolleider: een juridische definitie
De Wpo definieert het begrip ‘schoolleider’ niet. Niettemin kent het wel enige wettelijke herkomst. Op meerdere
plaatsen in de Wpo is bijvoorbeeld het begrip ‘schoolleiding’ in titels en tekst opgenomen, de Wms definieert het begrip
‘schoolleiding’ als “de directeur of centrale directie” en de Lpw definieert het begrip ‘hoofd’ als “hij [sic!] die met de
leiding van de school is belast.”7 Dit aan het ‘hoofd’ staan van en ‘leiding geven’ aan een school zijn twee cruciale
aspecten voor de aanduiding van iemand als schoolleider. Artikel 29 lid 1 Wpo geeft bijvoorbeeld ook aan dat aan elke
school een directeur (lees: schoolleider) moet zijn verbonden “bij wie onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag
de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding berust” van de school. De Onderwijsraad verstaat op zijn
beurt onder schoolleider “degene die binnen een school of scholengemeenschap formeel leiderschap uitoefent dicht op
het primaire proces en verantwoordelijkheid draagt voor onderwijs, organisatie en personeel. Leraren die een
leiderschapsrol vervullen vanuit hun individuele kwaliteiten of expertise (zoals een ict- of zorgcoördinator), maar die geen
formeel leidinggevende van leraren zijn, vallen buiten deze definitie. Ook wordt niet bedoeld het bestuur van een school”
(Onderwijsraad, 2018).

Cruciaal in de positionering van de schoolleider is dat de formele taak van schoolleiderschap volgens
de Wpo een extra, constituerende handeling vereist. Dat wil zeggen dat aan hem/haar taken en
bevoegdheden zijn ‘overgedragen’ (artikel 30a lid 1 Wpo) en dat er in het door de
onderwijsorganisatie verplicht vast te stellen managementstatuut een regeling moet staan over deze
taken en bevoegdheden (artikel 31 lid 1 Wpo).
In de Wpo zelf wordt slechts één concrete taak genoemd die direct aan de schoolleider toekomt. Dat
is het opstellen van het onderwijskundig rapport (artikel 42 lid 1 Wpo) als onderdeel van het door het
bevoegd gezag vast te stellen schooladvies voor de leerling. In feite worden besluiten tot vaststelling
van de (deel)begroting van een school, het bestuursverslag en de jaarrekening, alsmede het
schoolplan en de schoolgids, beschouwd als verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag en als
taken en bevoegdheden van het bestuur van dat bevoegd gezag (artikelen 12, 13 en 171 lid 1 Wpo).
Huiselijk gezegd lezen we hier dat in juridische zin (1) het bevoegd gezag (de rechtspersoon)
verantwoordelijk is voor de vaststelling van deze documenten, (2) dat het bestuur van dat bevoegd
7 Uit de Memorie van Toelichting blijkt in dit verband dat: onder ‘hoofd’ ‘”bij afwezigheid van het hoofd der school
(c.q. rector of directeur) ook het waarnemend hoofd (c.q. conrector of adjunct-directeur) moet worden verstaan,
die in dat geval immers met de leiding van de school is belast”. Zie Kamerstukken II 1967-1968, 9039 nr. 3, p. 13.
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gezag daartoe dient te besluiten en (3) dat de onderwijsorganisatie, met de vaststelling door het
bestuur van in het bijzonder het managementstatuut, dient te voorzien in de inrichting van de
interne bestuursorganisatie en een scheiding tussen de functies bestuur en schoolleiding. Het effect
daarvan is dat de omvang en reikwijdte van de taak van schoolleiders, en daarmee ook de
beleidsruimte en beoordelingsruimte passend bij de autonome uitoefening van die taak, afhankelijk
is van de besluitvorming door het bestuur van het bevoegd gezag. Daarmee is de discretionaire
ruimte van schoolleiders organisatieafhankelijk.
In 2010 nam de onderwijswetgever het voorstel van Zoontjens en Vermeulen (2005) over om in het
openbaar onderwijs expliciet ruimte te bieden aan de delegatie van taken en bevoegdheden van het
bestuur van het bevoegd gezag aan het management.8 Deze wettelijke toevoeging moest, aldus de
regering, tegemoet komen aan de tendens in het funderend onderwijs om bestuursbevoegdheden
aan het management toe te delen en het naar eigen inzicht organiseren van de interne
bestuursorganisatie.9 Tezamen met de aandacht van de onderwijswetgever voor het
managementstatuut, leiden we hieruit af dat de onderwijswetgever een scheiding tussen de functies
van schoolleiding en bestuur wenselijk acht (Tekst box 3). Daarmee ontstaat de situatie van een
tweede functiescheiding binnen de onderwijsorganisatie. Immers, toezicht en bestuur zijn van elkaar
gescheiden en dat geldt nu ook voor bestuur en management (schoolleiderschap). Beide
functiescheidingen worden getekend door een vorm van verantwoording. Bestuurders leggen
verantwoording af aan het intern toezicht en schoolleiders leggen over de vervulling van de functie
schoolleiding intern verantwoording af aan de bestuurder(s). Want, zo weten we: “Het bevoegd
gezag blijft eindverantwoordelijk voor de organisatie.” En met ‘bevoegd gezag’ wordt de
rechtspersoon bedoeld die één of meer scholen in stand houdt.
Tekst box 3: ‘Delegatie’, een verwarrende term
De keuze voor de term ‘overdragen’ en de figuur van ‘delegatie’ is overigens ongelukkig. Immers, bij delegatie wordt
gesuggereerd dat er sprake is van een overdracht van taken en bevoegdheden aan niet-ondergeschikten.10 Echter,
schoolleiders zijn niet alleen als werknemer ondergeschikt, ook bepaalt de onderwijswetgever ondubbelzinnig dat een
schoolleider zijn taken onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag uitoefent (artikel 29 Wpo). Daarmee blijft het
bevoegd gezag de bevoegdheid houden om richtlijnen en instructies te geven bij de taakuitoefening (artikel 31 lid 3
onder c Wpo). Het naleven van de wettelijke deugdelijkheidseisen bij de uitoefening van bestuursbevoegdheden is
bovendien een verplichting van de onderwijsorganisatie en niet van het statutair bestuur of de schoolleider. Of, in de
toelichtende woorden van de regering bij de introductie van de delegatiemogelijkheid: “Het bevoegd gezag blijft
eindverantwoordelijk voor de organisatie.”11 Juister zou het dan ook geweest zijn als gekozen was voor het ‘opdragen’ –
en daarmee mandateren – van taken en bevoegdheden aan de schoolleider; een standpunt dat de regering al in 1988
had ingenomen.12
In het bestuursrecht lezen we dat delegatie aan ondergeschikten enkel is uitgesloten om te voorkomen dat
bestuursorganen hun politieke verantwoordelijkheid tegenover vertegenwoordigende organen wegleggen bij
ambtenaren, die niet ter verantwoording kunnen worden geroepen (vergelijk ook Kapteyn, 2001, p. 47).
Van vertegenwoordigende organen is in het onderwijs uiteraard geen sprake, maar het bestuur van de
onderwijsorganisatie legt wel degelijk, als vertegenwoordiger van de onderwijsorganisatie, verantwoording af: aan de
overheid, aan de intern toezichthouder en aan de medezeggenschap. Deze verantwoordingstaak kunnen bestuurders
van onderwijsorganisaties niet ‘uit handen geven’.

8 Zie in deze context ook Vermeulen en P.J.J. Zoontjens (2006).
9 Kamerstukken II 2008/09, 31828, nr. 3, p. 27 en 28.
10 De Awb verstaat immers onder delegatie “het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot
het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent” (artikel 10:13 Awb)
en bepaalt verder dat delegatie niet geschiedt aan ondergeschikten (artikel 10:14 Awb).
11 Kamerstukken I 2009/10, 31828, nr. C, p. 17.
12 Zie Kamerstukken II 1988/89, 20646, nr. 7, p. 63. Zie ook Kamerstukken II 1988/89, 20646, nr. 10, p. 52 en
Kamerstukken II 1987/88, 20646, nr. 3, p. 22-23.
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Op basis van voorgaande constateren we dat in de onderwijswet- en regelgeving en het beleid
gehanteerde begrippen als ‘delegatie’, ‘overdragen’, ‘mandaat’ of ‘opdragen’ vooral een antwoord
bieden op de vraag wie intern verantwoordelijk wordt geacht. Het is en blijft steeds de
onderwijsorganisatie die als normadressaat, en vertegenwoordigd door haar bestuur, extern
verantwoording aflegt.
Het ontbreken van een directe externe verantwoordingsverplichting voor schoolleiders sluit aan bij
de positionering van de school in het onderwijsrecht. Een school is enkel een interne
organisatorische en administratieve eenheid. Een school heeft als niet-rechtspersoon geen eigen
vermogen, kan geen drager zijn van eigen rechten en verplichtingen en wordt ‘in stand gehouden’
door een onderwijsorganisatie. Het is de onderwijsorganisatie – die beschikt over
rechtspersoonlijkheid – die als rechtssubject aanspraak maakt op subsidie en publieke bekostiging
van het onderwijs en die normadressaat is.
De onderwijswet- en regelgeving heeft voor schoolleiders geen specifieke bekwaamheidseisen
uitgewerkt. Wel heeft het Schoolleidersregister PO in 2013 op verzoek van de Minister van OCW een
beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs geformuleerd, bestaande uit een
competentieprofiel, bekwaamheidseisen en eisen aan verdere professionalisering. Deze
beroepsstandaard gaat primair uit van de kenmerken van effectief leiderschap, vervat in algemene
competenties, en definieert niet de taak of opdracht van de schoolleider (Andersen & Krüger, 2013).
Ook zijn er in documenten van werkgeversorganisaties voorbeeld-functieomschrijvingen, maar in de
functieomschrijvingen en in de taakkarakteristiek ontbreekt aandacht voor betrokkenheid van de
schoolleider bij de beleidsvorming op bestuursniveau. Het perspectief van de individuele school staat
daarin centraal. Daarmee weerspiegelt de wetgeving alsook de praktijk een verticale
verantwoordings- en sturingslijn.

2.5 Omgeving, druk en de vraag naar beleidsdoorwerking
Zowel de interne functiescheiding tussen de bestuurder en schoolleider als het in de wet
gehanteerde harde onderscheid tussen de onderwijsorganisatie en de individuele school roepen
empirische vragen op naar de vormgeving van de sturingsrelatie tussen het bevoegd gezag en
schoolleiders. Deze vraag staat niet op zichzelf. Onderzoek van Hallett (2010) en Scott (2013) laat
zien dat ervaren druk vanuit de institutionele omgeving doorwerkt in een organisatie. Bekend is dat
dit zeker geldt langs de lijn van verantwoording (vgl. Hooge et al., 2021; Honingh et al., 2020). Hallett
(2010) illustreert dit aan de hand van verantwoording (accountability) in het onderwijs. Vanwege het
gegeven dat het bevoegd gezag (In de praktijk vertegenwoordigd door de bestuurder) het
aanspreekpunt is van Inspectie van Onderwijs, de beleidstheorie van top-down doorwerking uitgaat
en de bestuurders een centrale rol toegedicht krijgen in het onderwijsbeleid (vgl. Reezigt et al.,
2019), starten we in dit project bij de bestuurders. Dat is een eerste stap in ons multidisciplinaire
onderzoek naar sturingsrelaties, met als doel de betekenis, perceptie en betekenis van de juridische
realiteit te analyseren en de empirische praktijk van sturing vanuit meerdere perspectieven beter te
doorgronden in het empirische vervolg.
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3 Het vergrootglas van verantwoording
Als gevolg van de centrale positie die het bevoegd gezag (lees: bestuurders) toegedicht krijgen in het
onderwijsbeleid (vgl. Reezigt et al., 2019) zien we dat bestuurders onder een vergroot glas liggen.
Bovendien, zo concludeert Nolen (2017a) zijn bestuurders in juridische zin kwetsbaar (vgl. Nolen,
2017a). Om te kunnen functioneren moeten zijn geloofwaardig zijn (vgl. Wijnsma, et al., 2020). Van
den Brink en De Graaf (2015) laat in een sociologische analyse zien dat geloofwaardigheid van een
bestuurder, ambtsdrager of politicus (gezagsdrager) in onze samenleving geen vanzelfsprekend
gegeven meer is, maar keer op keer in interactie verdiend moet worden. In die interactie zelf kunnen
geloofwaardigheid en het handelen dat daartoe aanleiding geeft twee verschillende dingen blijken,
maar meestal pas achteraf. Een gebrek aan geloofwaardigheid van individuele bestuurders wordt
vaak pas zichtbaar en voelbaar als het eigenlijk al te laat is (Van Montfort, 2015; Wijnsma et al.,
2020). We noemen in deze context het voorbeeld van LVO.13 Juist in situaties van onrust of crises,
waarin elkaar versterkende of juist conflicterende eisen en verwachtingen spelen, is het de vraag wat
de organisatie en de omgeving verlangen van de bestuurder en vooral wat er door de bestuurder
(direct of indirect) gedaan wordt om, in de woorden van Lange (2004), bestuurlijke
geloofwaardigheid te verwerven en te behouden. Maar hoe ‘verdienen’ bestuurders
geloofwaardigheid in de institutionele context waarbinnen zijn opereren?

3.1 Het construct ‘geloofwaardigheid’
Geloofwaardigheid gaat over het hebben van draagvlak, een license to lead. Van den Brink en De
Graaf (2015) hanteren de werkdefinitie uit het onderzoeksprogramma van de Tilburgse School voor
Politiek en Bestuur: “Geloofwaardigheid ontstaat indien producten, processen of gedragingen aan de
zijde van het bestuur een overtuigend antwoord geven op belangen, waarden of verwachtingen aan
de zijde van het publiek” (p. 151). In deze werkdefinitie staat een interactief proces centraal, waarin
percepties, verwachtingen en waarden een belangrijke rol spelen. Kouzes en Posner (1993) noemen
relevante variabelen en stellen dat het gaat over het nakomen van beloften, je woord houden,
eerlijkheid, uitdagen, inspireren en coachen. In de theorie van Argyris en Schön (1978) gaat het er
dan om dat je zogenaamde espoused theory, dat wat je zegt belangrijk te vinden, in lijn is met je
theory in use, dat wat anderen daarvan in je gedrag terugzien. Populairder gezegd hebben we het
dan over walk the talk en practice what you preach.
In de context van onderwijsorganisaties en hun bestuurders, is het noodzakelijk om de term ‘het
publiek’ in de werkdefinitie van Van den Brink en De Graaf (2015) nader te preciseren. Het publiek
(lees: de stakeholders) van de bestuurder bestaat in het PO uit actoren in de lokale en bestuurlijke
gemeenschap en is – net als bij organisaties in andere maatschappelijke sectoren – divers. Het gaat,
naast het Ministerie van OCW (de financier) en extern toezicht van de Inspectie van het Onderwijs,
op zijn minst om de Raad van Toezicht, directeuren/schoolleiders, leerlingen en ouders,
(mede)zeggenschapsorganen, leerkrachten, andere onderwijsorganisaties, partners in
samenwerkingsverbanden, collega-bestuurders, sociale partners, de PO-raad, organisaties voor
vervolgonderwijs en lokale samenwerkingspartners in de jeugdzorg of kinderopvang, alsmede lokale
en regionale overheden. Dit betekent dat eisen en verwachtingen geformuleerd worden in de
politieke en maatschappelijke omgeving van onderwijsorganisaties en dat uiteenlopende
probleemdefinities en bijbehorende oplossingsrichtingen onderdeel uitmaken van het publieke
debat en de bestuurlijke puzzel. Binnen de kaders van dit onderzoek is het belangrijk om te markeren
dat de context van de bestuurder een combinatie behelst van verticale sturing en de sociale
complexiteit binnen en rond de onderwijsorganisatie met tal van actoren.
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Hier gaat het om de zaak in Maastricht waarbij examens ongeldig verklaard werden.
https://didactiefonline.nl/artikel/de-lessen-van-maastricht
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Geloofwaardigheid is een normatief, relationeel en subjectief construct (vgl. Bijloos, 2019). Tegen de
achtergrond van het feit dat het gaat om specifieke situaties en percepties van verschillende groepen
betrokkenen, is het niet mogelijk te spreken van een universele norm van geloofwaardigheid (zie ook
Lange 2004 en 2014; Wijnsma et al., 2020). De aanwezigheid van verschillende soorten stakeholders
maakt dat bestuurders te maken hebben met meervoudigheid in uitingen en informatiebehoeften
rond belangen, waarden en/of verwachtingen van het onderwijs en het handelen van de bestuurder.
Relevant is ook dat de beoordeling van geloofwaardigheid, zoals Lange (2004; 2014) opmerkt, sterk
gekleurd wordt door diezelfde verwachtingen, verwachtingspatronen, bestaande verstandhouding
en belangen (vgl. ook Wijnsma et al., 2020). Het is dus geen stabiele eigenschap van een persoon,
maar een attribuut dat emergeert uit relaties. Met andere woorden: wat geloofwaardigheid als
criterium is en welk belang eraan gehecht wordt, ontstaat uit interacties die contextgebonden zijn en
emoties en interpretaties van betrokkenen omvatten; zij zijn het ook die de espoused theory van de
bestuurder al dan niet in diens theory in use terug (denken te) zien. Het kan om subtiele verschillen
tussen die twee gaan, maar de gevolgen van een waargenomen verschil kunnen groot zijn.
Geloofwaardigheid komt – net als vertrouwen – te voet en gaat te paard. Zeker bij bestuurlijke crises
is zichtbaar dat de omgeving van de bestuurder niet alleen kijkt naar wat de bestuurder heeft
gedaan, maar ook naar wat hij/zij achteraf bezien had moeten doen of heeft nagelaten (Bijloos,
2019).
Vanwege de rol die percepties kunnen spelen in het ervaren van geloofwaardigheid, is het
begrijpelijk dat er een neiging is om harde indicatoren aan te grijpen. Zo signaleert Strikwerda (2014)
op bestuurlijk niveau de neiging om te sturen op meetbare output (vgl. Van Thiel & Leeuw, 2002), op
‘conformance kwaliteit’ in plaats van op ‘performance kwaliteit’, de neiging om jaarrekeningen
centraal te stellen in plaats van maatschappelijke resultaten, en om gericht te zijn op belangen en
wensen van financiers in plaats van de brede missie van de instelling. ‘Hard’ staat hier voor
‘eenduidig’; het werken met zogenaamde harde criteria is daarmee te bezien als poging om
dubbelzinnigheid te reduceren. Wat uit het oog verdwijnt, is dat deze strategie en de daarbij horende
criteria – net zo goed als andere strategieën en daarbij horende criteria – keuzes zijn, die ook anders
gemaakt hadden kunnen worden. We opereren in wat Simon (1957) een context van bounded
rationality noemt, selecties van de werkelijkheid die we maken doordat er meer informatie is dan wij
kunnen verwerken, we alle alternatieven en hun consequenties niet kunnen zien, en altijd binnen
beperkte tijd onze beslissingen moeten nemen. Het ‘bounded’ of beperkte aspect van onze
rationaliteit verdwijnt uit het zicht bij het werken met harde criteria, maar blijft in de dagelijkse
praktijk haar rol spelen; wij kunnen nu eenmaal niet alles overzien.

3.2 Het ontstaan van bestuurlijke geloofwaardigheid
De werkdefinitie die Van den Brink en De Graaf (2015) formuleerden bevat vier invalshoeken, die een
nadere uitwerking en verdieping behoeven. Het gaat allereerst om (1) het relationele karakter van
geloofwaardigheid in een context van (2) meervoudigheid, omdat het gaat om interacties rond
producten, processen en gedragingen met een divers publiek. Die reacties, of beter gezegd:
interacties, worden gevoed door belangen, waarden en verwachtingen. Dit impliceert dat
geloofwaardigheid (3) geen statisch concept is. De uitkomst is keer op keer onzeker en kan zowel (4)
betrekking hebben op de organisatie als entiteit (inclusief het presteren van de organisatie en de
binnen die organisatie heersende cultuur) alsook op de personen die onderdeel uitmaken van ‘het
bestuur’ en hun onderlinge verhouding. In Figuur 2 brengen we deze invalshoeken inzichtelijk samen,
waarbij we de prestaties en taakinvulling, processen en gedragingen nader uitwerken aan de hand
van een samenspel van criteria en handvatten voor de kwaliteit van het (openbaar) bestuur en de
integriteit van de organisatie (Bovens et al., 2017; Soeharno, 2018), de kwaliteit van het bestuurlijk
orgaan (Lange, 2004; Kouzes & Posner, 1993), leiderschap en samenwerking in teamverband,
taakvervulling en gedrag (Covey, 1992; Wagner & Harter, 2006; Van de Loo, 2014; Winter, 2017 en
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2018; Perquin-Deelen, 2019; Tonkens, 2016). Deze nadere uitwerking laat ook zien dat het niet
eenvoudig is om geloofwaardigheid concreet te objectiveren of in normen te vatten.
Geloofwaardigheid heeft dan ook een sterke normatieve en moreel-ethische component en krijgt
mede vorm in interpretaties van het gedrag van organisaties en hun bestuurders door intern en
extern betrokken actoren.

Figuur 2: Bestuurlijke geloofwaardigheid. (Bronnen: Bovens et al., 2017; Lange, 2004; Winter, 2018;
Jansen et al., 2012; Tonkens, 2016.)
Figuur 2 maakt duidelijk dat zowel aantoonbare prestaties, de taakinvulling, de vormgeving van
processen als de gedragingen van de persoon van de bestuurder een grote rol spelen in verwerving
en behoud van bestuurlijke geloofwaardigheid. Het is dan ook aannemelijk dat onderwijsbestuurders
zich hier terdege van bewust zijn. Zowel in de context van het openbaar bestuur als voor grotere
beursgenoteerde ondernemingen kennen we hier voorbeelden van; we zien reacties erop teug in
reputatiemanagement, bovenmatige focus op interne audits, conformisme, verantwoordingsaversie
en politieke benoemingen op strategische functies (Winter, 2017; Bovens, 2017, p. 292; Merendino &
Sarens, 2019). Eerder verwezen we al naar Onderwijsraad, die in 2016 concludeerde dat de (externe)
eisen die gesteld worden aan bestuurders remmend kunnen werken voor ontwikkelingen in de
organisatie en niet per definitie ondersteunend zijn aan de kwaliteit van het primaire proces. De
vraag die wij in het eerste deelproject van dit onderzoek stellen, is of en op welke wijze het streven
naar bestuurlijke geloofwaardigheid door bestuurders in het PO vorm krijgt. Zien we hier, gegeven
het heterogene veld, verschillen of juist vergelijkbare reacties en handelswijzen van bestuurders?

3.3 De schoolleiders: het tweede echelon
Lange (2004; 2014) benadrukt dat interne partijen en in het bijzonder het tweede echelon in een
organisatie, vanwege de bestaande onderlinge wederzijdse afhankelijkheid, van groot belang is in het
streven naar bestuurlijke geloofwaardigheid. Het tweede echelon bestaat in het PO vooral uit
schoolleiders (directeuren). Schoolleiders zijn degenen die voor verbinding zorgen tussen hun school,
andere scholen en de bestuurder(s).
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Hoewel de positie van een schoolleider binnen de eigen school wettelijk benoemd is, handelt de
schoolleider formeel altijd in naam van het bestuur van de onderwijsorganisatie. Op het moment dat
de bestuurder extern verantwoording dient af te leggen, is het noodzakelijk dat de bestuurder
voldoende zicht heeft op de onderwijskwaliteit en op het functioneren van individuele scholen en
hun schoolleiders. Een voorwaarde hiervoor is een adequaat functionerende interne dialoog tussen
schoolleiders en hun bestuurder(s), zowel in formele en informele ontmoetingen als via rapportages
(Hanson, 2001). We hebben het dan over feedbackloops en informatiestromen op basis waarvan
(bij)gestuurd kan worden.
Daarmee wordt duidelijk dat er sprake is van wederzijdse afhankelijkheid in de relatie tussen
bestuurders en schoolleiders. Dit brengt ons wederom bij de kwaliteit van de interne relaties tussen
bestuurders en schoolleiders(s).

3.4 Conclusie
Samenvattend concluderen we dat bestuurders, als gevolg van hun juridische positie en vanwege
verantwoordingsplicht, streven naar geloofwaardigheid. Geloofwaardigheid is in the eye of the
beholder en ontstaat vaak in interactie. De percepties van prestaties, processen en gedragingen
spelen daarbinnen een belangrijke rol.
Daarmee dringt de empirische vraag zich op naar doorwerking van het streven naar
geloofwaardigheid. Wat doen en laten bestuurders om geloofwaardig te zijn? In het beantwoorden
van die vraag is, naast de bestuurder zelf, ook de schoolleider een relevante actor vanwege de
vastgestelde wederzijdse afhankelijkheid in hun sturings- en verantwoordingsrelatie.
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4 Theorie: Institutionele druk, sturing en effectiviteit
In hoofdstuk 2 hebben we de beleidstheoretische verwachtingen die ten grondslag liggen aan de
onderlinge verantwoordings- en sturingsrelatie tussen het bevoegd gezag en schoolleiders
besproken. Uit de bestuurlijke positionering van onderwijsbestuurders en de verantwoordingstaak
die zij hebben, vloeit de noodzaak voort om te streven naar geloofwaardigheid. Uit onze nadere
theoretische verkenning van het construct ‘geloofwaardigheid’ in hoofdstuk 3, blijkt dat er tussen
bestuurders en schoolleiders een wederzijdse afhankelijkheid bestaat wat betreft sturing en
verantwoording. Hierin lezen we een eerste empirisch gefundeerde nuancering van de top-down
relatie tussen bestuurder(s) en schoolleiders uit de beleidstheorie.
Tegen deze achtergrond zullen we in dit theoretisch hoofdstuk gebruikmaken van onderzoek uit de
bestuurskundige, onderwijskundige, organisatiekundige en pedagogische disciplines om beter zicht
te krijgen op de (be)sturingsrelatie tussen bestuurder(s) en schoolleiders en daarmee ook op de
veronderstelde keten tussen bestuur en klas. We starten vanuit een institutioneel perspectief om
zodoende zicht te krijgen op de doorwerking van de institutionele omgeving op de interne sturing in
onderwijsonderwijsorganisaties.

4.1 Een ‘inhabited institutioneel perspectief’
Om voort te blijven bestaan, zullen organisaties en instituties gehoor geven aan regulatieve,
normatieve en mimetische institutionele druk.14 Deze gedachte komt voort uit de neo-institutionele
benadering (DiMaggio & Powell, 1983; März et al., 2018). Aan deze benadering, die aanvankelijk
alleen betrekking had op sectoren (velden) zoals het onderwijsveld, kunnen we inmiddels een aantal
inzichten toevoegen. Scott (2013) laat bijvoorbeeld zien dat het gehoor geven aan institutionele druk
doorwerkt op meerdere niveaus in organisaties en zich daarmee niet alleen beperkt tot het
bestuurlijke niveau (zie März et al., 2018; Hallett, 2020). Daarmee wordt duidelijk dat beïnvloeding
vanuit de omgeving nadrukkelijk vraagt om analyse van de (1) institutionele druk, (2) interne
sturingsrelaties en (3) betekenisgeving van de institutionele druk binnen organisaties (Ashby, 1968).
Alleen dan ontstaat zicht op de interne betekenisgeving en sturing in de organisatie (vgl. BridwellMitchell, 2013).
Met deze insteek nemen we afstand van ouder werk van Powell en DiMaggio (1991), dat uitsluitend
gericht was op sectoren (organisatievelden). We houden nadrukkelijk rekening met het gegeven dat
het onderwijsveld geen homogeen veld is en dat onderwijsorganisaties onderling van elkaar
verschillen. Met andere woorden, verschillen binnen een veld kunnen een verschil maken voor de in
dat veld aanwezige organisaties. Dit uitgangspunt impliceert dat we niet uitgaan van
gedetermineerde organisaties die op een gelijke wijze zullen omgaan met de institutionele druk,
zoals dat min of meer wel gedaan werd in het bekende boek van Powell en DiMaggio (1991). Dat
betekent dat we uitgaan van een heterogeen veld, waarin institutionele druk op uiteenlopende
wijzen van invloed kan zijn op onderwijsorganisaties en andersom, het veld beïnvloed kan worden
door onderwijsorganisaties. Dit uitgangspunt is in lijn met het contingentiedenken en toont dat er
niet one best way to organize is (Lawrence & Lorsch, 1967).

14 Institutionele druk wordt vaak onderscheiden in regulatieve, normatieve en mimetische druk. Bij regulatieve
druk gaat het zowel om formele en informele druk die uitgeoefend wordt op de organisatie door actoren waar de
organisatie afhankelijk van is en culture verwachtingen vanuit de samenleving waarbinnen de organisatie
functioneert. Bij normatieve druk gaat het om druk die uitgaat van professionele standaarden en condities, die
doorgegeven worden via instanties die betrokken zijn professionalisering. Mimetische druk verwijst naar het willen
imiteren van praktijken uit andere organisaties die binnen hetzelfde veld opereren. Doorgaans gaat het om
succesvolle of als succesvol gepercipieerde praktijken.
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Daarmee komen we uit bij het inhabited institutionalism, dat met de toevoeging ‘inhabited’ aangeeft
dat organisaties als het ware bewoond worden, een menselijke bevolking en daarmee
samenhangende grilligheden kennen. Centraal in dit denken staat dat sturing en tal van
werkprocessen binnen organisaties in meer of mindere mate zullen overeenkomen met of afgestemd
zijn op de externe (politieke) omgeving (vgl. Ashby, 1968; Beer, 1993). Meer concreet betekent dit
dat de door het bevoegd gezag vastgestelde besturingsfilosofie,15 maar ook het geformuleerde
beleid, het agenderen van nieuwe thema’s en de inrichting van verantwoordingsprocessen gezien
kunnen worden als een uiting van de afstemming tussen externe institutionele druk,
organisatiekenmerken, (interne) opvattingen, denkbeelden over onderwijs en de inrichting van de
organisatie van het bevoegd gezag en andere organisatieleden.
In de dagelijkse praktijk zal het bestuurlijk handelen van betrokkenen, bestuurders, schoolleiders,
leden van het stafbureau en leerkrachten in meer of mindere mate overeenkomen met de
geformuleerde besturingsfilosofie. Daarmee komen we op het onderscheid tussen espoused theories
en theories in use (Argyris & Schön, 1978). Espoused theories zijn de theorieën die men zegt te
hebben, theories in use zijn de theorieën die blijken uit waarneembaar gedrag. Er is een zekere
ruimte binnen de te verwachte naleving van bestuursfilosofie, beleid, agenda’s en ingerichte
verantwoordingsprocessen in de organisatie en daarmee dus ook de mate waarin de interne gang
van zaken een afspiegeling zal zijn van de ervaren externe druk en de logica die daaraan ten
grondslag ligt (vgl. Derksen et al., 2019). Dat betekent dat betrokkenen binnen die organisatie, op
basis van hun positie en eigen betekenisgeving, de mogelijkheden die zij zien en ervaren, van invloed
zijn op de mate waarin de formeel vastgestelde besturingsfilosofie vorm krijgt in hun handelen (vgl.
Hallett & Hawbaker, 2021).
Binnen het inhabited institutionalism ligt de nadruk daarmee op actoren en op betekenisgeving.
Daarmee is het zaak te focussen op het bestaan van koppelingen tussen institutionele druk (extern)
en de praktische interne invulling als gevolg van betekenisgeving in de organisatie. Met deze insteek
is het mogelijk om tot een vergelijking tussen organisaties binnen één veld te komen. In deze studie
naar sturingsrelaties nemen we het gegeven van verschillen tussen onderwijsorganisaties, blijkend
uit de formele vertalingen van de besturingsfilosofie van de onderwijsorganisatie, als uitgangspunt,
om vervolgens in het empirisch onderzoek zicht te krijgen op sturingsrelaties tussen bestuurders en
schoolleiders.
Door in dit project deze theoretische benadering te kiezen, maken we ruimte voor de gedachte dat
de uiteindelijke beïnvloeding door sturing zelf invloed ondervindt van dynamische processen binnen
organisaties of instituties die beleid implementeren of soms bottom-up maatschappelijke problemen
oplossen. In scholen is dat een gegeven van alledag. We benoemen dit expliciet, omdat de
beleidstheorie juist een sterk geloof in top-down sturing en rationaliteit in besturing van het
onderwijs doen vermoeden (vgl. Honingh & Stevenson, 2020). Bovendien hebben we in het
onderwijs te maken met begrippen die ambigu zijn, middelen, doelen en instrumenten die niet altijd
helder omlijnd of stabiel zijn, ook doordat, zo blijkt uit sociaalpsychologisch en gedragseconomisch
onderzoek (van bijvoorbeeld Kahneman, 2011), mensen niet primair rationeel handelen, maar
volgens een narratieve logica. Daar komt nog bij dat er zich in de praktijk vragen aandienen die op
voorhand niet doordacht zullen zijn in beleid. Voorspellingen bieden geen zekerheden in de
grilligheid van de werkelijkheid (Taleb, 2007), zoals ook de Covid-19-crisis laat zien.
Met het inhabited institutionalism laten we de omgeving als invloedsfactor geenszins los. Naarmate
het in een sector (en bijvoorbeeld ook bij een beleidsprogramma) onduidelijker is hoe succes bereikt
kan worden (of wat succes überhaupt inhoudt) en er een hoge mate van onzekerheid over de
15 Onder ‘besturingsfilosofie’ verstaan we de inzet van bepaalde mechanismen om de ontwikkeling van de
organisatie bewust te beïnvloeden (Kapteyn, 2001 p.85).
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veranderingslogica van de dienstverlening bestaat (en er dus niet altijd een eenduidig verband tussen
middelen en doelen bestaat), wordt de nadruk op legitimerende praktijken vaak groter (Meyer &
Rowan, 1977). Laten we het voorbeeld van onderwijs nemen: omdat het vaak onduidelijk is wat nu
de effectiefste ‘technologie’ (didactiek, lesmethode, …) is, is het aannemelijk dat veel scholen hun
handelen baseren op wat legitiem geacht wordt. Dit kunnen zij bijvoorbeeld baseren op de
observatie dat een werkwijze veel voorkomt bij andere organisaties (best practices), of dat het
professioneel gezien als gepast wordt geacht (professionele leergemeenschap), of dat het een elders
bewezen effectieve praktijk is (evidence based). Het kan ook dat er een inschatting wordt gemaakt
welke werkwijzen het best beoordeeld zouden worden door een belangrijke opdrachtgever of
financier. Daarbij kan het zo zijn dat deze benaderingen (bijvoorbeeld het stimuleren van eigen regie
van de leerling) slechts losjes gekoppeld of zelfs ontkoppeld zijn van de dagdagelijkse praktijk van
beleidsuitvoering (Meyer & Rowan, 1977). Institutioneel isomorfisme wordt vooral van belang geacht
bij sectoren waarin er veel onzekerheid bestaat over ‘wat werkt’ qua technologieën en best practices
(Miller & Moulton, 2014, p. 557). Deze onzekerheid brengen we in verband met Figuur 2. Daarin
zagen we in de linker kolom diverse elementen die bijdragen aan de perceptie van
geloofwaardigheid. Daar merken we bij op dat deze elementen niet gelijk kunnen worden gesteld
met een soort geloofwaardigheid an sich. Daarvan hebben we immers vastgesteld dat die niet
bestaat. Daarmee zijn de elementen in die linker kolom op te vatten als proxy’s. In tijden van
onzekerheid zal een bestuurder er wellicht harder aan werken om die proxy’s goed te laten
verschijnen (geloofwaardigheid is in the eye of the beholder). Als de proxy’s symptomen zijn, dan
ontstaat het risico dat ingrepen het onderliggende probleem niet oplossen. Scherp geformuleerd:
een ingreep in spreadsheets veroorzaakt niet automatisch een verandering in de werkelijkheid; dat
wel verwachten, is een vorm van magisch denken.

4.2 Koppeling en ontwikkeling
Binnen het onderwijs en in onderwijsorganisaties is veel aandacht uitgegaan naar het fenomeen
koppeling, of beter gezegd naar ontkoppeling. Weick (1976) introduceerde de term coupling om aan
te geven dat organisaties verschillen in de mate waarin delen van organisaties vaster of juist losser
aan elkaar verbonden zijn. De term ‘coupling’ wordt besproken in termen van tight, loose, decoupling
en coupling. Er werd dan verwezen naar het al dan niet bestaan van een koppeling tussen formele
structuren, externe technische vereisten en de werkactiviteiten. Juist voor scholen werd loose
coupling vaak aangehaald als verklaring voor het gegeven dat scholen niet veranderden ondanks
hervormingen (e.g. Bidwell, 2001). Vanuit deze constatering werd ontkoppeling of een losse
koppeling beschouwd als onwenselijk (zwakke schakels in de sturingsketen) (Firestone, 2015), terwijl
tight coupling nastrevenswaardig zou zijn en gezien wordt als teken van bestuur- en
beheersbaarheid.
Deze nadruk op bestuurbaarheid is begrijpelijk, zeker wanneer we denken in termen van
hiërarchische verantwoording en de daarbij behorende dubbele functiescheiding in
onderwijsorganisaties. Tegen de beleidsmatige achtergrond van het onderwijs is de focus op
beheersing, bestuurbaarheid en daarmee op koppeling te begrijpen (vgl. Hooge, 2013), maar
daarmee krijgen de termen ‘koppeling’ en ‘ontkoppeling’ een respectievelijk positieve dan wel
negatieve betekenis. Het is echter de vraag of dit werkbaar, realistisch en wenselijk is. Weick (1976)
zelf heeft niet een uitgesproken voorkeur voor vaste koppelingen; als in een vastgekoppeld systeem
iets fout gaat, gaat het meteen overal fout, terwijl losse koppelingen het systeem flexibel kunnen
laten reageren op lokale fouten. Zijn concept is dan ook niet zozeer bedoeld als ontwerpprincipe,
maar als observatie-instrument om de complexiteit van een organisatie te begrijpen.
Het bevoegd gezag is niet uitsluitend verantwoordelijk voor prestaties in het hier en nu (artikel 10
Wet op het primair onderwijs), maar ook voor het ontwikkelen van kwaliteit in de toekomst.
Daarmee heeft het bevoegd gezag een dubbele uitdaging, die aan de hand van het onderscheid van
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March (1991) begrepen kan worden. March (1991) heeft het dan over twee verschillende processen:
exploration en exploitation. Het belang van het kunnen hanteren van beide is ook bekend als het
fenomeen ambidexterity (Pietsch et al., 2020). Er is een druk om te presteren (prestatieoriëntatie),
maar daarnaast zijn er tal van andere interne en externe doelen en aanleidingen die om aandacht en
ontwikkeling vragen (betekenisgeving). De omgang met deze twee oriëntaties definieert de ruimte in
organisaties voor ontwikkeling. Derksen et al. (2019) spreken heel beeldend over ontwikkeling in
termen van ruimte, die ook gezien wordt als een sociale ruimte die door organisatieleden in
onderlinge interactie gecreëerd wordt. Waar een prestatieoriëntatie de ruimte in zekere zin kleiner
maakt en vraagt om tempo te maken en te focussen, zien we juist dat het bij betekenisgeving gaat
om het vergroten van de ruimte, tijd te nemen en te verbreden. Dit beeld van ontwikkelruimte helpt
om de spanning tussen exploratie versus exploitatie te visualiseren en te plaatsen binnen sociale
interacties. Wanneer we effectiviteit van een organisatie beschouwen als de uitkomst van processen
van exploitatie en exploratie, is het noodzakelijk om in het onderzoeksdesign een dynamisch (en
daarmee ook temporeel) perspectief op koppelingen te ontwikkelen (vgl. Orton & Weick, 1990). Dit is
bovendien nodig om voorbij de spanning tussen exploratie en exploitatie te komen en aandacht te
hebben voor voortdurende, duurzame ontwikkeling (vgl. März, 2014), die ook door Popper (1945) al
gepropageerd is als piecemeal social engineering en in de bestuurskundige literatuur haar weg heeft
gevonden.16
Het denken over kenmerken van koppelingen die bijdragen aan de uiteindelijke effectiviteit van
organisaties vraagt, met andere woorden, een rijker beeld dan het binaire onderscheid tussen losse
en vaste koppelingen. Tot nog toe zien we dat het begrip ‘koppeling’ in conceptuele zin maar beperkt
is uitgewerkt (Firestone, 1985; Orton & Weick, 1990). Dit verklaart wellicht ook dat ontkoppeling als
een statisch gegeven beschouwd werd, zonder verder aandacht te besteden aan het verzwakken of
versterken van een koppeling door de tijd (Hallett, 2010) of het losser worden van koppelingen.
Zodoende weten we niet veel over tijdelijke (ont)koppeling ten dienste van ontwikkeling, de gronden
en eventuele voor- en nadelen daarvan in termen van effectiviteit.
Onze verwachtingen op basis van voorgaande theoretische inzichten zijn de volgende:
1. koppelingen in onderwijsorganisaties zijn niet statisch;
2. de mate van koppeling van actoren met formele structuren zullen verschillen binnen en
tussen onderwijsorganisaties;
3. de mate van koppeling tussen actoren onderling zullen verschillen binnen en tussen
onderwijsorganisaties;
4. de mate van koppeling tussen actoren en de inzet van middelen (werkactiviteiten) zullen
verschillen binnen en tussen onderwijsorganisaties.
We verwachten dat koppelingen uiteindelijk van invloed zullen zijn op de mate van doelbereiking
(effectiviteit), waarbij we in deze studie doelbereiking opvatten als de mate waarin en wijze waarop
onderwijsorganisaties komen tot ontwikkeling, blijkend uit het werken aan TGO.

4.3 Sturing
Om, redenerend vanuit het inhabited institutionalism, eveneens zicht te krijgen op interne
sturingsrelaties, is het noodzakelijk nogmaals stil te staan bij sturing. We vatten de invulling van
sturing binnen onderwijsorganisaties op als een manier waarop organisatieleden de coördinatie van
(werk)processen en routines beïnvloeden (Kapteyn, 2001).

16

Popper heeft het ook over utopian engineering (of platoons of holistisch), waarin vooraf een politiek doel voor
de samenleving als geheel wordt bedacht, dat vervolgens in de samenleving als geheel wordt geïmplementeerd
(Popper, 1945). We moeten dit beeld zien tegen het licht van een tijd waarin fascisme en communisme als
utopische ingenieursoplossingen voor samenlevingen werden gezien.
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Daarmee gaat sturing niet alleen over geformaliseerde structuur, de (wettelijke) regelingen, het
organogram, de delegatie van taken en sturingsinstrumenten om geformuleerde doelen te bereiken.
Het gaat bij interne sturing juist om het samenspel van die formele structuurkenmerken (zoals
sturingsorganen met functies, taken en bevoegdheden en procedures) en om de geldende
cultuurkenmerken (waarden, normen, opvattingen, professionele standaarden en betekenisgeving).
Theoretisch conceptueel is de principaal-agent theorie hier ten dele bruikbaar om inzicht te geven in
de betekenis van taakdelegatie aan de schoolleider, omdat inzichten over de scheiding tussen
opdrachtgever (principaal) en opdrachtnemer (agent) in de semi-publieke sector daarnaar
gemodelleerd zijn (Schillemans, 2010).17 De theorie gaat uit van rationeel gedrag van de actoren,
zodat zij hun eigen doelen na zullen streven. Daarbij kan het dus zo zijn dat de principaal en de agent
tegengestelde doelen hebben en die ook zullen nastreven. Deze theorie is bruikbaar door het
onderscheid dat ze maakt, maar niet geheel onproblematisch gegeven de veronderstellingen die
eraan ten grondslag liggen; gezien het overstijgende doel van onderwijsorganisaties is het daarom de
vraag of dit een passend uitgangspunt is. Bovendien gaat deze theorie uit van statische doelen
(mechanisch) en is er geen ruimte voor het gegeven dat in de publieke sector doelen snel kunnen
veranderen (organisch), wat het gedrag van de principaal ook opportunistisch kan maken. Verder
speelt het gegeven van een beperkt gezichtsveld van de principaal (respectievelijk bestuurder of
intern toezicht) en bestaat er daarmee een informatie-asymmetrie ten voordele van de agent. Dat
wil zeggen dat de agent (hier de schoolleider in de relatie met de bestuurder, of de bestuurder in
relatie tot de intern toezichthouder) over meer informatie beschikt dan respectievelijk de bestuurder
of de intern toezichthouder. Daarmee kan er juist ook een omkering van de machtsverhouding zijn.
De agent kan meer controle hebben op zijn opdrachtgever (de bestuurder of het intern toezicht) in
plaats van andersom. Dit kan tot ongewenste situaties leiden. De agent kan bijvoorbeeld beslissingen
nemen waarvan zijn opdrachtgever niet op de hoogte is of die later ongewenst blijken te zijn.
Genoemde informatie-asymmetrie en belangentegenstelling kunnen daarmee leiden tot
wantrouwen tussen de principaal en zijn agent.
Om deze spanningen te reguleren en om de agent te kunnen sturen, zijn sturings- en
monitoringsmechanismen ontwikkeld. Zo schrijft de theorie voor dat het noodzakelijk is dat er een
precisering van de doelen is, dat de spelregels duidelijk zijn, dat er nadere informatie is ten behoeve
van de taakuitvoering, dat in de organisatie bekend is dat er delegatie plaatsvindt en dat er afspraken
over rapportages en monitoring zijn. Hieruit wordt duidelijk dat het gaat om instrumenten die zowel
vooraf als achteraf gehanteerd kunnen worden om de agent te kunnen aansturen. Aan de hand van
deze theorie worden instrumenten, maar ook mogelijke spanningen duidelijk, die van invloed zullen
zijn op de aard en kwaliteit van verticale sturingsrelaties in onderwijsorganisaties. Met het
vaststellen van de problematische kanten uit de principaal-agent theorie is het des te belangrijker om
empirisch vast te stellen welke mechanismen we in de sturingsrelatie tussen bestuurders en
schoolleiders aantreffen en op welke wijze deze mechanismen vormkrijgen.
Naast aandacht voor deze geformaliseerde aspecten van de sturingsrelaties, die vooral betrekking
hebben op taakgericht (rationeel) gedrag en de controle daarop, is het zaak aandacht te besteden
aan sociaal-emotionele dimensies. Beatty (2010) merkt op dat emoties van leiders nog nauwelijks
onderzocht zijn, maar zeker een rol spelen in hun betekenisgeving (zie bijvoorbeeld Crawford, 2007).
Literatuur over effectiviteit van communicatie tussen leidinggevenden en ondergeschikten laat zien
dat de meest effectieve leidinggevenden zowel taak- als relatiegericht gedrag vertonen (Blake &
McCanse, 1991; Hersey et al., 1979). Daarbij is het relevant om beide gedragingen niet te zien als
twee uitersten van een continuüm, maar als twee afzonderlijke gedragingen (Mikkelson et al., 2019).
17 Schillemans werkt dit nauwgezet uit voor het new public management. De besturingsmodellen in het
onderwijs, die leunen op de dubbele functiescheiding en verantwoordingstrap die daarmee ontstaat, passen
binnen het new public management paradigma.
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Dit is in lijn met het model van Hersey (1987), waarin hij sturing en ondersteuning ziet als aspecten
van relatie- en taakgericht gedrag. Op basis van dit onderscheid komt hij tot vier mogelijke
uitkomsten (Figuur 3).

Figuur 3: Gedragsstijlen. (Bron: Hersey,1987)
Gedragingen die passen bij een meer taakgerichte stijl, zijn verbonden aan aspecten van dominantie
zoals beïnvloeden, controle over de communicatie, focus en evenwicht, bravoure en
zelfverzekerdheid. Burgoon liet al in 1998 zien dat deze dominantie stijl door ondergeschikten soms
als intimiderend werd ervaren, afhankelijk van de sociale vaardigheden van de leidinggevende.
Het relationele kan opgevat worden als het uitdrukken van aanmoediging, respect, vertrouwen,
kameraadschap en samenwerking (vgl. Yukl et al., 2002). Edmondson en Besieux (2021) introduceren
een model voor hoe gesprekken functioneren als arena voor (organisatie)verandering (vgl. Gronn,
1983) langs de assen van productieve en onproductieve vormen van zowel stem (voice) als stilte.
Hiermee ontstaan vier kwadranten: terughouden, verstoren, bijdragen en verwerken. De leider heeft
daarbij de taak of rol om voor psychologische veiligheid te zorgen. Anders dan een defensieve
cultuur, waarin verschillen tussen espoused theories en theories-in-use bekend zijn maar genegeerd
worden (Argyris & Schön, 1978), ontstaat zo een klimaat waarin mensen zich durven uitspreken, ook
over heikele kwesties. Daarbij is de veronderstelling dat nabijheid behulpzaam of wellicht zelfs
voorwaardelijk is om hier uitdrukking aan te kunnen geven (Mikkelson et al., 2019). Hier wordt
duidelijk dat een set aan gedragingen van leiders de perceptie van het gedrag en de communicatie
met leiders zullen bepalen, maar ook dat de gedragingen van de leiders in situaties kunnen
verschillen.
Op basis van deze theoretische inzichten werken we vanuit de gedachte dat de interne sturing gezien
moet worden als een samenspel waarbij er logischerwijs processen van betekenisgeving en
aanpassing plaats zullen vinden. In aansluiting op ouder werk van Goffman (1974) gaan we ervan uit
dat dit samenspel zorgt voor interacties, ruimte en mogelijkheden voor veranderingen. Ook Fuchs
(2005) onderstreept dat organisaties emergeren uit de concrete ontmoetingen tussen concrete
mensen. Uhl-Bien (2006) heeft het over relationeel leiderschap, waarin leiderschap een sociaal
invloedsproces is waarin emergente coördinatie (zoals een zich ontwikkelende sociale orde) en
verandering (nieuwe aanpakken, waarden, gedragingen en ideologieën) worden geconstrueerd en
geproduceerd (p, 45; of, zoals Weick zegt, talking things into existence). Juist in interacties zien we
dat er sprake is van herpositioneringen, zodat er ontwikkeling tot stand kan komen. Volgens Elte en
Marx (1995) is het interne sturingssysteem als coördinerend principe van groot belang voor het
beleidsvoerend vermogen en daarmee uiteindelijk ook voor de effectiviteit van scholen.18
18 De term ‘beleidsvoerend vermogen’ kan met enige reserve gezien worden als de voorloper van bestuurlijk
vermogen, hoewel de bestuurlijke situatie en daarmee reikwijdte van de termen sterk van elkaar verschillen.
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4.4 Effectiviteitsmodellen in het onderwijs
In het denken over organisatie-effectiviteit zijn door de tijd heen tal van modellen ontwikkeld binnen
de organisatiekunde (Lammers et al., 2001). Dit geldt in het bijzonder voor scholen. Het gaat dan in
Nederland om te beginnen om de zogenaamde configuratiemodellen van Marx (1975; 1986). Deze
modellen zijn gebaseerd op het contingentiedenken. In de modellen van Marx wordt de samenhang
benadrukt tussen onderwijs, organisatie en proces. Het centrale uitgangspunt van Marx’ theorie is
dat het primaire proces van het onderwijs (technische) en het secundaire sociale proces (de
besturing) in principe op elkaar afgestemd moeten zijn om tot beleidsvoerend vermogen te komen.19
De gedachte is dat beleidsvoering, of met andere woorden schoolontwikkeling, noodzakelijk is om te
kunnen voldoen aan de extern of intern geformuleerde doelen. Daarmee zou deze denkwijze gelezen
kunnen worden als een voorloper van het inhabited institutionalism, dat zich richt op de variatie in
koppelingen tussen de interne organisatie en externe omgeving.
Marx plaatst, om na te gaan of het primaire proces van het onderwijs (technische) en het secundaire
sociale proces (de besturing) op elkaar afgestemd zijn, twee assen tegenover elkaar in zijn modellen.
De eerste as geeft inzicht in de mate van integratie-differentiatie (Lawrence & Lorsch, 1969);
tegenwoordig zouden we wellicht spreken over centralisatie binnen de organisatie. De tweede as
geeft inzicht in mechanische20 en organisatorische structurering (Burns & Stalker, 1961). In feite zien
we in dit klassieke model van Burns en Stalker (1961) de dualiteit tussen een rationeel-technische en
een sociaal-culturele benadering. Hoewel we in onze huidige tijd vooral zien dat grenzen tussen
organisaties semipermeabel lijken en er veel aandacht is voor samenwerken, netwerken en
responsiviteit, is de aandacht voor sturing, controle en beheersbaarheid niet verdwenen.
Tezamen geven de scores op de beide assen van Marx (1975; 1986), die gemeten worden voor het
onderwijsproces (productie) en het besturingsproces (sociale systeem), aan of het gaat om een
organisatie die gezien kan worden als segmentaal (los zand van individuen met veel autonomie), als
coöperatief gereguleerd of als een lerende organisatie. Concreet ontstaat er daarmee zicht op de
mate waarin een hiërarchische en/of meer collegiale ontwikkeling binnen de schoolorganisatie
plaatsvindt rond het onderwijs en het besturingsproces. Dit is een vraag die uiterst belangrijk en
actueel is wanneer we denken aan de dubbele functiescheiding die we vandaag de dag in
onderwijsorganisaties vaststellen.
Uit zijn werkwijze wordt duidelijk dat Marx zich bewust was van organizational choice, oftewel het
idee dat er naast verschillende soorten inrichting van het onderwijs (het technische systeem) ook
meerdere organisatievormen voor het sociale systeem zijn (zie Cox-Woutstra, 2000). Hiermee gaat
hij uit van het idee dat organisaties binnen een organisationeel veld, zoals het onderwijs, van elkaar
kunnen verschillen. Met andere woorden: de besturing is niet gedetermineerd door het veld of een
partij daarbuiten. In feite komt dit overeen met uitgangspunten die we ook lezen in het inhabited
institutionalism. Bovendien ligt hierin ook het idee besloten dat de structuur van de organisatie
voorwaardenscheppend is en moet zijn om te kunnen voldoen aan de eisen uit de omgeving
(institutionele druk). Wanneer een organisatie niet meer in staat is te voldoen aan deze eisen,
oftewel onvoldoende beleidsvoerend vermogen heeft, is het tijd voor herontwerp. Deze
gedachtegang is eigen aan de socio-techniek (Cox-Woutstra, 2000), waarbij verandering als proces
gedragen wordt door degenen voor wie de verandering aan de orde is. Organisatieliteratuur die
uitgaat van verandering in complexiteit heeft het over strategie als praktijk (Campbell-Hunt, 2007) of
strategie zonder ontwerp (Chia & Holt, 2009).
19 We benadrukken dat begrippen als ‘technisch’ en later ‘mechanisch’ en ‘productie’, ook al zijn ze gelieerd aan
het primaire proces van onderwijs, niet verwijzen naar opvattingen over leren en onderwijs. Met deze begrippen
wordt dus geen voorkeur uitgesproken voor een school-als-leerfabiek.
20 Een mechanisch regime kenmerkt zich door een duidelijke, sturende hiërarchie en een ver doorgevoerde
taakspecialisatie, waarbij de taken modulair (los van de overstijgende taak) kunnen worden beschouwd.
Logischerwijs verlopen de interacties voornamelijk verticaal en beslissingen worden van bovenaf bepaald.
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Het denken van Marx past bij de opkomst van het contingentiedenken, waarin de structuur van de
organisatie moet passen bij de omgevingskenmerken. De nuancering die Marx aanbracht, was dat de
organisatievorm moest passen bij die dienst die een organisatie wilde leveren. En precies daar komt
de inhoud om de hoek kijken, namelijk in de vorm van een didactisch en pedagogisch model met een
inhoudelijk curriculum, dat als dienst aansluit bij de kenmerken van de omgeving. Deze omgeving is
dynamisch (want heterogeen) en zal door de tijd hen verschillende eisen aan het onderwijs stellen.
Als we dit verbinden aan March (1991), dan betekent dit dat, naast een organisatie zelf, ook een
omgeving behoefte heeft aan exploitatie en exploratie. Dit is in de onderwijsopdracht verdisconteerd
door de vraag naar onderwijskwaliteit voor de huidige en de toekomstige omgeving (hier opgevat als
de vraag naar toekomstgericht onderwijs). Een manco aan de modellen van Marx is dat hij nauwelijks
ingaat op de empirische effectiviteit van zijn modellen. De effectiviteit van de ‘structuurcontingentie’ die uit de modellen naar voren komt, wordt daarmee in empirische zin niet inzichtelijk.
Daarom spreekt Scheerens (1989) van een ‘geamputeerde toepassing’ (zie Boerman, 1998, p. 26).
Lagerwij en Lagerweij-Voogt (2004) reflecteren op de drie modellen van Marx en wijzen op de
overeenkomst met ontwikkelingscycli van organisaties. Zo’n cyclus loopt van een organisatie die
begint als los zand (segmentaal), om vervolgens hechter te worden en te groeien, waarna er
afdelingen en divisies ontstaan waarin gezamenlijk aan een opdracht gewerkt wordt. Die complexe
organisatie blijft goed functioneren zolang de afzonderlijke eenheden gestroomlijnd (lees:
gekoppeld) blijven met de totale organisatie.
De modellen van Marx zijn inmiddels al bijna veertig jaar oud. Ze zijn ontwikkeld in een tijd dat
beleidsvoerend vermogen uitsluitend betrekking had op afzonderlijke scholen. Inmiddels hebben we
veelal te maken met meerdere scholen die in stand gehouden worden door een professioneel
bestuur. Zo zijn grote, complexe organisaties ontstaan, waarbinnen bestuurlijke taken gedelegeerd
zijn aan schoolleiders en waar interne en externe verantwoording een prominente rol hebben
gekregen in ruil voor een grotere mate van autonomie .
Tegen de achtergrond van deze ontwikkelingen vormen de assen van differentiatie-integratie en van
mechanisch-organisch die ten grondslag liggen aan de modellen van Marx voor ons vandaag de dag
nog steeds een bruikbaar denkkader. Dit geldt zeker wanneer we uitgaan van (1) het bestaan van
variatie tussen onderwijsorganisaties, (2) de complexiteit van onderwijsorganisaties en (3) de
noodzaak om zicht te krijgen op de structuur en koppelingen binnen de organisaties om het
functioneren van de organisaties en de uiteindelijke doelbereiking te begrijpen. Oftewel, om zicht te
krijgen op de mechanismen die uiteindelijk bijdragen aan de ontwikkeling van TGO. Hiermee stellen
we dat het denkkader van Marx en in het bijzonder de ontwikkeling van een typologie een bruikbaar
startpunt vormt, maar dat we de dimensies uit zijn modellen niet onverkort kunnen toepassen en
meten vanwege het accent dat we in dit onderzoek leggen op sturing in relatie tot TGO. Bovendien
zou het ongewenst zijn om actuele inzichten op het terrein van schoolontwikkeling links te laten
liggen.

4.5 Schoolontwikkeling
In het werk van onder andere Marx (1986; 1990), maar ook Fullan, Miles en Taylor (1980), wordt
gesteld dat onderwijsontwikkeling in de meeste gevallen vraagt om integrale
organisatieontwikkeling. Deze integrale benadering is in onderzoek vanaf de jaren negentig minder
nadrukkelijk aanwezig. Vanaf dat moment zien we juist een sterkere gerichtheid op deelaspecten. Er
is veel aandacht voor ontastbare zaken als de organisatiecultuur, (vgl. Houtveen, 1996; Maslowski,
2001), professioneel kapitaal (Hargreaves & Fullan, 2015), dat weer is opgebouwd uit sociaal kapitaal
(kwaliteit en frequentie van samenwerking tussen leerkrachten; zie ook Andrews & Brewer, 2014),
zogenaamd human capital (de kennis en vaardigheden van leerkrachten; zie ook Borko, 2004) en
besliskapitaal (het vermogen van leerkrachten om besluiten te nemen in complexe situaties; zie ook
Nolan & Molla 2017).
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Daarnaast laat de literatuur veel aandacht zien voor leiderschapspraktijken zoals die tot uitdrukking
komen in onderwijskundige leiderschapsstijlen (Witziers, Bosker, & Krüger, 2003), transformationeel
leiderschap (Moolenaar, Daly & Sleegers, 2010; Day, GU, & Sammons, 2016), teamontwikkeling en
professionele leergemeenschappen (Kelchtermans, 2006) en de teams als dragers van ontwikkeling
(Daly et al., 2010).
Merk op dat hierbij niet alleen de bestuurder buiten beeld raakt, maar ook dat de focus zich,
niettegenstaande de trend om het niet meer over leiderschap maar leiderschapspraktijken te
hebben, verlegt naar een enkele, voor verandering centrale type actor (i.e. schoolleider en docent)
en de randvoorwaarden waaronder deze effectief zijn. Waar in de beleidstheorie verondersteld
wordt dat sturing verticaal verloopt, van bestuurder via schoolleider naar leerkrachten, is in de
theorie van schoolontwikkeling eerder sprake van collegiale relaties en, in opkomst, zelfsturende
teams, met daarbij aandacht voor wat Hanson (2001) de contested zone noemde (zie ook Louws et
al., 2020). Een en ander doet onderzoekers de vraag stellen wat ‘agency’ eigenlijk is (Eteläpelto et al.,
2013), een vraag die in de beleidstheorie stilzwijgend wordt beantwoord met een ‘rational agent’
maar waar veel meer antwoorden op mogelijk zijn.
Recente uitzonderingen hierop zien we in het werk van Geijsel et al. (2009), Thoonen et al. (2012),
Creemers en Kyriakides (2010) en Oude Groote Beverborg (2015). In dit onderzoek worden
variabelen op zowel het schoolniveau als het docentniveau meegenomen. Het gaat dan om
leiderschap en gemeenschappelijke besluitvorming, maar ook om samenwerking van leerkrachten,
de motivatie van leerkrachten, ervaren self-efficacy en deelname aan bij- en nascholing.
Onderliggende gedachte is dat deze variabelen uiteindelijk van invloed zijn op de leerprestaties van
leerlingen. Daarmee laten onder andere Sleegers et al. (2014) zien welke organisatorische factoren
op schoolniveau van belang zijn voor de motivatie van leerkrachten en hun eigen ontwikkeling, en
gaan Creemers en Kyriakides (2010) in op de dynamiek tussen leerkrachten en schoolniveau, en
ontwikkelingen in effectiviteit van onderwijs.
In de afgelopen jaren zien we bovendien toenemende aandacht voor duurzame ontwikkeling. Zo
laten März et al. (2018) zien dat gedeeld leiderschap cruciaal is voor het regisseren van de verbinding
tussen onderwijsprofessionals en verbreding van vernieuwingsinspanningen en -opbrengsten, die
nodig zijn voor duurzame ontwikkeling. Hierbij bestaat vernieuwen uit contingente mutuele
aanpassing. Lee en Seashore Louis (2019) maken eveneens inzichtelijk dat er meer aandacht ontstaat
voor de cultuur en een faciliterende leiderschapsstijl binnen scholen om zicht te krijgen op duurzame
schoolontwikkeling (e.g. Hollingworth et al., 2018). Ze stellen op basis van hun overzichtsstudie dat
empirische evidentie om grip te krijgen op het duurzame ontwikkelvermogen van scholen helaas nog
steeds dun is. Zij laten daarmee zien dat zij het ontwikkelvermogen van een school als
meeromvattend zien dan bijvoorbeeld de aanwezigheid van een professionele leergemeenschap of
een cultuur die bijdraagt aan prestaties (zie ook Creemers & Kyriakides, 2010). Op basis van
voorgaande stellen wij vast dat het noodzakelijk is oog te hebben voor dynamische en in de tijd zich
ontwikkelende organisatiekenmerken zoals deze vormkrijgen in hoe mensen leiderschap en
besluitvormingsprocessen concreet en in interactie structureren.
We concluderen hiermee dat de relevantie van en voor de omgeving en de interne structuur voor het
functioneren van de onderwijsorganisatie tezamen een rol spelen bij het ontwikkelvermogen van een
school. Het functioneren van schoolleiders is ingebed in de eigen school, die weer onderdeel is van
de onderwijsorganisatie, die ook weer in een specifieke regionale context ingebed is en bovendien in
een maatschappelijk veld. Mondiaal zien we dat de context waarbinnen schoolleiders werken sterk
kan variëren (Meier et al., 2015). Bridges (2007) stelt daarom de vraag of het mogelijk is dat
generalistische uitspraken over effectiviteit van schoolleiderschap kunnen bijdragen aan
beleidsuitspraken en lokale praktijken. Daarmee wijst hij op het belang van de context waarbinnen
schoolleiders dienen te opereren.
26

Studies zoals van Meier et al. (2015) en van Clarke en O’Donoghue (2017) laten zien hoe bepalend de
(lokale) context en in het bijzonder de ervaren autonomie, taakstelling en begrenzing van de
autonomie zijn voor schoolleiderschap. Zij geven aan dat het vanwege de bestaande verschillen te
kort door de bocht is om te stellen dat schoolleiderschap er hoe dan ook toe doet. Of, zoals Clarke en
O’Donoghue (2017) aan het einde van hun paper stellen: “One cannot separate leadership from the
context any more than one can separate a flavour from food” (p. 180). Daarmee concluderen we met
Scheerens (2015; 2016) dat het komen tot effectiviteit vraagt om voorbij eenvoudige oplossingen te
kunnen denken en echt te begrijpen welke complexe interacties er plaatsvinden rond en binnen
onderwijsorganisaties, om zo tot betekenisvolle diagnoses en interventies te komen, wetende dat
beide contextafhankelijk, c.q. tijd en ruimte gebonden zijn. Hierin lezen we een uitnodiging om in ons
empirisch onderzoek rekening te houden met verschillen tussen organisaties en om variabelen op te
nemen in de empirische studie die inzicht geven in structurerende elementen indachtig de assen die
Marx (1986; 1990) hanteerde.

4.6 Toekomst Gericht Onderwijs als onderdeel van de zorgplicht
In dit project stellen we onderwijsvernieuwing centraal. Dat doen we via het concept
Toekomstgericht Onderwijs (TGO). Daarmee beschouwen we het werk maken van TGO als
uiteindelijke afhankelijke variabele. We kiezen dus in dit project een afhankelijke variabele die
binnen de onderwijsorganisaties op uiteenlopende wijze gedefinieerd zal zijn en ook op verschillende
wijze handen en voeten zal krijgen. De definiëring van TGO in onderwijsorganisaties is onder andere
afhankelijk van een bredere of smallere opvatting en kan nauwelijks als een op zichzelf staand
concept worden bezien, dat zich onttrekt aan tal van bestuurlijke processen en keuzen. Ook hier
verwachten we dat er sprake zal zijn van een vorm van institutionele druk (vgl. De Jong, 2015).
Bovendien is het streven naar onderwijskwaliteit in de toekomst (exploratie) ongewis. Daarom gaat
het ook om processen en doelen die onzekerheid met zich meebrengen (vgl. Hooge, 2017;
Waslander et al., 2017). Onzekerheid vraagt om een praktijk waarbinnen aanpassingen,
(her)interpretaties en vervorming van hiërarchische sturing mogelijk zijn. In termen van Burns en
Stalker (1961) hebben we het dan over een organisch regime. Door in dit onderzoek juist het accent
te leggen op veranderingen, zoals bij het werken aan TGO, krijgen we zicht op de aard van processen
en sturing in de onderwijsorganisatie. Heel concreet gaat het om de vraag of, hoe en waar er ruimte
wordt gecreëerd om werk te maken van TGO, zonder zekerheid te hebben over eventuele korte en
lange termijnresultaten. Wie zijn daarbij betrokken? En in hoeverre is er integratie tussen de
verschillende eenheden in de organisatie? Dat betekent dat het noodzakelijk is om meer te weten
over onderlinge afstemming en samenwerking binnen de onderwijsorganisatie. Is er sturing? Loopt
de sturing via de verticale of horizontale lijn, of zijn er specifieke werkgroepen? Vervolgens is het de
vraag in hoeverre er sprake is van bewust gekozen ontkoppeling of juist voor gezamenlijkheid.
In lijn met bovenstaande gaan we er niet per se van uit dat TGO als methode geïmplementeerd
wordt, maar ontstaat uit de interacties tussen bestuurders, schoolleiders en leerkrachten. Indachtig
Marx zien we het als de ontwikkeling van een dienst die past bij een omgeving en die wellicht vraagt
om een aanpassing van de bestaande interne structuur (ter vergelijk: Marx stelde vast dat
geïndividualiseerd leren alleen van de grond kan komen als leerkrachten daar als collectief aan
werken). Zo bezien, en passend bij exploratie en de beelden van relationeel leiderschap, complexiteit
en emergentie, is TGO in deze studie een proces dat zich in een onderwijsorganisatie voltrekt. Daarbij
zullen we nadrukkelijk ook bezien in hoeverre en welke omgevingsfactoren daarbij betrokken
worden en welke inhoudelijke invulling eraan gegeven wordt.
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4.7 Doorwerking in het team
In dit onderzoek is de operationalisatie van het werken aan TGO onze uiteindelijke afhankelijke
variabele. We vatten dit op als teamcreativiteit. Teamcreativiteit heeft zowel empirisch als
conceptueel grote raakvlakken met leeractiviteiten (Boon, Vangrieken, & Dochy, 2015). Het gaat dan
over zulke handelingen in het team als experimenteren, het ontwikkelen van ideeën en handelingen,
kennis delen, reflecteren, evalueren, leren van fouten, en omgaan met verschillen. Om zicht te
krijgen op doorwerking van de sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider op teamcreativiteit,
is het noodzakelijk terug te grijpen op literatuur over doorwerking in het team (Geijsel et al., 2009;
Oude Groote Beverborg et al., 2015; Thoonen et al., 2011). Daaruit blijkt dat schoolleiders
leeractiviteiten van leerkrachten meestal indirect kunnen bevorderen via organisatie- en
organisatiecultuurkenmerken. De leiderschapspraktijken die van cruciaal belang zijn gebleken voor
het faciliteren van leren, zijn transformationeel van aard. Transformationele leiderschapspraktijken
zijn gericht op het ontwikkelen van capaciteiten van leraren, het bevorderen van betrokkenheid bij
de organisatorische doelen van de school, en het motiveren van leraren om meer te doen dan zij
oorspronkelijk verwachtten. Als dimensies van transformationeel leiderschap worden gevonden (1)
het identificeren en uiten van een visie, (2) steun voor de behoeften van individuele leerkrachten en
het stimuleren van professionele ontwikkeling, en (3) het uitdagen om de bestaande kennis en de
dagelijkse praktijk onder de loep te nemen. Deze leiderschapspraktijken blijken een positieve
uitwerking te hebben op organisatie- en organisatiecultuurkenmerken, zoals betrokkenheid bij
besluitvorming, samenwerking en een cultuur van wederzijds vertrouwen. Die kenmerken blijken op
hun beurt een positieve uitwerking te hebben op leeractiviteiten en bijgevolg op teamcreativiteit. De
overkoepelende structuur van de relatie tussen leiderschap en organisatiekenmerken en tussen
organisatiekenmerken en leeractiviteiten wordt in elk onderzoek tot nog toe steeds weer gevonden.
Wel verschilt het specifieke samenspel van de variabelen per onderzoek en ook de specifieke
samenstelling van de schalen waarmee de variabelen gemeten zijn. Daaruit blijkt dat sturing op leren
en ontwikkeling zowel geïnformeerd kan worden door systematische kennis daarover, maar
evenzogoed contextafhankelijk is. In de meting moet daar dus rekening mee gehouden worden.

4.8 Theoretische integratie
In dit onderzoek hanteren we een multidisciplinaire benadering om empirisch onderzoek te kunnen
doen naar sturingsrelaties in het onderwijs. Dit betekent dat we ons vraagstuk naar de aard en
doorwerking vanuit meerdere theoretische en disciplinaire invalshoeken benaderen. Logischerwijs
heeft dit gevolgen voor de ontwikkeling van een theoretisch conceptueel model als opstap naar de
empirische dataverzameling. Hier vatten we eerst puntsgewijs de kern van onze bevindingen uit dit
hoofdstuk samen om vervolgens de onderbouwing te kunnen geven van onze onderzoeksstrategie.
Vanuit het inhabited institutionalism werd duidelijk dat het noodzakelijk is rekening te houden met
verschillen tussen onderwijsorganisaties binnen een veld. Deze verschillen kunnen volgens deze
theorie deels verklaard worden door variaties in koppeling met de institutionele omgeving. Het
inhabited institutionalism neemt afstand van een rationeel en deterministisch beeld en opent
daarmee de weg naar sturing als interactie. Deze opening naar interactie maakt het ook mogelijk om
interne sturing te bezien als het samenspel van formele regelingen en menselijke interacties, en
vanuit deze gedachte is het noodzakelijk empirische data te verkrijgen over begrenzing, autonomie,
taakdelegatie, centralisatie, de geformuleerde besturingsfilosofie, communicatie, focus, houdingen
en percepties. Deze inzichten ten aanzien van (be)sturing en bestuurbaarheid zijn van groot belang
wanneer we denken over doelbereiking (in dit project ontwikkeling van TGO), oftewel effectiviteit.
De assen uit de modellen van Marx om beleidsvoerend vermogen inzichtelijk te maken, bieden een
denkkader voor ons onderzoek. De realiteit is wel dat de bestuurlijke en organisatorische context van
onderwijsorganisaties door de tijd sterk gewijzigd is.
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Op basis van een reflectie op het concept ‘koppeling’ stellen we vast dat dit concept intern, dus in de
onderwijsorganisatie, vraagt om een nadere conceptuele doordenking die verder strekt dan het
statische gegeven van koppeling en ontkoppeling. Het is van belang om recht te kunnen doen aan
het gegeven van variatie, tijdelijke (ont)koppeling en daarmee ook ontwikkeling in sturingsrelaties.
Bovendien zien we dat het niet alleen gaat om actoren onderling, maar ook om de wijze waarop
formele documenten in de praktijk navolging vinden en wat een actor nodig heeft om de
besturingsfilosofie na te kunnen leven, en of de middelen die daarvoor nodig zijn ook voor handen
zijn.
Bovendien onderschrijft recent onderzoek naar duurzame ontwikkeling en schoolleiderschap de
noodzaak om rekenschap te geven van het feit dat de lokale context sterk kan verschillen en van het
belang om in onderzoek rekening te houden met variatie in de ervaren autonomie, taakstelling en
begrenzing van de autonomie van schoolleiders. Daarmee wordt duidelijk dat niet zo zeer zaak is om
te achterhalen hoe mensen zelf denken dat ze sturing geven. Veel meer is het zaak inzicht te krijgen
in de percepties van bijvoorbeeld leerkrachten en schoolleiders op het leiderschap dat zij ervaren van
respectievelijk hun schoolleiders en bestuurders. Dit is noodzakelijk om de vraag te kunnen
beantwoorden naar de relatie tussen leiderschap en het op teamniveau komen tot de ontwikkeling
van TGO.
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5 Methodologische afwegingen en operationalisatie van
sturingsrelaties
Voortbouwend op het theoretisch kader komen we hier tot ons mixed methods onderzoeksdesign.
Dit design omvat documentanalyses in combinatie met methoden voor kwantitatieve en kwalitatieve
dataverzameling. Het is belangrijk om aan te geven dat het multidisciplinaire theoretische kader een
mengsel laat zien van enerzijds frequent toegepaste theorieën met empirisch vastgestelde,
generaliseerbare variabelen, en anderzijds meer fundamentele theorievorming, die voorschrijft dat
de conceptualisering van variabelen juist contextspecifiek is. Hierdoor moeten we soms toetsend,
soms beschrijvend en soms exploratief te werk gaan. Deels kunnen we gebruikmaken van bestaande
en gevalideerde instrumenten, deels moeten we meer inductief en iteratief te werk gaan en
dataverzameling en -analyse gaandeweg in het onderzoeksdesign invlechten. Ook hier worden we
immers geconfronteerd met zogenaamde witte vlekken.

Design om zicht te krijgen op sturingsrelaties
Teruggrijpend op het inhabited institutionalism gaan we uit van variatie in het veld. Dat betekent dat
we de doorwerking van institutionele druk vanuit de omgeving als niet-gedetermineerd zien. Deze
constatering impliceert variatie tussen onderwijsorganisaties, maar ook daarbinnen. Vanuit deze
gedachte is het om te beginnen relevant een onderzoeksdesign te ontwikkelen dat een vergelijkend
genest perspectief hanteert.
Op basis van theorie en het uitgangspunt dat we sturing opvatten als interactie, beschouwen we
sturingsrelaties als eenheid van analyse. Met andere woorden: het gaat om de dyades van
eenheden waartussen sturing plaatsvindt (een dyade is een paar van twee elementen die als eenheid
van analyse geldt; we laten hiermee dus het paradigma van het individu als kleinste eenheid los om
daarmee interactie of de relatie centraal te kunnen stellen). In methodologische zin betekent dit dat
we, om inzicht te krijgen in sturing, meerdere datapunten nodig hebben. Daartoe zullen we data
verzamelen op meerdere momenten en bij meerdere actoren. Ook hier dwingt dit ons uit te gaan
van een geneste datastructuur.
In het onderzoeken van sturingsdyades is het noodzakelijk om een onderscheid te maken tussen een
aantal dyades. We onderscheiden er die. De eerste is de filosofie-actordyade. De eenheden hier zijn
wat op papier staat en wat iemand daadwerkelijk doet. Het gaat dan om de relatie tussen formele
sturing (espoused theory) en praktisch vormgegeven sturing (theory in use), de tweede dyade is de
actor-actordyade, die gaat over de onderlinge koppeling van de betrokken actoren qua
focus/houding en tevredenheid daarover. Als derde dyade hanteren we filosofie-middel, waarbij we
kijken naar wat een actor nodig heeft om de filosofie na te leven en de middelen die daarvoor
praktisch voor handen zijn. In het design vraagt dit om zowel documentanalyses (espoused) als
kwantitatieve en kwalitatieve data over gepercipieerde naleving (in-use) van de bestuurders,
schoolleiders en teams.
In de documentanalyse is het noodzakelijk om zicht te hebben op de organisatiestructuur, het
jaarverslag, het managementstatuut en de geformuleerde besturingsfilosofie. Op basis daarvan
kunnen we de hiërarchische structuur, de omvang van de organisatie, delegatie van taken, integrale
verantwoordelijkheid van schoolleiders, de formele opzet en besluitvorming in het directie-overleg
inzichtelijk maken.
In de kwantitatieve dataverzameling (Bijlage 6) verzamelen we gegevens over koppelingen. Daarbij
houden we rekening met het gegeven van de dubbele functiescheiding in de onderwijsorganisatie,
omdat daarmee een hiërarchische structuur bestaat waarin de toezichtstaak, de bestuurlijke taak en
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de schoolleiderstaak formeel belegd zijn. Dit is de achtergrond waartegen de sturingsdyades van
filosofie-actor, actor-actor en filosofie-middel vormkrijgen. Om die dyades te begrijpen, verzamelen
we data over de formele verdeling van taken en verantwoordelijkheden, maar ook over de focus en
houding van deze actoren, de inhoud en kwaliteit van hun onderlinge relatie. Hier maken we dus
een nader onderscheid naar de inhoud van de sturingsrelatie en de kwaliteit van de sturingsrelatie.
Met deze toevoeging verrijken we de meting van koppelingen in de sturingsrelaties.
Concreet betekent dit dat we, ten eerste, data verzamelen over de inhoudelijke gerichtheid (focus)
van actoren. Het gaat dan onder meer om de organisatorische focus die blijkt uit de agenda en
gesprekken van respectievelijk de Raad van Toezicht en de bestuurder(s), maar ook om de focus op
onderwijskwaliteit. Wanneer de data over zowel de Raad van Toezicht als de bestuurder een gelijke
gerichtheid laten zien, dan vatten we dat op als een koppeling op dat specifieke inhoudelijke aspect.
We kunnen die koppeling vaststellen door na te gaan in hoeverre op verschillende lagen van de
organisatie gelijke ideeën leven, maar ook door na te gaan in hoeverre actoren tevreden zijn met de
focus en het handelen van hun leidinggevende.
Om meer zicht te krijgen op, ten tweede, de kwaliteit van de relatie, gaat het in dit project ook om
een evaluatief oordeel van de actoren. Uit deze oordelen zal de wenselijkheid van de houding (het
handelen) van de bestuurder in de ogen van de schoolleider dan blijken. Het meten van
wenselijkheid zien wij als een krachtige indicator voor de aan- of afwezigheid van een koppeling.
Wenselijkheid kan ook blijken uit ervaren openheid in de onderlinge communicatie. De analyse van
bestuurlijke geloofwaardigheid (hiermee lopen we vooruit op hoofdstuk 6) laat in het bijzonder de
relevantie van de onderlinge communicatie tussen bestuurders en schoolleiders (het tweede
echelon) zien. Duidelijk wordt de noodzaak om keer op keer uit te leggen waarom een beslissing
genomen is, hoe de beslissing zich verhoudt tot de verdere strategie en doelen van de organisatie.
Om dit te kunnen doen, is een zekere openheid in de communicatie vereist. Vanuit deze empirische
bevinding uit de interviews voor deelproject 1 is het van belang om de kwaliteit van de onderlinge
communicatie te bevragen. Daartoe verzamelen we data over openheid in de communicatie en over
de vorm waarin communicatie plaatsvindt. In aanvulling hierop, en om zicht te krijgen op de vraag of
samenwerking tussen bestuurders en schoolleiders als effectief ervaren wordt, meten we collective
efficacy. Collective efficacy is het ervaren gevoel samen iets voor elkaar te krijgen (Bandura, 1993).
Ook deze variabele zien we op voorhand als een krachtige indicator voor het bestaan van een
koppeling. Het bevragen van collective efficacy dient echter nog een ander doel. Tot nog toe spraken
we vooral over verticale sturing en koppeling. Nu is het zo dat het heel aannemelijk is dat door de
omvang van de onderwijsorganisatie er een hoge mate is van differentiatie en taakspecialisatie (zoals
ook ons theoretisch kader suggereert). Daarmee ontstaat ook de vraag om integratie, juist omdat de
afzonderlijke afdelingen (scholen) zich moeten richten op de gemeenschappelijke organisatiedoelen.
Concreet betekent dit dat we in ons empirisch onderzoek zicht willen krijgen op ervaren
gezamenlijkheid en daarmee de integratie tussen actoren. Hier is het goed om op te merken dat we
met het opnemen van de wenselijkheidsvariabelen, de communicatievariabelen en ervaren
gezamenlijkheid de meting van koppeling in actor-actordyades verrijken.
In ons design hebben we niet alleen inhoudelijke, maar ook methodologische aanvullingen. Immers,
we stelden dat koppelingen in de praktijk niet statisch zullen zijn. Om hier in onze metingen rekening
mee te houden, maken we gebruik van wekelijkse metingen in een reflectieweekboek (zie Bijlage 7).
Deze reflectieweekboeken zijn ontwikkeld voor data van de bestuurder en schoolleiders. In de
vragen in deze weekboeken hebben we een narratieve structuur aangebracht, bedoeld om de
bestuurders en schoolleiders het verslag van hun gesprekken verhalend te laten doen; in de
spontane praktijk van alledag, hanteren we immers eerder een narratieve dan een rationele logica
(vgl. Kahneman, 2011; hiermee suggereren we overigens geen tegenstelling tussen narratief en
rationeel). We hebben de narratieve structuur in de vragen aangebracht door per gesprek waarover
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verslag wordt gedaan te vragen naar aanleiding, initiatiefnemer, doel, helpende factoren,
frustrerende factoren en voor wie het bereiken van het doel dan niet gunstig zou uitpakken (zie voor
de verhaaltheorie achter dergelijke narratieve instructies in interviews Basten en Moenandar, 2014).
Door dit een aantal weken te herhalen, hoopten we een verhaal-in-wording over TGO te zien, waarbij
via kleinere doelen (van het gesprek) zou worden toegewerkt naar het bereiken van grote doelen
(TGO of een belangrijk aspect daarvan).
Om vast te kunnen stellen in hoeverre er werk gemaakt wordt van TGO, moeten we vragen naar de
definiëring van TGO door de betrokken actoren zoals leerkrachten. Ook is het noodzakelijk
onderzoek te doen naar de wijze waar hierop gestuurd wordt door bestuurders en schoolleiders. Met
andere woorden, het gaat om een open bevraging van leerkrachten, schoolleiders en bestuurders
over de gehanteerde beelden en zienswijzen en om inzicht in de concrete praktijk op teamniveau.
Hier zien we weer designeisen ten aanzien van genestheid. Besef hiervan is belangrijk, zeker omdat
deze variabele, het komen tot het ontwikkelen van TGO, onze uiteindelijke afhankelijke variabele
is.
Om, tot slot, meer inzicht te krijgen in wat er in onderwijsorganisaties rond TGO feitelijk gebeurt,
organiseren we een aantal group model building workshops (Bijlage 8). In dergelijke workshops
exploreren representanten van het hele systeem (i.c. een onderwijsorganisatie) hoe de processen
rond TGO door het systeem lopen. Hieruit ontstaat een causaal relatiediagram dat laat zien welke
variabelen volgens betrokkenen relevant zijn, en hoe die volgens hen onderling samenhangen.
Zo komen we uit op een mixed method design van documentanalyse, interviews,
vragenlijstonderzoek, reflectieweekboeken en group model building.
We gaan uit van contextafhankelijkheid en hebben daarom ook data verzameld over de
onderwijsorganisatie (omvang, locatie, actuele vraagstukken ) en de respondenten (leeftijd, ervaring,
ervaring binnen en buiten het onderwijs, opleiding).
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6. Empirie deelproject 121
Op basis van voorgaande theoretische uitwerking is duidelijk dat bestuurders in juridische zin
kwetsbaar zijn en dat het aannemelijk is dat zij, gegeven de institutionele omgeving, streven naar
bestuurlijke geloofwaardigheid. In dit hoofdstuk presenteren we de uitkomsten van onze
kwalitatieve studie, waarin we bestuurders hierop bevraagd hebben. Duidelijk wordt dat bestuurders
zich in hun dagelijkse werk zeer bewust zijn van de noodzaak om geloofwaardig bevonden te
worden. Ook blijkt dat zij daar in hun dagelijkse interacties rekening mee houden.

6.1 Methode, steekproef en dataverzameling
Op basis van de theorie hebben we juridische kwetsbaarheid niet alleen gedefinieerd in juridische
termen (hoofdstuk 2), maar ook als ervaringsfeit vertaald naar bestuurlijke geloofwaardigheid. Om
onze onderzoeksvraag naar de betekenis van bestuurlijke geloofwaardigheid te beantwoorden,
hebben we een exploratieve kwalitatieve studie opgezet.
We hebben in 2019 bestuurders (N= 10) en schoolleiders (N=15) geïnterviewd die werkzaam zijn in
acht onderwijsorganisaties die 10 tot 30 scholen in stand houden. De steekproef (zie Tabel 1) laat
een redelijke spreiding zien tussen landelijke, stedelijke en grootstedelijke ligging van de
onderwijsorganisatie en ook wat betreft denominaties. Om er zeker van te zijn dat bij de
deelnemende onderwijsorganisaties geen bijzonderheden speelden zijn, zoals in de inclusiecriteria
geformuleerd, direct voorafgaand aan de interviews de statuten, de meeste recente
(bestuursgerichte) onderzoeksrapporten van de Inspectie van het Onderwijs, de meest recente versie
van het openbare beleidsplan en jaarverslag, en – waar openbaar – de managementstatuten
bestudeerd.
Analyse van deze beleidsdocumenten bevestigde dat in de totale steekproef op dat moment sprake
was van een gezond financieel beheer, dat de kwaliteit van het onderwijs naar het oordeel van de
Inspectie van het Onderwijs op vrijwel alle in stand gehouden scholen ten minste voldoende was, dat
de bestuurlijke kwaliteitszorg voldoende was beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs en dat
er geen sprake was van bijzondere omstandigheden, actuele misstanden of bestuurlijke crises die
aanleiding gaven tot prangende zorgen over de bestuurlijke of financiële continuïteit van de
onderwijsorganisaties of de kwaliteitszorg.22 De interviews zijn door twee onderzoekers afgenomen
aan de hand van een semigestructureerde opzet. De interviews zijn opgenomen en vervolgens
getranscribeerd. De transcripten zijn zowel gesloten als open gedoceerd in Atlas-Ti door de
onderzoekers en vervolgens door de onderzoekers samen geanalyseerd.
Steekproef
In Tabel 1 bieden we inzicht in beschrijvende karakteristieken van de respondenten. Duidelijk is dat
vier van de acht onderwijsorganisaties een tweehoofdig bestuur hebben (C1, C3, C4 en C8; C staat
voor casus). Bij C3 en C4 is sprake van gelijkwaardig opererende bestuurders en beide bestuurders
zijn in een tweegesprek geïnterviewd. Bij alle andere onderwijsorganisaties (ook de tweehoofdige; C1
en C823) spraken we de voorzitter. De uitspraken van bestuurders per casus duiden we met CB en het
nummer van de casus. Voor de schoolleiders hanteren we CSL en het nummer van de casus.

21 De empirische bevindingen in dit hoofdstuk zijn samen met fragmenten uit hoofdstuk 3 in artikelvorm
verschenen in het Tijdschrift Bestuurskunde.
22 Bij één onderwijsorganisatie bleek tijdens het interview dat eerder wel sprake was geweest van interne zorgen
om de financiën (C1). Deze zorgen waren op het moment van dataverzameling en interview niet langer aan de
orde, wat in lijn was met het positieve oordeel begin 2019 van de Inspectie van het Onderwijs over de kwaliteit
van het bestuurlijk handelen en financieel beheer bij deze onderwijsorganisatie.
23 Bij C1 en C8 was de tweede bestuurder vooral gericht op de portefeuilles financiën, huisvesting, ICT en HRdiensten.

33

Tabel 1: Steekproef
Casus en
respondenten

Aantal
bestuurders

Bestuursmodel

Besturingsfilosofie

Aantal
scholen

Schoolleider met integrale
verantwoordelijkheid

Schoolleider met
bovenschoolse24
verantwoordelijkheid

C1 (stedelijk)
CB1, CSL1

2 (herkenbare
voorzitter)

RvT

Professionele ruimte

28

Eigen school of meerdere
scholen

Soms

C2 (landelijk)
CB2, CSL2

1

RvT

Gedeeld leiderschap

13

Primair eigen school

Ja

C3 (landelijk)
CB3, CSL3

2 (gelijkwaardig)

RvT

Gedeeld leiderschap
binnen kaders

26

Eigen school of meerdere
scholen

Soms

C4 (stedelijk)
CB4, CSL4

2 (gelijkwaardig)

RvT

Gedeeld leiderschap
(situationeel en binnen
kaders)

16

Eigen school

Soms

C5 (grootstedelijk)
CB5, CSL5

1

RvT

Professionele ruimte /
Gedeeld leiderschap

20

Eigen school

Nee

C6 (landelijk en
stedelijk)
CB6, CSL6

1

RvT

Gedeeld leiderschap
binnen kaders

14

Eigen school

Ja

C7 (landelijk en
stedelijk)
CB7, CSL7

1

RvT

Gedeeld leiderschap
binnen kaders

17

Eigen school of meerdere
scholen

Soms

C8 (landelijk)
CB8, CSL8

2 (herkenbare
voorzitter)

RvT

Gedeeld leiderschap
binnen kaders

19

Eigen school

Ja

6.2 Resultaten documentanalyse
Eén bestuurder opereert in de G4 en heeft meer dan de anderen te maken met gemeentelijke
afspraken en intensieve samenwerking met collega-bestuurders binnen die context (C5). Vier andere
bestuurders noemen expliciet het intensieve contact dat zij in de regio hebben met collegabestuurders (C3, C4, C7 en C8). Bij drie onderwijsorganisaties geven schoolleiders nadrukkelijk aan
dat zij of collega’s verantwoordelijkheid dragen voor een cluster van scholen met op hun beurt eigen
schoolleiders (C1, C3 en C7). Bij drie andere onderwijsorganisaties zien we dat schoolleiders
bovenschoolse thematische verantwoordelijkheden hebben (C2, C6 en C8). Zij zijn bijvoorbeeld
voorzitter of lid van interne werk- of projectgroepen. Ook wordt uit de documentanalyse duidelijk
dat de meeste bestuurders gewend zijn schoolleiders intensief te betrekken bij bovenschoolse
vraagstukken van inhoudelijke aard. Alle onderwijsorganisaties maken gebruik van een
directeurenoverleg of -beraad tussen bestuurder(s) en schoolleiders, waarin overleg plaatsvindt over
strategische beleidsvorming, afstemming en/of uitvoering. In drie onderwijsorganisaties (C1, C3 en
C7) maken niet alle schoolleiders deel uit van dit type overleg. Op basis hiervan zien wij bevestigd dat
de lokale en regionale context waarin de bestuurders functioneren sterk van elkaar kunnen
verschillen. Ook zien dat in de praktijk schoolleiders op een bovenschoolse positie functioneren.
Daarmee ontstaat een aanvulling op de weergave van de juridische positie van de schoolleider in
hoofdstuk 2.
Uit analyse van de documenten valt op dat zeven van de acht onderwijsorganisaties gedeeld
leiderschap noemen, waarvan twee heel expliciet (C4 en C5). Vijfmaal wordt dit gekoppeld aan
organisatiebrede kaders (C3, C4, C6, C7 en C8). Eén onderwijsorganisatie noemt de professionele
autonomie van de schoolleider als vertrekpunt (C1) en een tweede onderwijsorganisatie verbindt het
uitgangspunt van professionele autonomie direct aan de filosofie van gedeeld leiderschap (C5).
Voorgaande beschrijvende karakteristieken geven al enig zicht op de meervoudigheid in de
onderlinge contacten, het overleg en de afstemming, interne taakverdeling en interne
verantwoording tussen bestuurders en schoolleiders.

24 In Tabel 1 doelen we met ‘bovenschools’ op een organisatiebrede taak of verantwoordelijkheid en niet op een
cluster van scholen of clusterdirecteur.
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6.3 Resultaten interviews
In de interviews is allereerst aan de bestuurders (aangeduid met CB en nummer) gevraagd wat zij
verstaan onder ‘bestuurlijke geloofwaardigheid’. Vervolgens is hen gevraagd naar het belang van
bestuurlijke geloofwaardigheid, of en hoe zij bestuurlijke geloofwaardigheid nastreven en welke rol
het tweede echelon daarbij speelt. Aan schoolleiders (aangeduid met CSL en nummer) hebben we op
hun beurt de vraag voorgelegd op welke manier bestuurlijke geloofwaardigheid in hun ogen toe of
afneemt.
Wat verstaan bestuurders onder bestuurlijke geloofwaardigheid?
Voor bestuurders gaat bestuurlijke geloofwaardigheid over consistent zijn en aan verschillende
partijen kunnen uitleggen wat je doet: “Het is zeggen wat je doet en doen wat je zegt” (CB1, CB2,
CB3, CB6, CB7, CB8). Enkele bestuurders relateren die consistentie direct aan de bestuurlijke visie of
de kernwaarden en doelen van de onderwijsorganisatie (CB1, CB4, CB5,CB7 en CB8):“Bestuurlijke
geloofwaardigheid heeft voor mij ook te maken met dat je voortdurend refereert aan je missie, wat je
wilt bereiken” (CB4); “Mensen moeten weten wat ze aan onze organisatie hebben. Mijn ‘ja’ moet ja
zijn en mijn ‘nee’ nee. En zonder dat ik star moet zijn hè” (CB6). Bestuurders geven aan dat ‘doen wat
je zegt’ gaat om het uitleggen en het verantwoorden van wat je doet “Je moet gewoon steeds het
waaróm uitleggen” (CB3); “Dus voor mij is het uitleggen en verantwoorden van wat je doet” (CB6).
Consistent zijn en het kunnen uitleggen van beslissingen is volgens bestuurders zowel een interne als
een externe aangelegenheid. Wel verschillen ze in hun eigen opvattingen over de balans en
relevantie van die interne en externe geloofwaardigheid. Zo geven drie bestuurders aan dat het in
gelijke mate gaat om interne en externe geloofwaardigheid (CB1, CB4, CB6): “Het kan toch niet zo zijn
dat ik voor de één meer of minder geloofwaardig kan zijn” (CB1); “Moet wel van standpunt willen
veranderen, maar dan ook zeggen van: ‘Oh, nou bij nader inzien, hè, dat is met mijn
samenwerkingspartners, dat is met de gemeente, dat is met de pers en dat is met het eigen
personeel’” (CB6); “Het gaat om alle lagen, intern en extern steeds weer consistent zijn naar
iedereen” (CB4). Een andere bestuurder geeft daarentegen aan dat interne geloofwaardigheid de
basis is die voorafgaat aan externe geloofwaardigheid: “Als de interne relatie niet op orde is, dan is al
het andere zinloos” (CB5).
Het belang van bestuurlijke geloofwaardigheid en hoe dit wordt nagestreefd
Bestuurders erkennen het belang van bestuurlijke geloofwaardigheid voor hun positie en ook voor
hun slagkracht. De eigen positie wordt niet als vanzelfsprekend ervaren. Eén bestuurder geeft aan
zichzelf heel bewust de vraag te stellen: “Ben ik nog van toegevoegde waarde, kan ik deze
organisatie verder helpen?” (CB8). Hij legt uit dat deze vraag van belang is om scherp te blijven. Daar
horen dan gesprekken bij met mensen uit de bestuurlijke gemeenschap: “Bijvoorbeeld gesprekken
met je senior staf, om steeds te toetsen van: hoe zit het en zijn we op weg?” (CB8). Ook gaat het om
het bespreken van dilemma’s, bijvoorbeeld over de vraag wat het juiste moment is om te
interveniëren: “Immers een interventie kan zowel versterken als verzwakken”(CB6). Eén bestuurder
geeft aan dat het zonder geloofwaardigheid lastig wordt om dingen gedaan te krijgen in de
organisatie: “De mate waarin iets geaccepteerd wordt door schoolleiders, dat hangt heel erg af van
hoe geloofwaardig ze je vinden. Als je weinig weet van onderwijs, of als je onbetrouwbaar bent, of als
ze het gevoel hebben dat jij ze niet kent, dan neemt je geloofwaardigheid heel erg af” (CB5).
De bestuurders besteden nadrukkelijk aandacht aan zaken die maken dat je geloofwaardig bent en
blijft. Logischerwijs noemen bestuurders daarbij ‘consistent blijven’ als belangrijke voorwaarde voor
het behouden van bestuurlijke geloofwaardigheid (CB1, CB2, CB5, CB7). Ook gaat het er om
voortdurend te blijven afstemmen wat je doet op je omgeving. Bestuurders (CB1, CB2, CB7 en CB3)
geven bijvoorbeeld aan dat schoolleiders verschillen in de betrokkenheid die zij verwachten van hun
bestuurder. Wanneer je daar goed op in speelt en passend handelt, neemt je geloofwaardigheid toe.
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Tegelijkertijd gaat het ook om werkgeverschap en leidinggeven door je verantwoordelijkheid te
nemen en grenzen aan te geven (CB1, CB3): “Het is natuurlijk altijd een wisselwerking tussen
‘pressure’ en ‘love’. Aan de ene kant wil je zorgen voor je mensen. Wil je met ze meedenken, wil je ze
helpen, ondersteunen etc. Aan de andere kant, er moet wel gewoon kwaliteit geleverd worden”
(CB1).
Het werken aan bestuurlijke geloofwaardigheid zien bestuurders als een dagelijks onderdeel van hun
vak: “Ik probeer elke dag zo te handelen dat mensen die waarden in mijn handelen herkennen” (CB1).
Bestuurders voelen zich soms kwetsbaar (CB2, CB5, CB8), maar zien dat ook als een vanzelfsprekend
onderdeel van hun rol als bestuurder: “Het betekent dat je je constant bewust blijft van je integriteit.
Dat je je verhaal kunt blijven vertellen en dat je denkt: oké, besluiten die ik neem, zijn zorgvuldig
gebeurd en integer. Dus ik vind die kwetsbaarheid ook wel een voordeel. En ik maak me er ook niet zo
druk om” (CB8).
Wat is de rol van het tweede echelon?
Uit de analyses blijkt dat bestuurders veel oog hebben voor de relatie en positie van het tweede
echelon (de schoolleiders), dat zij daar ook vorm aan geven in de wijze waarop verantwoording vorm
krijgt en in hun opstelling. Een aantal bestuurders geeft hun schoolleiders een grotere bestuurlijke
bovenschoolse rol: “We betrekken de directeuren heel nauw, ook bij de beleidsvorming. Directeuren
stellen het op prijs dat ze op die manier betrokken worden. Ze voelen zich gehoord. Er wordt
gebruikgemaakt van hun expertise” (CB3). Bestuurders doen dit, omdat zij de gevaren van
alleenheersers zien (CSL1), omdat zij draagvlak of eigenaarschap willen generen (CB1, CB2, CB3, CB6,
CB8) of omdat zij geloven dat dit de kwaliteit van het onderwijs helpt verbeteren (CB5). Als relevant
in deze wordt ook de band tussen de bestuurder en de schoolleiders genoemd en zijn/haar
gerichtheid op teamvorming (CSL2), draagvlak en resultaat alsmede het wel of juist niet gelijk
benaderen van scholen en schoolleiders (CB1, CSL1, CB3, CB4, CSL5, CSL7). Het gaat ook om het
zorgen voor verbindingen tussen de lagen en gremia. Zo zien we dat een bestuurder schoolleiders
meeneemt naar vergaderingen met de Raad van Toezicht (CB2) en dat deze schoolleider (CSL2) in die
organisatie ook andere schoolleiders uitnodigt wanneer de Raad van Toezicht op schoolbezoek komt.
Hoe kijken schoolleiders naar bestuurlijke geloofwaardigheid?
Uit de respons blijkt dat waar bestuurders in meer abstracte termen over geloofwaardigheid
spreken, schoolleiders vaak verwijzen naar concrete momenten en situaties waarin zij hun
bestuurder juist wel of juist niet geloofwaardig vonden. Een van de schoolleiders geeft aan dat het
gaat om de manier waarop je de bestuurder ziet acteren in elke groepering van de school (CSL1). Een
andere schoolleider trekt het breder en kijkt ook meer buiten de eigen organisatie (CSL2 ); deze geeft
aan dat geloofwaardigheid eigenlijk zoiets is als hoe de schil naar je kijkt. Die schil bestaat uit mensen
binnen de organisatie, maar ook daarbuiten. De aspecten die schoolleiders van belang vinden voor
geloofwaardigheid, hebben te maken met inhoudelijke en zakelijke kennis van de bestuurder (CSL2,
CSL5). Als een bestuurder weinig weet van onderwijs, neemt zijn geloofwaardigheid af.
Naarmate de voorbeelden die schoolleiders aandragen concreter worden, blijkt de relatie met de
(maatschappelijke) doelstelling van de onderwijsorganisatie op de achtergrond te raken. Het gaat in
de voorbeelden om aspecten die verwijzen naar (team)leiderschap en werkgeverschap. Bestuurlijke
geloofwaardigheid wordt bijvoorbeeld verbonden met uitdagen en stimuleren (CSL7),
doortastendheid (CSL3), openheid (CSL5), het kunnen doorpakken wanneer het nodig is (CSL4) en het
reflecteren wanneer het anders loopt dan gedacht, want als je dat niet kunt, gaat het mis (CSL8): “Als
je een goed verhaal hebt en je goede argumenten hebt, dan is het altijd goed eigenlijk. Dan kan iets
toch niet zo uit pakken als dat we gedacht hadden. Als je er maar een verhaal bij hebt. Je moet niet
dingen een beetje wazig gaan maken of de boel de boel laten. Dat wordt niet gewaardeerd” (CSL3).
Ook worden de persoon en de kwaliteit van de relatie met de bestuurder veelvuldig genoemd (CSL1,
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CSL3). Meerdere schoolleiders verbinden de geloofwaardigheid van de bestuurder ook sterk aan
coaching en de steun die zij ervaren op lastige momenten en als ze er zelf niet uitkomen (CSL1, CSL3,
CSL4, CSL7, CSL2 en CSL8). Zo wordt er van bestuurders verwacht te ondersteunen bij crisissituaties:
“Als die crisismomenten er zijn, dan voelen ze dat goed aan. Anders kan het soms wel even duren
voordat je een berichtje terugkrijgt, maar dan zijn ze er en maken ze de agenda leeg. Ik denk dat een
bestuurder dat ook moet doen” (CSL3); “Een bestuurder moet voor mij komen staan als dat nodig is”
(CSL8). Eén van de schoolleiders geeft ook aan dat niet te kunnen werken voor iemand “als die geen
respect verdient” (CSL2).
Schoolleiders herkennen dat de bestuurder hen meer betrekt bij bovenschoolse thema’s (C1, C2, C3,
C4, C5, C6, C8). Wanneer we schoolleiders vragen wat zij daarvan menen te zien en merken, dan
noemen ze aspecten van (team)leiderschap, zoals het krijgen van autonomie (CSL7), het ervaren van
ruimte om samen te sparren (CSL7), of de bestuurder die zelf om feedback vraagt in het
directieoverleg (CSL2). Slechts één van de schoolleiders met bovenschoolse bestuurlijke taken (CSL4)
geeft aan in samenwerking met externe partijen te merken dat de geloofwaardigheid van de
bestuurder relevant is om afspraken te kunnen maken.

6.4 Analyse en conclusie
Uit de empirie blijkt dat bestuurders voor zichzelf duidelijke beelden hebben van het begrip
‘bestuurlijke geloofwaardigheid’ en dat zij de noodzaak voelen om geloofwaardig bevonden te
worden. In lijn met onze analyse in hoofdstuk 3, zien we dat de respondenten menen dat bestuurlijke
geloofwaardigheid juist van belang is in relatie tot intern en extern betrokken actoren. In het
onderlinge contact tussen bestuurders en schoolleiders speelt bestuurlijke geloofwaardigheid een
belangrijke rol. Het gaat dan om aantoonbare prestaties, maar juist ook om consistentie en
gedragingen van de persoon van de bestuurder.
Bestuurders geven aan daar in hun dagelijkse interacties rekening mee te houden en hun positie niet
als vanzelfsprekend te zien. Dit wordt duidelijk wanneer zij zeggen continu bij hun interne en externe
omgeving te toetsen of ze het juiste doen. Hier zien we, teruggrijpend op onze theoretische reflecties
uit de hoofdstukken 2, 3 en 4, tekenen van institutionele druk en het zoeken naar afstemming en
koppelingen.
Als het gaat om de vraag hoe je geloofwaardigheid kunt verwerven, leggen bestuurders en
schoolleiders beiden de nadruk op consistentie en het keer op keer toelichten en uitleggen van
beslissingen. Bestuurders geven aan dat zij handelen vanuit het besef dat zij in juridische zin
eindverantwoordelijk zijn voor de onderwijsorganisatie en de onderwijskwaliteit, en daarmee voor
het invullen van de bij de onderwijsorganisatie als bevoegd gezag belegde maatschappelijke
verantwoordelijkheden. In feite verwijzen zij daarmee naar de twee rechter blokken in Figuur 2 in
hoofdstuk 3, die de geloofwaardigheid van de organisatie en de geloofwaardigheid van de
bestuurder weergeven. Voor bestuurders lijken beide aspecten van geloofwaardigheid echter samen
te vallen. In theoretische zin zouden we dit kunnen lezen als een uiting van vereenzelviging. Voor
bestuurders is, zo blijkt uit de interviews, het evident dat hun geloofwaardigheid ook persoonlijk en
contextgebonden is.
Dit laatste blijkt uit het feit dat zij ervaren dat hun geloofwaardigheid samenvalt met de mate waarin
zij zelf hun specifieke bestuurlijke taak succesvol weten vorm te geven. Zij stellen zichzelf ook de
reflectieve vraag: “Ben ik (nog) de juiste persoon voor deze positie?” Deze uitkomsten bevestigen de
in Figuur 2 opgenomen theoretische uitgangspunten.
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De aantoonbare prestaties, de vormgeving van processen en de gedragingen van de persoon van de
bestuurder blijken een grote rol te spelen in het verwerven en behouden van bestuurlijke
geloofwaardigheid. Duidelijk is daarmee dat bestuurders aandacht besteden aan beeldvorming. Over
neveneffecten als reputatiemanagement, politieke benoemingen en verantwoordingsaversie werd in
de interviews niet met ons gesproken.
Bij de schoolleiders valt op dat ook zij specifieke momenten voor ogen hebben die betekenisvol zijn
voor het al dan niet ervaren van geloofwaardigheid van de eigen bestuurder(s). Voorbeelden die
genoemd worden, gaan over het tonen van goed leiderschap en werkgeverschap, bijvoorbeeld door
grenzen te stellen en tegelijkertijd maatwerk te bieden. Dit toont aan dat schoolleiders veelal vanuit
een intern perspectief kijken naar bestuurlijke geloofwaardigheid. Zij richten zich daarmee op interne
processen en gedragingen van de bestuurder (zie nogmaals Figuur 2), wat aansluit bij onze eerdere
opmerking dat daarbij de (maatschappelijke) doelstelling van de onderwijsorganisatie uit beeld
verdwijnt. Dit sluit ook aan bij het gegeven dat bestuurders in het streven naar geloofwaardigheid
heel nadrukkelijk gericht zijn op hun schoolleiders om te komen tot intern draagvlak. Zo lazen we in
de documenten over schoolleiders die een rol hebben in de externe verantwoording, maar ook in de
afstemming met andere organisatielagen. Dit bevestigt de theorie dat in het streven naar
bestuurlijke geloofwaardigheid het tweede echelon van groot belang is.
Ook ontstaat hiermee een aanvulling op het beeld dat ontstaat in de beleidsmatige en juridische
uitwerking. In de praktijk bestaat er variatie in de manier waarop er invulling gegeven wordt aan de
dubbele functiescheiding, het overleg tussen bestuurders en schoolleiders en de taakverdeling van
bovenschoolse taken. Een aantal bestuurders geeft aan schoolleiders nadrukkelijk een
meeromvattend bovenschoolstakenpakket te geven. Zij doen dit vanuit de overtuiging dat dit
bijdraagt aan de effectiviteit (presteren) van de organisatie. Die schoolleiders die bovenschoolse
taken vervullen, lijken zich sterk bewust van het feit dat bestuurders en de organisatie
geloofwaardigheid nodig hebben. Zij herkennen het streven van bestuurders naar geloofwaardigheid
en zien de noodzaak daartoe in de organisatie, maar ook in de bredere omgeving van de
onderwijsorganisatie. Bij deze schoolleiders zien wij een sterker omgevings- en wellicht ook intern
strategisch bewustzijn.
Het is tot slot nodig hier een methodologische kanttekening te maken. De geïnterviewde bestuurders
en schoolleiders waren op het moment van dataverzameling allen werkzaam bij
onderwijsorganisaties die in de ogen van de buitenwereld voldoende tot goed presteerden. Geen van
de onderwijsorganisaties had op het moment van dataverzameling te maken met een bestuurlijke
crisis, bijzondere fusieperikelen of nadere onderzoeken van IvhO naar het bestuurlijk handelen, het
financieel beheer of de borging van de kwaliteitszorg. Het kan daarom zijn dat er een bias optreedt:
wellicht leven er bij organisaties die in zwaar weer zitten andere ideeën over wat geloofwaardig zijn
inhoudt en welke rol schoolleiders daarbij spelen. In onze interviews kwam een beeld naar voren van
een groep bestuurders die volgens de schoolleiders behoorlijk geloofwaardig is in hun functioneren.
Hoe dit zich verhoudt tot de situatie van de organisatie, weten we niet. Zijn zij geloofwaardig omdat
de organisatie nou eenmaal ‘gezond’ is? Of zijn het de bestuurders zelf, die bijdragen aan een
geloofwaardige en gezonde organisatie?
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6.5 Reflectie tot dusver
Onze conclusie is dat onomstotelijk vaststaat dat het streven naar bestuurlijke geloofwaardigheid
een rol speelt in de dagelijkse handel en wandel van bestuurders in het PO. Een vraag die vervolgens
op tafel ligt, is wat het effect hiervan is op de sturing op onderwijskwaliteit. In het doordenken van
deze vraag, komen vervolgvragen in beeld. Gaan het streven naar geloofwaardigheid en het streven
naar onderwijskwaliteit noodzakelijkerwijs hand in hand? Kan het streven naar geloofwaardigheid de
ontwikkeling van onderwijskwaliteit ook in de weg staan? Hoe verhouden beide zich tot elkaar? Kan
er doelverschuiving optreden? Zou het streven naar geloofwaardigheid een doel op zich kunnen
worden?
Het is om die reden relevant oog te houden voor de relatie tussen het onderwijs-inhoudelijke
enerzijds en het bestuurlijke anderzijds. In deze reflectie voert het te ver om hier uitspraken over te
doen. We hebben de relatie tussen geloofwaardigheid en onderwijskwaliteit in de interviews niet
bevraagd. Wel zien we dat juist bij die onderwijsorganisaties, waar bestuurders hun schoolleiders
meer ruimte en ook bovenschoolse taken geven, er meer verbindingen ontstaan en er gesproken
wordt over de precieze betekenis en invulling van onderwijskwaliteit op de scholen.
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7 Koppelingen (deelproject 2)
7.1 Analyses
In deze analyse gaan we na of er variatie is in de aard en kwaliteit van sturingsrelaties binnen
onderwijsorganisaties. Dit is nodig om daarna (in deelproject 3) vast te kunnen stellen of eventuele
verschillen gevolgen hebben voor al dan niet doorwerking op het vormgeven van TGO door
leerkrachten (zie Figuur 1). In dit hoofdstuk presenteren we onze typologie en beschrijven we
daaraan voorafgaand het exploratieve proces om tot deze koppelingstypologie te komen. We sluiten
af met een vergelijkende gevalsstudie.
Het is hier van belang om eerst op te merken dat voorhanden zijnde theorieën en empirische
bevindingen uit eerder onderzoek ons maar in geringe mate houvast boden wat betreft dimensies
van sturingsrelaties die doorwerking in de schoolteams kunnen verklaren. Daarom hebben we terug
moeten grijpen op het ontwikkelde theoretisch kader uit hoofdstuk 4 en op basis daarvan zelf een
meetinstrumentarium ontwikkeld. Daarin zijn we uitgegaan van relatiekenmerken, onderwijskundige
en organisatie-gerelateerde inhoudelijke foci, en de gepercipieerde houding.25
Uit deze metingen (Bijlage 6) hebben we schalen (Bijlage 1) geconstrueerd.
Ervan uitgaande dat we sturing opvatten als interactie, is het van belang om na te gaan op welke
punten in deze onderlinge interacties sprake is van koppelingen. De aanwezigheid van sterke
koppelingen in sturingsrelaties sluit aan bij de beleidstheoretische verwachtingen ten aanzien van
sturing en verantwoording. Weick (1976) schrijft juist over loosely coupled systems, waarmee hij
aangeeft dat het niet alleen gaat om koppelingen en ontkoppelingen, maar ook om losjes gekoppelde
systemen. Zo brengt hij nuance in de mate van (ont)koppeling. De (ont)koppelingen die relevant zijn
voor ons onderzoek zijn de dyades tussen actoren uit verschillende organisatorische gremia, dat wil
zeggen: de actor-actordyades van Raad van Toezicht en bestuurder, en bestuurder en schoolleider.
Daarbij maken we een onderscheid naar (1) de actor-actorkoppeling, opgevat als de wenselijkheid
van de bij de ander gepercipieerde focus en houding en (2) de overeenstemming in de focus van de
beide actoren.
Het methodologische uitgangspunt van de analyses is het bestaan van koppelingen. Het
meetinstrument is ontwikkeld om variatie in en tussen de koppelingen binnen onderwijsorganisaties
te kunnen vaststellen. Als we in de resultaten koppelingen vaststellen in een casus, dan wijst dat op
de beleidstheoretische verwachting van sterke koppelingen. Het methodologische startpunt van
koppelingen is noodzakelijk om vervolgens op systematische wijze tot een analyse te kunnen komen
en na te gaan op welke wijze de casussen in de studie te groeperen zijn zodat we een
koppelingstypologie kunnen ontwikkelen. Methodologisch gaat het dan om de wijze waarop de set
van casussen opgedeeld kan worden (onderling van elkaar afwijken en daardoor te groeperen zijn)
om tot een nadere ordening op basis van onderlinge verschillen en overeenkomsten te komen.
Een sterke indicator voor ontkoppeling op een bepaalde dimensie is, volgens ons, als de ene actor de
mate van een relatiekenmerk, inhoudelijke focus, of houding van de andere actor onwenselijk vindt.
Daar spreekt namelijk uit dat een actor betekenis en implicaties verbindt aan de opstelling van de
ander. We hebben steeds gekeken naar welke focus de agent de principaal toekent. Hierbij is het
belangrijk op te merken dat per dyade principaal en agent anders zijn: voor de agent bestuurder is de
principaal de Raad van Toezicht, voor de agent schoolleider is de principaal de bestuurder. Als we de
data van de bestuurder bekijken, dan gaan die dus over de Raad van Toezicht. De bestuurder kan de
Raad van Toezicht een focus toekennen, en hij kan aangeven hoe wenselijk hij die focus vindt.
25

De bestuurder rapporteert over de houding van de Raad van Toezicht, de schoolleider doet dit over de
bestuurder en de teamleden doen dit over hun schoolleider.
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Juist door die laatste toevoeging kunnen we ook iets meer van de bestuurder en diens opvattingen
over de focus afleiden. Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Bestuurders vinden de focus van hun
Raad van Toezicht op organisationele leerfocus overwegend onwenselijk wanneer de Raad van
Toezicht daar een substantieel minder sterke focus op heeft dan de bestuurders (volgens hun
schoolleiders) zelf. Dit duidt erop dat die bestuurders ruimte hebben om naar eigen inzicht te
handelen, maar daarbij weinig steun van de Raad van Toezicht ervaren. Waarschijnlijk ontbreekt er
een door de bestuurder gewenste inhoudelijke koppeling met de Raad van Toezicht. Een heel andere
situatie doet zich voor wanneer er wel substantiële verschillen in de organisationele leerfocus tussen
deze beide actoren zijn en de bestuurder daar juist wel tevreden over is. Het beeld ontstaat dan dat
de bestuurder van mening is dat de door hem vastgestelde zwakke focus van de Raad van Toezicht
passend is en de Raad van Toezicht de bestuurder de ruimte moet laten om zich op z’n eigen wijze in
te zetten wat betreft de organisationele leerfocus.26 Theoretisch is het ook mogelijk dat er onvrede is
hoewel de focus van de bestuurder en de Raad van Toezicht even groot zijn. In die situatie zou het zo
kunnen zijn dat de bestuurder geen ruimte heeft om anders dan in lijn met de Raad van Toezicht te
handelen.27 Waar het hier om gaat, is dat (1) een uitspraak over (on)wenselijkheid een
(ont)koppeling in de sturingsrelatie aangeeft en (2) het verschil in de scores tussen de actoren
aangeeft hoe een (ont)koppeling op die dimensie vervolgens geïnterpreteerd moet worden. Voor
elke casus hebben we per schaal geanalyseerd in hoeverre er sprake is van een koppeling of
ontkoppeling (Bijlage 9).
Om vast te stellen aan de hand van welke dimensies het mogelijk is een typologie te ontwikkelen,
hebben we gekeken naar de verschillen tussen onderwijsorganisaties op (ont)koppelingen op de
schalen van de relatiekenmerken, onderwijskundige en organisatie-gerelateerde inhoudelijke foci, en
houdingen. Om later (in deelproject 3) inzicht te krijgen in de doorwerking van de types op het
vormgeven van TGO door leerkrachten, is het noodzakelijk hier al typen te ontwikkelen met
voldoende power. Vanuit deze gedachte moet de omvang van de groepen in de te ontwikkelen typen
zo gelijk mogelijk zijn. Na meerdere ronden hebben we de selectie van dimensies vast kunnen
stellen. Kanttekening is natuurlijk dat we in de uiteindelijke analyses afhankelijk zijn van de omvang
van de data van leerkrachten per onderwijsorganisatie en school. We realiseren ons dat deze
methodologische afwegingen een sterke stempel drukken op de typologie-ontwikkeling. Met andere
woorden, de schalen aan hand waarvan de steekproef in deze deelstudie 2 redelijk evenredig
opgedeeld kon worden, zijn de uiteindelijke dimensies geworden aan de hand waarvan we de
koppelingstypologie ontwikkelen om sturingsrelaties te karakteriseren.

7.2 Uitkomsten
Het eerste dat genoemd moet worden, is dat er op (nagenoeg) alle schalen variatie is tussen de
onderwijsorganisaties in (ont)koppelingen in de relaties tussen de toezichthouder en de bestuurder
en tussen de bestuurder en de schoolleiders. Ook verschillen de schalen in hun variatie. De meest
systematische bevinding is daarmee dat alle onderwijsorganisaties van elkaar verschillen. Er waren
soms zelfs grote verschillen tussen twee bestuurders van een en dezelfde onderwijsorganisatie (en
hun schoolleiders en leerkrachten). Het is in die context opmerkelijk dat een klein aantal bestuurders
en schoolleiders lage scores toekent aan hun gezamenlijke werkzaamheid (collective efficacy). Dit
duidt op het ten minste ervaren van een redelijke mate van collective efficacy. Desalniettemin
hebben we schalen kunnen selecteren aan de hand waarvan de steekproef redelijk evenredig
opgedeeld kan worden.

26 De agent en de principaal zijn dan in verschillende mate gekoppeld aan de opvatting over het belang van leren
door de organisatie heen.
27 Dit kan ook het geval zijn als een Raad van Toezicht zó sterk op iets anders, bijvoorbeeld smalle
onderwijskwaliteit, focust, dat de bestuurder geen aandacht voor iets anders, zoals organisationeel leren, meer
kan hebben, en daar dus gewoonweg niet aan toe komt.
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Op basis van openheid in communicatie, organisationele leerfocus en focus op politieke omgeving
kon de steekproef redelijk evenredig opgedeeld worden. Dit was het geval bij beide metingen; voor
en tijdens Covid-19. Voor Covid-19 viel focus op politieke omgeving samen met controlerende
houding, maar tijdens Covid-19 viel focus op politieke omgeving samen met een onderzoekende
houding en focus op de maatschappelijke omgeving. Er zijn daarmee in totaal drie dimensies
geselecteerd waarmee we de verschillen in de aard van de interne sturing kunnen typeren (Figuur 4).
Deze dimensies, en de typen die uit hun combinaties voortkomen, worden hieronder in meer detail
beschreven.

Figuur 4: Koppelingstypologie
De dimensie openheid in communicatie tussen bestuurder en schoolleiders
Openheid in communicatie gaat over de mate waarin de bestuurders en de schoolleiders ervaren dat
het in onderlinge gesprekken mogelijk is dat actoren zich kwetsbaar opstellen, dat actoren respectvol
worden behandeld, en dat verschillen tussen actoren worden benut. Dat wil zeggen dat de actoren
die onderdeel zijn van de actor-actordyade zich in onderlinge gesprekken wederzijds uitspreken over
hun contact. 28 Een hoge score op de dimensie openheid in communicatie is wenselijk, omdat daaruit
erkenning van de actoren blijkt en de relatie meer gericht is op het boven tafel krijgen van benodigde
informatie om kwesties aan te pakken, zodat die niet gaan sluimeren. Koppeling op de dimensie
openheid in communicatie staat voor het wederzijds voldoende uitspreken van problemen tussen de
bestuurder en de schoolleiders, waardoor die mogelijk tijdig worden opgelost. Ontkoppeling op de
dimensie openheid in communicatie staat voor het onvoldoende uitspreken van problemen tussen
de bestuurder en de schoolleiders, waardoor die mogelijk gaan sluimeren.
De dimensie organisationele leerfocus van de bestuurder en de Raad van Toezicht
Organisationele leerfocus is een schaal op basis van een professie-ontwikkelingsgerichte, een
systeemvernieuwingsgerichte, en een pedagogische focus.29 Wij zien deze schaal als de poging tot
het organiseren van leren door de gehele organisatie. De data over de Raad van Toezicht en
bestuurders geven daarmee inzicht in de mate waarin zij besliskracht willen organiseren voor het
28 Dit hebben we niet bevraagd voor de relatie van de bestuurder met de Raad van Toezicht.
29 Deze schaal staat beschreven in Bijlage 1.

42

oplossen van problemen door actoren op verschillende organisatielagen. Kijkend naar de data, zien
we dat verschillen tussen onderwijsorganisaties zich alleen voordoen in de koppelingen tussen
bestuurders en Raad van Toezicht. Bestuurders en schoolleiders zijn (bijna) zonder uitzondering
gekoppeld op de organisationele leerfocus. Zij hebben steeds (ongeveer) overeenstemming in hun
scores wat betreft het door actoren zelf oplossen van problemen op verschillende organisatielagen
(van vier besturen ontbreken de gegevens van de schoolleiders). Daarbij zijn er geen gevallen waarin
de bestuurder een lage mate van organisationele leerfocus van de Raad van Toezicht als wenselijk
ziet. Ontkoppeling op organisationele leerfocus tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht
betekent dat de bestuurder weliswaar ruimte ervaart voor het organiseren van leren door de hele
organisatie heen, maar dat die daarbij geen steun ervaart van de Raad van Toezicht. Een gebrek aan
steun is een gevolg van het feit dat er geen verantwoording gevraagd wordt. Wanneer er wel een
koppeling is op organisationele leerfocus tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht, dan is dat
een gevolg van het feit dat de Raad van Toezicht hierover verantwoording vraagt.30
De veranderlijke, gecombineerde dimensie focus op politieke omgeving
De verschillen tussen onderwijsorganisaties in de (ont)koppelingen van bestuurders en Raad van
Toezicht op focus op politieke omgeving en op controlerende houding vertonen sterke gelijkenissen
in de situatie voor Covid-19. Daarom vormen ze in de situatie voor Covid-19 samen één dimensie.
Tijdens de Covid-19 crisis verandert dit en zien we dat de verschillen in de (ont)koppelingen van
bestuurders en Raad van Toezicht op focus op politieke omgeving juist samenvallen met focus op
maatschappelijke omgeving en onderzoekende houding. Daarom vormen zij tijdens Covid-19 samen
één dimensie. We hebben dit alleen bij bestuurders kunnen vaststellen en niet bij schoolleiders.31
Focus op de politieke omgeving staat voor de oriëntatie op externe partners zoals het Ministerie, de
Inspectie van het Onderwijs, maar ook op samenwerkingsverbanden, collega-bestuurders, sociale
partners, de PO-raad, organisaties voor vervolgonderwijs en lokale samenwerkingspartners in de
jeugdzorg of kinderopvang, alsmede lokale en regionale overheden. Met andere woorden, het gaat
om partijen die eisen en verwachtingen kunnen formuleren in relatie tot de onderwijsorganisatie.
Over het algemeen vinden bestuurders het wenselijk dat zijzelf een sterke focus op de politieke
omgeving hebben. Duidelijk was dan ook dat in bijna alle gevallen de bestuurders rapporteren dat
zijzelf een sterkere focus op de politieke omgeving hebben dan de Raad van Toezicht. Als bestuurders
de focus van de Raad van Toezicht onwenselijk vinden (als zij ontkoppeld zijn), kan dat
geïnterpreteerd worden als een gemis aan de mate waarin de Raad van Toezicht zijn rol pakt en
verantwoording vraagt. Het afleggen van verantwoording geeft de bestuurder steun.
Controlerende houding is een schaal op basis van een controlerende, sturende en bemoeierige
houding.32 Bestuurders variëren in de mate waarin ze een controlerende houding onwenselijk
vonden in de situatie voor Covid-19. Sommige bestuurders vonden dat de Raad van Toezicht zich te
controlerend opstelde en andere vonden dat die dat juist te weinig deed. Met andere woorden,
onvrede kan zowel duiden op een tekort als een overdaad.

30 Hier is de inhoudelijke opmerking op z’n plaats dat we hier zien dat, als er ontkoppelingen zijn op de foci op smal
en breed onderwijs, die wel binnen het patroon van ontkoppeling van de organisationele leerfocus vallen. Dat wil
zeggen dat hantering van het onderscheid breed en smal geen bruikbare opdeling van de casussen oplevert om
verder mee te kunnen rekenen (te weinig power) in deelproject 3. Het feit dat bestuurders en schoolleiders (bijna)
zonder uitzondering gekoppeld zijn op de organisationele leerfocus geeft bovendien aan dat zij voldoende
overeenstemming hebben wat betreft hun onderwijskundige doelen en ambities.
31
We hebben namelijk hun leerkrachten niet bevraagd op hun politieke en maatschappelijke omgeving; uit de
voorbereidende analyses kwam geen coherente schaal voor een onderzoekende houding van schoolleiders naar
voren, en op controlerende houding voor Covid-19 waren bestuurders en schoolleiders steeds gekoppeld (van
vier besturen ontbreken de gegevens van controlerende houding van schoolleiders). Om deze redenen vormen zij
geen deel van de dimensie.
32 Alle schaalconstructies staan in Bijlage 1.
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Onderzoekende houding is een schaal op basis van een onderzoekende, open, moedige, zelfbewuste
en reflectieve houding. Als bestuurders de mate van onderzoekende houding onwenselijk vonden in
de situatie tijdens Covid-19, dan was dat, omdat zij vonden dat de Raad van Toezicht zich te weinig
onderzoekend opstelde.
Focus op maatschappelijke omgeving tijdens Covid-19 staat voor gerichtheid op wat zich in de
omgeving voltrekt. Tijdens Covid-19 geven bestuurders aan het meer wenselijk te vinden wanneer de
Raad van Toezicht een sterkere focus op de maatschappelijke omgeving heeft. Daarbij hebben in
bijna alle gevallen de bestuurders sterkere focus op de maatschappelijke omgeving dan de Raad van
Toezicht. Als bestuurders de mate van die focus van de Raad van Toezicht dan onwenselijk vinden
(als zij ontkoppeld zijn), kan dat geïnterpreteerd worden als een gemis aan het vragen van
verantwoording daarvoor, waaruit steun daarvoor kan blijken.
Focus op politieke omgeving geeft, zo concluderen we, een relatief stabiel systematisch beeld van
verschillen tussen de onderwijsorganisaties. Het veranderlijke is de inhoudelijke dimensie. In de,
relatief stabiele, situatie voor Covid-19 speelt IvhO een belangrijke rol en ligt de nadruk op
leerlingenprestaties. Een controlerende houding, inclusief prestatiemonitoring, van een
verantwoordingsvragende passen in die situatie. Dat deze houding in de tweede meting niet meer
voorkomt, is niet verrassend vanwege het beroep dat in die tijd gedaan werd onderwijsorganisaties.
Zo zien we in de situatie tijdens Covid-19 een verschuiving en lag het accent op het aanbieden van
onderwijs en het, waar mogelijk, opvangen van kwetsbare kinderen in de school. In deze
veranderlijke situatie gaat het meer om een sterkere focus op de maatschappelijke omgeving en het
(onder)zoeken van passende mogelijkheden.33
Uit bovenstaande ontstaat het beeld dat de politieke omgeving inhoudelijk gezien draait om
afstemming op wat op een bepaald moment als de bestuurlijke opdracht wordt gezien en de houding
die daarbij past.

7.3 De Typen
Hieronder bespreken we de typen die voortkomen uit de combinatie van de drie dimensies. Per type
presenteren we een tabel waarin de scores op de drie koppelingsdimensies zijn opgenomen. In de
linker kolom staan de koppelingsdimensies. In de overige kolommen staan de actoren en de
koppelingen (‘&’ geeft een koppeling aan, ‘X’ geeft een ontkoppeling aan, ‘O’ geeft aan dat wij er
geen uitspaken over kunnen doen). In Tabel 2 presenteren we vervolgens de verdeling van
onderwijsorganisaties over de typen.
Type 0: Stabiel
Toezichthouder
Openheid in Communicatie
Organisationele Leerfocus
Focus op Politieke Omgeving

Bestuurder
O
&
&

Schoolleiders
&
&
O

Bij dit type ontstaat het beeld van een stabiele organisatie. De bestuurder en de schoolleiders
spreken problemen wederzijds voldoende uit, waardoor die tijdig kunnen worden opgelost. 34 De
Raad van Toezicht vraagt verantwoording voor het organiseren van leren door de hele organisatie
heen, ten behoeve van de besliskracht voor het oplossen van problemen van actoren op
verschillende organisatielagen.
33 In onze resultaten nemen we een verschuiving waar naar een bredere opvatting van onderwijs. Opvallend is
wel dat over de gehele linie het beeld blijft bestaan dat bestuurders een bedrijfsmatige focus van de Raad van
Toezicht als wenselijk blijven beschouwen.
34 In Bijlage 9 staan de criteria en grenswaarden voor de duiding van voldoende.
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De inzet van de schoolleiders sluit op dit gebied aan bij de verantwoording die de bestuurder
hierover vraagt. Daarbij ervaart de bestuurder voldoende steun in het streven naar legitimiteit en
wat hij op dat moment ziet als bestuurlijke opdracht.
Type 1: Verbindend
Toezichthouder
Openheid in Communicatie
Organisationele Leerfocus
Focus op Politieke Omgeving

Bestuurder
O
X
&

Schoolleiders
&
&
O

Bij dit type ontstaat het beeld van actoren die zich inzetten voor en betrokken zijn bij ontwikkelingen
in de organisatie. De bestuurder en de schoolleiders spreken problemen wederzijds voldoende uit,
zodat die tijdig kunnen worden opgelost. De bestuurder zet zich in voor het organiseren van leren
door de hele organisatie heen, ten behoeve van de besliskracht voor het oplossen van problemen
van actoren op verschillende organisatielagen. Deze inzet van de bestuurder omvat meer dan waar
de Raad van Toezicht verantwoording over vraagt. De inzet van de schoolleiders sluit op dit gebied
aan bij de verantwoording die de bestuurder hierover vraagt. Daarbij ervaart de bestuurder
voldoende steun in het streven naar legitimiteit en wat hij op dat moment ziet als bestuurlijke
opdracht.
Type 2: Gedirigeerd
Toezichthouder
Openheid in Communicatie
Organisationele Leerfocus
Focus op Politieke Omgeving

Bestuurder
O
&
X

Schoolleiders
&
&
O

Bij dit type ontstaat het beeld dat de Raad van Toezicht op de stoel van de bestuurder zit. De
bestuurder en de schoolleiders spreken problemen wederzijds voldoende uit, waardoor die tijdig
kunnen worden opgelost. De Raad van Toezicht vraagt verantwoording voor het organiseren van
leren door de hele organisatie heen, ten behoeve van de besliskracht voor het oplossen van
problemen van actoren op verschillende organisatielagen. De inzet van de schoolleiders sluit op dit
gebied aan bij de verantwoording die de bestuurder hierover vraagt. Echter, de bestuurder ervaart
niet voldoende steun in het streven naar legitimiteit en wat hij op dat moment ziet als bestuurlijke
opdracht.
Type 3: Werkvloergericht
Toezichthouder
Openheid in Communicatie
Organisationele Leerfocus
Focus op Politieke Omgeving

Bestuurder
O
X
X

Schoolleiders
&
&
O

Bij dit type ontstaat het beeld dat de Raad van Toezicht op afstand is komen te staan en de focus van
de bestuurder op de werkvloer ligt, mogelijk omdat er sprake is van crisismanagement. De
bestuurder en de schoolleiders spreken problemen wederzijds voldoende uit, waardoor die tijdig
kunnen worden opgelost. De bestuurder zet zich in voor het organiseren van leren door de hele
organisatie heen, ten behoeve van de besliskracht voor het oplossen van problemen van actoren op
verschillende organisatielagen. Deze inzet van de bestuurder omvat meer dan waar de Raad van
Toezicht verantwoording over vraagt. De inzet van de schoolleiders sluit op dit gebied aan bij de
verantwoording die de bestuurder hierover vraagt. Echter, de bestuurder ervaart niet voldoende
steun in het streven naar legitimiteit en wat hij op dat moment ziet als bestuurlijke opdracht.
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Type 4: Opgedeeld
Toezichthouder
Openheid in Communicatie
Organisationele Leerfocus
Focus op Politieke Omgeving

Bestuurder
O
&
&

Schoolleiders
X
&
O

Bij dit type ontstaat het beeld van een eilandenrijk. Actoren lossen problemen bínnen hun eigen
gremium (organisatielaag) op. De bestuurder en de schoolleiders spreken problemen wederzijds
onvoldoende uit, waardoor die mogelijk gaan sluimeren.35 De Raad van Toezicht vraagt
verantwoording voor het organiseren van leren door de hele organisatie heen, ten behoeve van de
besliskracht voor het oplossen van problemen van actoren op verschillende organisatielagen. De
inzet van de schoolleiders sluit op dit gebied aan bij de verantwoording die de bestuurder hierover
vraagt. Daarbij ervaart de bestuurder voldoende steun in het streven naar legitimiteit en wat hij op
dat moment ziet als bestuurlijke opdracht.
Type 5: Richtingenconflict
Toezichthouder
Openheid in Communicatie
Organisationele Leerfocus
Focus op Politieke Omgeving

Bestuurder
O
X
&

Schoolleiders
X
&
O

Bij dit type ontstaat het beeld dat de bestuurder en schoolleiders al langer sluimerende problemen
proberen op te lossen door een lerende organisatie op te bouwen, maar dat ze nog zoeken naar
gemeenschappelijkheid. De bestuurder en de schoolleiders spreken problemen wederzijds
onvoldoende uit, waardoor die mogelijk gaan sluimeren. De bestuurder zet zich in voor het
organiseren van leren door de hele organisatie heen, ten behoeve van de besliskracht voor het
oplossen van problemen van actoren op verschillende organisatielagen. Deze inzet van de bestuurder
omvat meer dan waar de Raad van Toezicht verantwoording over vraagt. De inzet van de
schoolleiders sluit op dit gebied aan bij de verantwoording die de bestuurder hierover vraagt. Daarbij
ervaart de bestuurder voldoende steun in het streven naar legitimiteit en wat hij op dat moment ziet
als bestuurlijke opdracht.
Type 6: Onverschillig
Toezichthouder
Openheid in Communicatie
Organisationele Leerfocus
Focus op Politieke Omgeving

Bestuurder
O
&
X

Schoolleiders
X
&
O

Bij dit type ontstaat het beeld van een bestuurder die zoekt naar aansluiting. Bestuurder en
schoolleiders spreken problemen wederzijds onvoldoende uit, waardoor die mogelijk gaan
sluimeren. De Raad van Toezicht vraagt verantwoording voor het organiseren van leren door de hele
organisatie heen, ten behoeve van de besliskracht voor het oplossen van problemen van actoren op
verschillende organisatielagen. De inzet van de schoolleiders sluit op dit gebied aan bij de
verantwoording die de bestuurder hierover vraagt. Daarbij ervaart de bestuurder onvoldoende steun
in het streven naar legitimiteit en wat hij op dat moment ziet als bestuurlijke opdracht.

35

Bij het koppelingstype 4,6 en 7 stellen we vast dat de variatie tussen schoolleiders binnen een
onderwijsorganisatie sterk verschillen. We verwachten dat sommige schoolleiders en de bestuurder wel
gekoppeld zijn en anderen niet. Als gevolg van het rekenen met gemiddelden raakt die interne variatie in de
ontwikkelde typologie buiten beeld.
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Type 7: Richtingloos
Toezichthouder
Openheid in Communicatie
Organisationele Leerfocus
Focus op Politieke Omgeving

Bestuurder
O
X
X

Schoolleiders
X
&
O

Bij dit type zien we een geïsoleerd(e) bestuur(der). De bestuurder en de schoolleiders spreken
problemen wederzijds onvoldoende uit, waardoor die mogelijk gaan sluimeren. De bestuurder zet
zich in voor het organiseren van leren door de hele organisatie heen, ten behoeve van de
besliskracht voor het oplossen van problemen van actoren op verschillende organisatielagen. Deze
inzet van de bestuurder omvat meer dan waar de Raad van Toezicht verantwoording over vraagt. De
inzet van de schoolleiders sluit op dit gebied aan bij de verantwoording die de bestuurder hierover
vraagt. Echter, de bestuurder ervaart niet voldoende steun in het streven naar legitimiteit en wat hij
op dat moment ziet als bestuurlijke opdracht.
Tabel 2: Verdeling van onderwijsorganisaties over de typen
Type-nummer Type-naam
Casussen voor Covid-19 Casussen tijdens Covid-19
0

stabiel

9, 14, 16

1, 9, 10, 13, 15, 16

1

verbindend

4, 5, 10, 11

11

2

gedirigeerd

-

-

3

werkvloergericht

-

4, 5, 7

4

opgedeeld

1, 6, 7, 8, 12, 18, 19, 20

2, 3, 6, 8, 12, 14, 18, 19, 20

5

richtingenconflict

13

-

6

onverschillig

15

-

7
richtingloos
2, 3, 17
17
Noot: van casus 21 hadden we geen data van de bestuurder, waardoor die casus niet meegenomen kon
worden in de typologieanalyse.

Verschuivingen tijdens Covid-19
Uit Tabel 2 wordt duidelijk dat de helft van de casussen in de situatie voor Covid-19 en die tijdens
Covid-19 op dezelfde wijze getypeerd kunnen worden. Dit impliceert dat de andere helft gedurende
de crisis naar een ander type is verschoven. Het valt op dat een aantal van die casussen verschuift
naar een typen waarin de bestuurder geheel gekoppeld of met één actor ontkoppeld is. Concreet:
wat we zien is dat de casussen die verschuiven, verschuiven naar gestabiliseerd (Type 0) waarin er
geen ontkoppelingen zijn, naar werkvloergericht (Type 3), waarin de bestuurder gekoppeld is aan de
schoolleiders maar niet aan de Raad van Toezicht, of naar opgedeeld (Type 4), waarin de bestuurder
niet gekoppeld is aan de schoolleiders maar wel aan de Raad van Toezicht.

Doorwerking van bestuur tot in het schoolteam
Aan de hand van de ontwikkelde koppelingstypologie is het mogelijk om na te gaan of de gevonden
variatie in de sturingsrelaties doorwerkt op het ontwikkelen van TGO op teamniveau. Of, met andere
woorden, zien we een bestuursketen van het bestuur tot in de klas? In deze analyses hebben we om
TGO te meten gebruikgemaakt van meerdere meetschalen. Het gaat om de schalen idee- en
handelingsgeneratie, openheid voor ideeën, klimaat in het team, en leren van fouten (Bijlage 1). In
de vragenlijst (Bijlage 6) zijn de items van deze schalen aan teamleden voorgelegd om in het licht van
TGO aan te geven in hoeverre zij toekomen aan het ontwikkelen en reflecteren op ideeën, het elkaar
ondersteuning en veiligheid bieden, en in hoeverre zij openheid voor ideeën ervaren.
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Onderliggende redenering is dat deze schaaltjes opgevat kunnen worden als leeractiviteiten en cultuur van leerkrachten ten behoeve van TGO. Tezamen beschouwen we dit als een onderdeel van
de teamcreativiteit in de scholen.
Om vast te kunnen stellen in hoeverre er sprake is van doorwerking, hebben we een vergelijkende
opzet gehanteerd. Dat wil zeggen dat we de casussen die onderdeel zijn van een type steeds hebben
vergeleken met de casussen van elk ander type door middel van t-tests. Op deze manier krijgen we
een indicatie van welke constellatie van koppelingsdimensies van invloed is (lees: doorwerkt) op
teamcreativiteit. Echter, we hebben geen veldexperiment uitgevoerd, en dus kunnen we geen
aannames doen over in hoeverre niet-geobserveerde invloeden onze resultaten hebben beïnvloed.
De resultaten uit deze analyse moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden
geïnterpreteerd. We hebben gebruikgemaakt van de data die we verzamelden in de eerste
vragenlijst (voor Covid-19). De vergelijkingen op basis van t-tests laten een consistent beeld zien.36
Het type Verbindend (Type 1) geeft vrij consistent hogere scores op de vier schaaltjes dan de andere
types (zie Tabel 3). Onder Type 1 verstaan we de onderwijsorganisaties die in een relatief stabiele
situatie blijk geven van hun ontwikkeling richting een lerende organisatie. Er is sprake van koppeling
op de focus op de politieke omgeving van de onderwijsorganisatie, er is openheid in de
communicatie tussen de bestuurder en de schoolleiders, en het bestuur toont een sterkere inzet op
leren in de gehele organisatie dan waar de Raad van Toezicht om vraagt in de verantwoording.
Verder zien we dat bij geen van de scholen teamcreativiteit werkelijk laag is: alleen bij de variabele
leren van fouten zien we dat twee scholen onder de gemiddelde score duiken (zie Tabel 3). Kijken we
naar de maxima op de teamcreativiteitsschalen, dan zien we dat in drie van de vier gevallen een
school binnen een ander type een hogere waarde heeft dan de hoogste binnen het type verbindend.
De scholen binnen het type verbindend blijken het meest consistent en scoren hoog op
teamcreativiteit. Binnen de andere scholen zijn de verschillen groter of de scores consistent lager. Dit
ondersteunt de interpretatie dat de constellatie van (ont)koppelingen binnen het type verbindend
een gerichtheid op exploratie bewerkstelligt. Binnen de andere typen is er mogelijk wel een
gerichtheid op exploratie, maar is de doorwerking specifiek per school. Daarmee geven we aan dat,
hoewel het type verbindend teamcreativiteit lijkt te kunnen bevorderen, we zeker niet kunnen
vaststellen dat er geen doorwerking is op teamcreativiteit in de andere typen.
Extra relevant is het om aan te geven dat het type ‘stabiel’ dat nauw verwant is aan het type
verbindend, geen doorwerking laat zien. De eerste mogelijke verklaring daarvoor is de in dit type
aanwezige koppeling tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder wat betreft de organisatorische
leerfocus. Ons beeld is dat de casussen in dit type in mindere mate in ontwikkeling zijn. Het leren is,
beeldend gezegd, al meer gestold en daarmee in zekere zin minder levendig aanwezig in de
organisatie. Een indicatie daarvoor is ook dat het minimum, het maximum, en het gemiddelde van de
casussen in dit type stabiel lager zijn dan bij het type verbindend wat betreft de activiteiten die
gericht zijn op verbreding door het genereren van nieuwe dingen (idee- en handelingsgeneratie en
leren van fouten). Die waarden zijn veel gelijker bij de culturele aspecten (openheid voor ideeën en
een veilig en behulpzaam teamklimaat), waar meer het ontvangen en opvangen van nieuwe dingen
uit spreekt. Bij het type stabiel is er mogelijk meer overeenstemming onder de actoren over de
richting waarin ontwikkelingen zich moeten voltrekken, en is er daarmee minder belang bij, en
mogelijk ruimte voor, activiteiten van actoren om een (nieuwe) ontwikkelingsrichting te bepalen.

36 Ook hier hebben we te maken met een suboptimale toets vanwege powervereisten. Het was niet mogelijk op
basis van SEM voor de afzonderlijke typen een padmodel te ontwikkelen en effecten per type vast te stellen en te
vergelijken.
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Tabel 3: Teamcreativiteitsschalen
0
1
4
6
7
stabiel Verbindend opgedeeld onverschillig richtingloos
N-leerkrachten

35

14

34

31

50

N-scholen

6

4

9

3

4

N-bestuurders

3

3

6

1

3

CreaIHG Gemiddelde

3,62

4,06

3,75

3,85

3,65

CreaIHG Minimum

3,12

3,60

3,20

3,57

3,07

CreaIHG Maximum

3,98

4,20

4,05

4,44

3,91

CreaOvI Gemiddelde

3,71

4,21

3,60

3,71

3,57

CreaOvI Minimum

3,33

3,33

3,00

3,28

3,22

CreaOvI Maximum

4,46

4,43

4,33

4,27

3,76

CreaLvF Gemiddelde

3,45

3,97

3,69

3,67

3,62

CreaLvF Minimum

2,68

3,00

3,30

3,50

2,96

CreaLvF Maximum

3,93

4,11

4,05

3,80

3,88

CreaKVH Gemiddelde

4,11

4,69

4,07

4,14

4,15

CreaKVH Minimum

3,67

3,00

3,00

3,53

4,11

CreaKVH Maximum
4,78
4,92
5,00
4,38
CreaIHG= teamcreativiteit – idee- en handelingsgeneratie.
CreaOvI = teamcreativiteit – klimaat in het team (elkaar helpen en veilig voelen).
CreaLvF= Leren van Fouten.
CreaKvH = teamcreativiteit – klimaat in het team (elkaar helpen en veilig voelen).

4,24

Noot: de gemiddelden zijn op basis van alle data van leerkrachten (= uit de analyse vergelijkingen tussen typen met ttests), met correctie voor school-lidmaatschap (school=cluster-variabele). De minima en maxima zijn op basis van de
leerkrachten-data per school. Vetgedrukt zijn de gemiddelden van type 1, en per teamcreativiteitsschaal wijken die
significant af van de gemiddelden van de andere typen, behalve bij de schuingedrukte, daar zijn de verschillen
marginaal significant, en bij de onderstreepte, daar is het verschil niet significant. Merk op dat alle minima boven het
midden van de schaal (3 op een 5-puntsschaal) liggen, behalve bij CreaLvF: daar staan bij type 0 en bij type 7 de enige
twee waarden die daaronder vielen.

Op basis van de uitkomsten van onze analyse concluderen we een samenhang tussen het type
verbindend en de leeractiviteiten van leerkrachten op teamniveau. Deze uitkomst laat aan de ene
kant zien, dat er sprake kan zijn van doorwerking volgens de keten uit de beleidstheorie. Het gaat
dan om de gehele keten van bestuur tot in het schoolteam. Als het doel is om leeractiviteiten ten
behoeve van TGO te bevorderen, dan lijkt deze constellatie van (ont)koppelingen een goed
aangrijpingspunt. Maar parallel hieraan zien we ook dat de veronderstelde keten uit de
beleidstheorie, en daarmee ook doorwerking door de gehele organisatie op leren en ontwikkelen van
leerkrachten in het licht van TGO, geen vanzelfsprekend en, gelet op de geconstateerde
verschuivingen tijdens Covid-19, stabiel gegeven is. Dit is een belangrijke constatering, juist omdat
het ontwikkelen van goed onderwijs nu en in de toekomst een wettelijke zorgplicht is.
Hier grijpen we terug op de theoretische spanning tussen exploitatie en exploratie. Waar exploitatie
staat voor een prestatieoriëntatie die ruimte voor het tegemoet treden van het ongewisse verkleint,
gaat het bij exploratie juist om het verbreden van die ruimte. Om onderwijskwaliteit te kunnen
blijven borgen, moet er steeds weer een balans gevonden worden tussen die twee. Het type
verbindend lijkt redelijk consistent de ruimte te kunnen bieden om het ongewisse tegemoet te
treden. Dit is een indicatie dat dit type de balans (tijdelijk) in het voordeel van exploratie trekt. Bij de
andere typen verschilt de ruimte van school tot school. Dit is een indicatie dat de balans door
schoolspecifieke wisselwerkingen tussen routines, ontmoetingen, doelen, keuzes,
ontwikkelingsaanleidingen, et cetera, bepaald wordt, en dus dat er binnen deze typen voor scholen
contextspecificiteit bestaat. In de vergelijking van het type verbindend met het type stabiel, valt op
dat bij het type stabiel de ruimte consistent kleiner is als het gaat om het genereren van nieuwe
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dingen, maar niet als het gaat om de ontvankelijkheid voor nieuwe dingen. Dit zou gezien kunnen
worden als een indicatie van de dynamische aard van de balans tussen exploratie en exploitatie: op
het moment dat de bestuurder gekoppeld raakt met de Raad van Toezicht op de inzet voor het leren
in de gehele organisatie (en zij gekoppeld zijn op de focus op de politieke omgeving van de
onderwijsorganisatie, er openheid is in de communicatie tussen de bestuurder en de schoolleiders,
en zij gekoppeld zijn op de inzet voor het leren in de gehele organisatie), ontstaat er mogelijk meer
eenduidigheid over de richting waarin ontwikkelingen zich moeten voltrekken, en slaat de balans
door naar exploitatie in die richting.

Vergelijkende gevalsstudie
In voorgaande presenteerden we de resultaten uit de analyses van de kwantitatieve data. De
bevindingen daaruit zijn ontstaan vanuit een aantal methodologische keuzes die we moesten maken
om voldoende power te behouden ten einde de in de beleidstheorie vigerende keten van
sturingsrelaties tot in de schoolteams in analyses invulling te kunnen geven. Een implicatie hiervan is
dat we ons op slechts enkele dimensies hebben gericht, met als mogelijke implicatie een te smalle
blik. Daarmee zijn theoretische en inhoudelijke invalshoeken naar de achtergrond geraakt. Om recht
te doen aan de bredere onderliggende theoretische perspectieven, hebben we in dit onderzoek
naast kwantitatieve ook kwalitatieve data verzameld. Deze data hebben de vorm van documenten en
open vragen aan bestuurders, schoolleiders en leerkrachten. Daarnaast hebben we tussen beide
metingen data bij bestuurders en schoolleiders verzameld via reflectieweekboeken, waarin zij
optekenden met wie zij waarover gesproken hadden rond TGO. Van deze kwalitatieve data hebben
we thick descriptions per afzonderlijke casus gemaakt.37 Het gaat dan om thick descriptions over de
besturingsfilosofie (Bijlage 2) en over de onderwijsfilosofie (Bijlage 3). Ook in deze kwalitatieve
analyse hanteren we het ketenperspectief uit de beleidstheorie, maar dit keer werken we inductief
en beschrijvend. Zo ontstaat zicht op percepties wat betreft interne sturing en onderwijsfilosofie. Een
van de voornaamste opbrengsten van deze aanpak is dat de sociale realiteit en complexiteit die
daarbij horen inzichtelijk worden op school en op organisatieniveau. Aan de hand van deze
beschrijvingen en inzichten gaan we na of het mogelijk is om tot een nadere abstrahering en duiding
van patronen te komen.
Overwegend taakgerichte focus op de onderwijsopdracht
We hebben de besturingsfilosofie opgevat als de wijze waarop een onderwijsorganisatie volgens
bestuurders en schoolleiders vormgeeft aan het uitvoeren van hun onderwijsopdracht. Daarbij
hebben we in een inductieve analyse van de open vragen drie foci ontdekt: een taakgerichte, een
leergerichte en een relatiegerichte focus. De taakgerichte focus behelst het antwoord op de vraag
hoe bestuurders en schoolleiders hun onderlinge samenwerking coördineren en hoe, op meer
afstand, het bestuur aan de Raad van Toezicht verantwoording aflegt over de effectiviteit daarvan.
De leergerichte focus omvat het antwoord op de vraag hoe bestuurders en schoolleider, eventueel
daarbij gesteund door de Raad van Toezicht, het eigen leren tracht te organiseren. De relatiefocus
gaat over het antwoord op de vraag hoe bestuurders en schoolleiders zich inspannen om hun
onderlinge relaties zo te onderhouden, dat deze de samenwerking ten goede komen.
Uit onze bevindingen (Figuur 5) komt naar voren dat 17 casussen als dominante focus de
taakgerichte focus hebben. Daarvan zijn er 13 die daarna als dominante focus een leergerichte focus
hebben en daarna een relatiegerichte focus (T>L>R), en 4 die een relatiegerichte focus hebben en
daarna een leergerichte focus (T>R>L>).

37

Een casus is een bestuurder, zijn schoolleiders en hun leerkrachten. Dat er onderwijsorganisaties meededen
met twee bestuurders (en hun schoolleiders en leerkrachten), laten we hier buiten beschouwing; in die
gevallen zijn er dus twee casussen in één onderwijsorganisatie, die we afzonderlijk bekeken hebben. In totaal
zijn er 21 casussen uit 17 deelnemende onderwijsorganisaties.
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Van de resterende 4 casussen zien we dat de leergerichte houding dominant is en dat die gevolgd
wordt door een taakgerichte focus; bij 3 daarvan is de leergerichte focus groter dan de
relatiegerichte focus (L>T>R) en bij 1 even groot (L>T=R).
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Figuur 5: Besturingsfilosofie van de bestuurder en het gemiddelde van zijn schoolleiders.
De volgorde van de casus volgt de in de tekst gepresenteerde indeling naar focus.
Binnen de casussen vinden we tussen bestuurders en schoolleiders en, als we het aantal uitspraken
van de schoolleiders middelen, tussen de schoolleiders onderling variatie in focus op leren en
relaties. Ditzelfde geldt voor één van de drie onderwijsorganisaties waarvan twee bestuurders (elk
met hun eigen schoolleiders) hebben meegedaan. Blijkbaar kunnen twee bestuurders een en
dezelfde besturingsfilosofie anders verwoorden en dat geldt ook voor hun schoolleiders. In een
aantal casussen zien we ook dat de bestuurders en schoolleiders een ander patroon in de drie foci
rapporteren. Het kan dan gaan om bestuurders die vaak aangeven te focussen op leren waar
schoolleiders dat niet doen en vice versa (zie Bijlage 4).
Qua filosofie zijn we geen variabele op het spoor gekomen waarmee we de casussen systematisch
kunnen indelen, dat wil zeggen: de focus op taak, leren of relatie is geen voorspeller voor variatie op
de andere variabelen. Korter gezegd: de besturingsfilosofie blijkt geen voorspeller te zijn voor de
gepercipieerde en gerapporteerde foci, houding en onderlinge communicatie van bestuurders en
schoolleiders. We maken dit hier inzichtelijk door het opnemen van een deel van de tabel uit Bijlage
4, die we gebaseerd hebben op de thick descriptions uit Bijlagen 2 en 3. Tabel 4 (op volgende pagina)
laat de koppelingen zien tussen actoren onderling (tevredenheid focus), de koppeling filosofie en
gedrag van een actor (filosofie-actordyade), en de koppeling tussen filosofie en middelen om die
waar te maken.
We zien een aanzienlijke variatie in koppelingen (groene vlakjes), partiële koppelingen (oranje
vlakjes) en ontkoppelingen (rode vlakjes). We zien daarnaast dat de grootte van de
onderwijsorganisatie noch de besturingsfilosofie doorslaggevend zijn voor het patroon van de
casussen.

51

Tabel 4: Exemplarische koppelingen besturingsfilosofie
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Positie van de Raad van Toezicht
In de thick descriptions van de afzonderlijke casussen valt op dat bestuurders, zeker in de eerste
meting, van mening zijn dat de Raad van Toezicht sterk gericht is op de onderwijskwaliteit in de eigen
organisatie en minder oog heeft voor de maatschappelijke en politieke omgeving. Natuurlijk zien we
variatie tussen de onderwijsorganisaties, maar het algemene beeld ontstaat wel dat de bestuurders
rapporteren dat hun eigen blikrichting en maatschappelijke oriëntatie, breder is dan die van de Raad
van Toezicht (zie Bijlage 5).
Bij de tweede meting zien we dit beeld iets veranderen, tenminste volgens de bestuurders. We zien
dan een zoektocht naar wat een wenselijk afstand en nabijheid is in de crisis. Aanvullend op de
beweging die ontstaat als gevolg van Covid-19, zien we ook dat de beantwoording van de open
vragen laat zien dat Raden van Toezicht volgens bestuurders in meer of mindere mate hun focus
herijken. In dit licht zien we ook de dynamiek zichtbaar worden in de relatie tussen bestuurders en
Raden van Toezicht. Er is meer aandacht voor persoonlijke omstandigheden en soms ook ineens voor
operationele zaken. Ook daar blijkt weer sprake van aanzienlijke variatie en verschil in opvattingen
over een wenselijke invulling van het intern toezicht.
Wanneer we naar de koppelingen tussen de Raad van Toezicht en de bestuurder kijken, dan zien we
13 partiële koppelingen (dat wil zeggen, de bestuurder is niet op alle punten tevreden over de focus
en houding van de Raad van Toezicht), 2 ontkoppelingen, 4 koppelingen en 1 aankoppeling (dat wil
zeggen dat de bestuurder voor de crisis ten dele en tijdens de crisis geheel tevreden was over focus
en houding van de Raad van Toezicht). Op zich is het in vergelijkend perspectief niet vreemd dat de
koppelingen hier vooral partieel zijn. Het gaat immers om een controlerend en toezichthoudend
gremium, dat op meer afstand staat dan dat bestuurders en schoolleiders doorgaans van elkaar
afstaan, en er bovendien sprake is van een controlerende functie. Ook hier geldt dat we geen
variabele op het spoor zijn gekomen aan de hand waarvan we de casussen systematisch nader
kunnen indelen. Dat wil zeggen: wel, geen of partiële koppeling tussen Raad van Toezicht en
bestuurder lijkt niet samen te hangen met de variatie die we binnen andere relevante variabelen
zien.
Centrale en decentrale aansturing en integrale verantwoordelijkheid
We hebben, voortbordurend op de modellen van Marx en de principaal-agent theorie, in de
taakgerichte focus als coördinatievraagstuk nader ingezoomd op de wijze waarop de vertaling
daarvan in taken en verantwoordelijkheden is verdeeld tussen bestuurder, bestuursbureau,
schoolleiders en hun bovenschools overleg. Bij de gesloten vraag die we in de vragenlijst stelden over
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integrale verantwoordelijkheid, gaf 85% van de bestuurders en 90% van de schoolleiders aan, dat
verantwoordelijkheden integraal op schoolniveau belegd zijn. Dat ziet er redelijk homogeen uit.
Echter, wanneer we afgaan op de open vragen en data uit de reflectieweekboeken, dan ontstaat een
meer divers beeld. We zien dan variatie tussen de casussen, bijvoorbeeld in de ruimte die de
schoolleiders de facto ervaren, maar ook in de rol en ruimte die zij hebben in het directie-overleg,
waarbij soms de bestuurder lid is van de agendacommissie en/of bij het bovenschools overleg
aanwezig is, en soms dit allemaal aan de schoolleiders overlaat. Opvallend is dat sommige
onderwijsorganisaties op papier een sterke centrale aansturing laten zien, maar dat dit niet zo naar
voren komt uit beschrijvingen van de dagelijkse praktijk. Ook komt het omgekeerde voor en blijkt er
meer centrale sturing te zijn dan de formele documenten doen vermoeden. Belangrijk is ook om op
te merken dat een groot aantal casussen aangeeft juist op dit punt in ontwikkeling te zijn en te
streven naar een meer decentrale vorm van sturing, waarbij de schoolleiders nadrukkelijker
meebeslissen en bijvoorbeeld het voortouw nemen in het directieoverleg. Over het concept ‘gedeeld
leiderschap’ zijn van veel onderwijsorganisaties de schoolleiders positief, zo blijkt uit de
beschrijvingen die we lezen. Daartegenover staat dat schoolleiders van diverse casussen hun
bedenkingen over de praktische uitvoering ervan uiten vanwege de in hun ogen weerbarstige
praktijk.
Een aanpalend punt is dat we in de open antwoorden veel lezen over samen leren, intervisie en
professionele leergemeenschappen. Het is echter opvallend dat we hier geen link zien naar de
verwoorde besturingsfilosofie en de aandacht die er in de formele documenten is op leren. Met
andere woorden, we zien de focus op leren uit de besturingsfilosofie soms niet terug in de
bovenschoolse samenwerking en andersom, de focus op leren in de bovenschoolse samenwerking
niet terug in de besturingsfilosofie.
Wat we wel zien, als we een totaalbeeld proberen te krijgen over alle casussen heen, is dat
schoolleiders vooral aangeven dat hun bestuurder gericht is op de eigen organisatie. Frequent wordt
die constatering gevolgd door de mededeling dat dit niet vanuit een ambtelijk-bureaucratische
houding is. In feite zien we dat de meeste bestuurders volgens hun schoolleiders sterk gericht zijn op
de drie aspecten van de organisationele leerfocus die naar voren kwam uit de kwantitatieve data:
een professie-ontwikkelingsgerichte, een systeemvernieuwingsgerichte en een pedagogische focus.38
Deze drie foci vormen tezamen een van de dimensies uit de kubus (Figuur 4). Wij zien deze dimensie
als de poging tot het organiseren van leren door de hele organisatie heen. Bij een aantal casussen ligt
het accent hier minder op, zijn schoolleiders ontevreden of zien we juist dat schoolleiders geacht
worden dit samen op te pakken en bovenschools vorm te geven. Verder zien we tussen de casussen
een verschil in de mate waarin schoolleiders waarnemen dat de bestuurder buiten de organisatie ook
met andere organisaties en soms ook in de politieke omgeving acteert.
Een laatste interessante bevinding rond integrale verantwoordelijkheid en (de)centrale aansturing is
dat op onze vraag sinds wanneer integrale verantwoordelijkheid geldt, slechts in drie casussen zowel
bestuurder als schoolleiders hetzelfde tijdstip melden. In alle andere casussen werden tijdstippen
genoemd variërend van zeer recent tot langer dan vijf jaar geleden. In het ene geval was er één
iemand die een afwijkend tijdstip noemde, in het andere geval deed iedereen dat. Dit zou een signaal
kunnen zijn dat ‘integrale verantwoordelijkheid’ als begrip in beleidsdocumenten voor de diverse
betrokkenen op verschillende momenten pas merkbaar of als zodanig herkenbaar is geworden. Met
andere woorden: de praktijk volgt de beleidsrealiteit in elk geval in de tijd, maar of en hoe die
beleidsrealiteit navolging krijgt in de praktijk is geen eenduidig gedeelde ervaring.

38 Zie ook de schaalconstructie in Bijlage 1.
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De in de kwalitatieve data waargenomen variatie in de invulling van integrale verantwoordelijkheid
en de ruimte die er is om beslissingen te nemen, de financiën, en de frequentie en wijze van
verantwoorden, strookt dan ook niet met het homogene beeld dat uit de antwoorden op de gesloten
vraag ontstaat. Daarnaast vinden we ook variatie in de mate waarin leren, naar eigen zeggen van
bestuurders en schoolleiders, plaatsvindt; dit is ook zo binnen casussen waarin de bestuurder een
sterke organisationele leerfocus heeft.
Variatie aan koppelingen in filosofie-actordyade
Wanneer we nader analyseren in hoeverre de besturingsfilosofie daadwerkelijk handen en voeten
krijgt in het handelen van de betrokken actoren (met andere woorden: is er verschil tussen de
geformuleerde besturingsfilosofie of espoused theory, en geobserveerd/gepercipieerd gedrag of
theory-in-use; dit noemen we de filosofie-actordyade), dan zien we ook hier variatie tussen de
organisaties.
De besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid zien de respondenten in het algemeen
(zeer) sterk terug in het handelen van zichzelf en de ander (lees: de bestuurder of de schoolleider).
Daarbij zien we kleine verschillen tussen casussen: bij sommige wordt de besturingsfilosofie in het
handelen teruggezien, bij een groter aantal wordt integrale verantwoordelijkheid teruggezien in het
handelen, en bij enkele zijn beide matig zichtbaar in het handelen. Ook zien we soms minder
enthousiasme bij respondenten over het bestuursbureau. In een van de casussen lijkt deze de
concurrentie met de schoolleiders aan te gaan. Een enkele keer wordt dit gerelateerd aan de omvang
van de organisatie, maar op basis van de data kunnen we geen eenduidig patroon vaststellen.
Als het gaat om doorwerking van de sturingsrelaties naar de schoolteams, is het om te beginnen
belangrijk om nogmaals aan te geven dat niet alle teams van de deelnemende schoolleiders de
vragenlijst hebben beantwoord. We zien verschillen in de hoeveelheid respons vanuit casussen (van
vier casussen zijn geen teamvragenlijsten binnengekomen, van de meeste niet van alle scholen) en
soms ook in de mate waarin de vragenlijsten volledig zijn ingevuld (we zien bijvoorbeeld dat er soms
blokken met vragen zijn overgeslagen). Ook denken we een bias in de data te zien. Het beeld
ontstaat dat we juist van de teams die een ‘tevreden’ schoolleider hebben data hebben. Zo zien we
een aantal keer dat van twee van de drie schoolleiders teams de vragenlijsten hebben ingevuld en
dat blijken dan de teams van de meest tevreden schoolleiders te zijn wat betreft de houding en focus
van hun bestuurder. Soms gaat het over de focus van de bestuurder bij de eerste vragenlijst en soms
ook over de houding en duidelijkheid tijdens Covid-19. Deze variatie maakt het ook lastig om verdere
conclusies te verbinden aan de data.
Wat betreft de mate waarin er ruimte is om mee te beslissen, zien we over het algemeen een positief
beeld. Wel zijn er wat kritische geluiden over transparantie en soms ook het tempo waarmee je je
moet melden om mee te kunnen praten. Deze haast speelde juist ook ten tijde van de Covid-19 crisis.
Ook hier zien we dat teamleden soms heel verschillende uitspraken doen over dezelfde
schoolleiders. In een van de onderwijsorganisaties bijvoorbeeld, vond de ene leerkracht dat de
schoolleider over te weinig kennis beschikte, de ander zag dat hij nieuwe ontwikkelingen bijhield en
een derde meende dat hij juist daardoor te veel tegelijkertijd wilde zonder een eenduidige lijn.
Wisselende reacties zien we ook ten aanzien van de aan- of afwezigheid van de bestuurder en de
aandacht die leerkrachten krijgen van de bestuurder. Sommigen zien de bestuurder meer frequent
en anderen geven over dezelfde bestuurder aan dat het juist minder frequent is. Ook zien we hier en
daar minder positieve reacties op de extra aandacht en presentjes van de bestuurder tijdens de
crisis. Kijkend naar de data, is lang niet altijd duidelijk waar de vastgestelde verschillen vandaan
komen.
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We zien dus casussen met een meer of mindere mate van congruentie tussen espoused theories en
theories-in-use en ook dat de actoren binnen de casussen onderling verschillen in de mate waarin zij
denken te zien dat de besturingsfilosofie en integrale verantwoordelijkheid, centrale en decentrale
aansturing tot uiting komen in de organisatie. De vraag is waarom het bij de ene casus lukt om
congruent te handelen, terwijl dat in de andere niet lukt, of sterker nog, waarom de gedachten
hierover tussen bestuurders, schoolleiders en leerkrachten binnen een casus zo sterk kunnen
verschillen. Bovendien hebben we de besturingsfilosofie verbonden aan dat waar sturing aan
gegeven moest worden, namelijk de onderwijsopdracht; ook daarin hebben we variatie gevonden,
zoals hieronder blijkt. En tot slot hebben we data die doorkruist worden door een onvoorziene crisis,
waardoor congruentie zelf ook variabel wordt. We zijn tot een typologie gekomen, maar werken
eerst de filosofie achter de onderwijsopdracht uit.
Dominantie van focus op voorbereiding op de toekomst
We hebben de onderwijsfilosofie achter TGO opgevat als de invulling die onderwijsorganisaties
geven aan hun maatschappelijke, brede opdracht voor het onderwijs. Daarbij hebben we op basis
van een inductieve analyse van de open vragen twee foci onderscheiden. De eerste, en dominante,
focus is dat het onderwijs gericht is op het voorbereiden van het kind op een toekomstige plek in de
toekomstige samenleving (Holistisch; H). Deze focus was in 13 casussen dominant. Daarnaast vonden
we de focus op de ontwikkeling van het kind, los van een (toekomstige) samenleving
(Kindontwikkeling; K). Deze focus was bij 5 casussen dominant. Met ‘dominant’ bedoelen we de
meest sterke focus, omdat alle onderwijsorganisaties beide foci hadden. Ook zijn er 3 casussen die
beide foci even sterk accentueerden.
Ter specificering van TGO worden als relevante ontwikkelingen door 5 casussen digitalisering,
robotisering, technologie en media genoemd, 4 casussen koppelen TGO aan nieuwe beroepen, 1
casus verwijst naar het belang van een duurzame samenleving en 1 casus geeft een completere
filosofie van de plaats van de mens in de wereld. De overige 10 casussen hebben het niet over
specifieke ontwikkelingen.
De meeste casussen laten de toekomst onbepaald en richten zich op de voorbereiding op het
ongewisse door een focus op hetzij cognitieve vaardigheden (smalle focus) en/of sociale en
burgerschapsvaardigheden (brede focus) en/of leren leren (meta focus).
Net als bij de besturingsfilosofie zijn we nagegaan of er koppelingen zijn tussen de overeenstemming
over onderwijsfilosofie. In de actor-actordyade hebben we ook geanalyseerd of de bestuurder
tevreden is over de invulling die de Raad van Toezicht aan de onderwijsopdracht geeft. Kan de
bestuurder zich vinden in de invulling die de Raad van Toezicht geeft aan de onderwijstaak (smal,
namelijk gericht op cognitieve vaardigheden en/of breed, namelijk gericht op sociale en
burgerschapsvaardigheden)? Ditzelfde hebben we gedaan met schoolleiders: kunnen zij zich vinden
in de invulling die de bestuurder geeft aan de onderwijstaak? Waar voor handen, hebben we dit ook
gedaan met de leerkrachten: kunnen zij zich vinden in de invulling die de schoolleider aan de
onderwijstaak geeft?
Daarnaast hebben we de filosofie-actordyade geanalyseerd: blijkt de focus in de onderwijsfilosofie
ook uit het handelen? Als maat daarvan hebben we specifiek gelet op de overeenstemming over het
belang van het gesprek daarover: is dit belangrijk genoeg om het gesprek te organiseren, ontstaat dit
spontaan, komt het binnenkort op de agenda of gaat dit niet gebeuren? Tot slot hebben we
koppelingen gezocht tussen filosofie en de middelen om deze in de praktijk te brengen. Tabel 5
(volgende pagina) geeft (net als Tabel 4 en over dezelfde casus) een selectie van de variatie die we
gevonden hebben (in Bijlage 4 staat de gehele tabel).
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Tabel 5: Exemplarische koppelingen onderwijsfilosofie
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Tabel 5 laat eveneens een grote variatie zien in de koppelingen (groene vlakjes), partiële koppelingen
(oranje vlakjes) en ontkoppelingen (rode vlakjes). We stellen vast dat de grootte van de
onderwijsorganisatie noch de focus (H en K) doorslaggevend zijn voor het patroon van koppelingen.
Vormgerichte focus op TGO39
Hierboven gaven we al aan dat 11 casussen een of soms meerdere ontwikkelingen in de samenleving
noemden die volgens hen met TGO te maken hadden. Overigens hebben we in de open vragen in de
vragenlijsten, die ingevuld zijn door bestuurders en schoolleiders, ook gevraagd of de term ‘TGO’
gebruikt wordt, of een andere term. Dit zijn de genoemde variaties:
-

TGO: 53 maal (in 9 casussen)
Niets/geen specifieke term: 5 maal (in 5 casussen)
Innovatie/vernieuwing/schoolontwikkeling: 4 maal (in 4 casussen)
Toekomstbestendig: 4 maal (in 4 casussen)
Gewoon goed onderwijs: 2 maal (in 2 casussen)
Onderwijs van de 21ste eeuw/21ste-eeuwse vaardigheden: 2 maal (in 2 casussen)
Onderstaand allemaal 1 maal:
o Betekenisvol leren
o Brede ontwikkeling
o Ervaringsgericht, welbevinden en betrokkenheid, competenties, verbondenheid
o Passend opbrengstgericht onderwijs:
o Gepersonaliseerd leren
o Executieve functies
o Zelfstandigheid en eigenaarschap, samen leren en samen werken
o Basis op orde, autonomie voor leerlingen en professionals in veilige leeromgeving
o Emergent

39

In de reflectieweekboeken hebben we gevraagd waarom het genoteerde gesprek volgens de respondent
TGO-gerelateerd was. Antwoorden varieerden, (uiteraard) afhankelijk van het perspectief van de respondent.
Soms lag dat op hemzelf (het ging in een functioneringsgesprek over zijn toekomst), soms op een concrete taak
in de portefeuille (verduurzaming gebouw, vorming van IKC), soms op een toekomstige gebeurtenis (op handen
zijnde fusie) en soms meer algemeen op innovatie (zonder verdere concretisering). Omdat deze zaken hetzij
over de organisatorische context van TGO gingen hetzij te vaag over onderwijskundige vernieuwing waren,
hebben we ze bij de analyse buiten beschouwing gelaten. Opvallend genoeg merkten diverse respondenten op
dat zij door onze reflectieweekboeken gingen beseffen dat ze eigenlijk nauwelijks TGO-gesprekken voerden.
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Van de 79 respondenten gebruikte 67% de term ‘TGO’, was er voor 9% voor zoiets of nog geen term
of ging het dan om ‘gewoon goed onderwijs’, en voor 5% ging TGO over innovatie en ontwikkeling;
8% gaf er via de terminologie al een bepaalde inhoud aan (hierboven vetgedrukt). Wat opvalt, is dat
TGO vooral instrumenteel ingevuld blijkt te worden. Het gaat veelal om specifieke vaardigheden die
met specifieke onderwijsvormen geleerd worden. Dit wordt, zo zagen we gedurende de
dataverzameling, uitvergroot tijdens de crisis. Op dat moment krijgt TGO een praktische invulling van
nieuwe manieren van het onderwijs organiseren, hetzij in combinatie van thuis en op school, hetzij
meer gepersonaliseerd en gedifferentieerd. In deze beide situaties is er sprake van een vernauwing
van TGO tot ICT en digitalisering. In de meeste casussen vinden bestuurders, schoolleiders en
leerkrachten dat TGO dichterbij is gekomen simpelweg omdat de crisis de ontwikkeling op die
gebieden versneld heeft en het noodzakelijk was gebruik te maken van ICT middelen tijdens de
lockdown. In één casus zijn er ook leerkrachten die zeggen dat door de crisis een pas op de plaats of
een stap terug is gezet, doordat digitalisering een oude methode afdwong of te weinig ging over het
onderwijs in de klas, of nog onvoldoende eigendom was van de leerkrachten zelf. In enkele casussen
wordt opgemerkt dat de nadruk op ICT en thuisonderwijs kansenongelijkheid ook in de hand kan
werken. Tot slot wordt (mede daarom) in een paar casussen de kanttekening geplaatst dat TGO zich
niet moet beperken tot ICT en digitalisering. We concluderen dat TGO vooral een vormkwestie lijkt te
zijn en voor verreweg de meeste casussen geen inhoudelijk doorwrochte component heeft. Anders
gezegd: het gaat om het organiseren van het leren, maar niet om wat er geleerd moet worden over
de toekomstige samenleving. Kennis en inhoudelijke uitwisseling daarover lijken op basis van onze
data onderbelicht. Hierbij is het relevant op te merken dat in de vragenlijst voor de schoolteams een
nadere precisering van TGO was opgenomen door vier aspecten te expliciteren, namelijk: aandacht
voor de individuele leer- en zorgbehoeften van leerlingen, 21e-eeuwse vaardigheden, leerling in een
wereld van verschillen en mogelijkheden op gebied van ICT. Onze bevinding is daardoor in elk geval
deels te verklaren door de sturing vanuit de vragenlijst aan de schoolteams (in de vragenlijsten aan
bestuurders en schoolleiders zat deze sturing niet).40
Variatie aan ont- en aankoppeling tijdens de crisis
Bij het nader analyseren van deze data over besturingsfilosofie, de mate waarin de die tot uiting
komt, de invulling van integrale verantwoordelijkheid van schoolleiders, de doorwerking van
sturingsrelaties in de schoolteams en de invulling van TGO, komen we tot de volgende indeling die
we vooral zien in het licht van veranderingen als gevolg van de Covid-19 crisis:
1. Desintegratie op sturing en onderwijs: tijdens de crisis meer ontkoppeling op zowel sturing
als TGO (7 casussen).
2. Bestuurlijke desintegratie: tijdens de crisis meer ontkoppeling op sturing maar niet op TGO (1
casus).
3. Reconfiguratie: tijdens de crisis meer ontkoppeling op sturing en aankoppeling op TGO (5
casussen).
4. Re-integratie op sturing en onderwijs: tijdens de crisis aankoppeling op zowel sturing als TGO
(2 casussen).
5. Bestuurlijke re-integratie: tijdens de crisis meer koppeling op sturing maar niet op TGO (2
casussen).
6. Onderwijskundige re-integratie: tijdens de crisis evenveel ontkoppeling op sturing en
aankoppeling op TGO (3 casussen).
7. Bestuurlijke re-integratie en onderwijskundige desintegratie: tijdens de crisis meer koppeling
op sturing en minder op TGO (1 casus).
40

Dit geldt ook voor de weekboeken. Daar hebben we het volgende opgemerkt bij het uitnodigen to deelname
gedurende de Covid-a9 crisis. “De omgang met COVID-19 zien wij als een onderdeel van het ontwikkelen van
toekomstgericht onderwijs. In deze periode van grote onzekerheid is de toekomst nu – en niet pas over vijf jaar –
en vindt de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs noodgedwongen in een extreem hoog tempo plaats”.
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We benadrukken hier dat het gaat om tendensen; vertekening ontstaat doordat sommige
koppelingen vanuit de schoolteams naar voren komen en de schoolteams hebben slechts één
vragenlijst (tijdens de crisis) ingevuld, waarbij retrospectief ook gevraagd werd naar de situatie voor
de crisis. Ook is het relevant om op te merken dat we geen verklarende variabelen hebben om deze
bevindingen te staven.
Bovendien wordt duidelijk dat, wanneer we naar de afzonderlijke variabelen kijken, we zelfs bij een
enkele variabele vaak al tot 7 variaties komen. Of meer precies geformuleerd: wanneer we nagaan of
de Covid-19 crisis het aantal contacten tussen bestuurders en schoolleiders heeft veranderd, dan
zien we 7 patronen ontstaan. Met andere woorden: tussen de casussen zien we tal van verschillen op
tal van variabelen. Daarmee ontstaat aan de ene kant een heel rijk beeld over de 21 casussen. Maar
op dat zelfde moment wordt duidelijk dat het niet gezegd is dat we processen of organisaties zomaar
kunnen typeren in overzichtelijke groepen en dat we dan ook in voorspellende zin uitspraken kunnen
doen over sturing of doelbereiking.
Conclusie
Bij elk van de casusbeschrijvingen hebben we een beknopte conclusie opgenomen wat betreft de
insteek van de besturingsfilosofie, de sturing en doorwerking (Bijlage 2). Bij het nader analyseren van
deze conclusies valt op dat bij elke casus een eigen dynamiek is te lezen. Dat betekent om te
beginnen dat we hier niet tot een nadere ordening of classificering komen in deze analyse. Duidelijk
wordt juist dat het gaat om een manier van kijken en analyseren die voorbij gaat aan een lineair,
monocausaal en in tijd sequentieel beeld, waarbij het uiteindelijk gaat om één oorzaak en één
gevolg, zoals in de beleidstheoretische bestuursketen geïmpliceerd wordt. Methodologisch zou dat
ook problematisch zijn, omdat we dan uitkomen op backward reasoning. Dat wil zeggen dat we met
de kennis van nu een verklaring voor gedragspatronen zouden proberen te construeren, terwijl het
op voorhand onmogelijk was om overzicht te hebben en beredeneerde keuzen te maken in de focus
van onze analyses. Als we het gepercipieerde gedrag van schoolleiders alleen zouden verklaren
vanuit bijvoorbeeld de focus van de bestuurder, dan zouden we de aanname van unilaterale sturing
overnemen zonder die eerst onderzocht te hebben. Je kunt een ijsblokje zien smelten en dan een
plasje water vinden, maar je kunt van een plasje water niet aantonen dat het eerst een ijsblokje was
of wat het smelten veroorzaakt heeft. Met andere woorden: percepties kunnen veel verschillende
oorzaken hebben.
De crux is hier dat we te maken hebben met variatie op tal van punten en niveaus. Op basis daarvan
stellen we vast niet tot een enkele verklarende variabele te kunnen komen. In het ene geval zal een
variabele, zoals een formeel kader of overleg, wellicht kunnen zorgen voor gezamenlijkheid, terwijl
dit in het andere geval juist zorgt voor verdeeldheid, duidelijkheid of onvrijheid. Dit is een simpel
voorbeeld om aan te geven dat de impact of doorwerking keer op keer zal verschillen. Met andere
woorden: we zien hier wat de betekenis is van contingentie in de verschillende casussen. Dat
betekent echter niet dat we met lege handen staan.
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Sterker nog, op basis van de beschrijvingen zien we duidelijke verschillen tussen de casussen en
wordt duidelijk welke organisatievragen spelen in de verschillende casussen uit ons onderzoek. We
noemen hier enkele voorbeelden om dit nader toe te lichten en om te laten zien dat de thick
descriptions het grotere en meer dynamische plaatje tonen en concrete handvatten bieden. De
voorbeelden verwoorden we hier als vragen:
•
•
•
•
•

Gaat de financiële verantwoordelijkheid die bij autonomie hoort op schoolniveau gepaard
met verdeeldheid, of juist met een gevoel van gemeenschappelijkheid op het niveau van de
schoolleiders?
Wordt zelforganisatie al dan niet gelijktijdig ondersteund met een professionele dialoog?
Is duidelijk wat er verstaan wordt onder autonomie? Is er daadwerkelijk sprake van
autonomie, op welke terreinen is dit het geval en is de autonomie (on)voorwaardelijk?
Wat is het uiteindelijke gewicht van formele documenten in de dagelijkse praktijk? Welke rol
speelt de besturingsfilosofie in het handelen van de bestuurder, schoolleiders en het
bestuursbureau?
Zien we dat er tussenlagen en informele vormen van overleg en risicomijding ontstaan?

Op basis van de voorgaande analyse wordt duidelijk dat het vinden van onderscheidende variabelen
om tot typologieën te ontwikkelen niet eenvoudig is. Analyserend en reflecterend op de data valt
keer op keer de variatie binnen de casussen op. Bovendien zien we dat percepties van sturing en
gedrag verschillen, de scholen verschillen en de verwachtingen over en weer verschillen. Volgens
Rittel (1972) zijn juist percepties de ingrediënten die een vraagstuk een wicked problem maken, een
probleem dat niet opgelost, alleen hanteerbaar gemaakt kan worden. Een ander kenmerk van wicked
problems is het lokale karakter. We denken met onze kwalitatieve analyse aangetoond te hebben
hoe zeer de vraagstukken lokaal variëren.
De selecties in Tabellen 4 en 5 en Bijlage 4 op basis van de thick descriptions maken dit in één
oogopslag inzichtelijk. Het komen tot een overzichtelijke typologie langs een of enkele variabelen lijkt
uitgesloten. We hebben te maken met lokale variatie en daarmee met het gegeven van contingentie.
We zien variaties tussen en binnen de organisaties, maar toch zien we soms ook verwantschap of
gelijkenissen tussen organisaties op een specifiek terrein. Daarmee lijken lokale omstandigheden ook
weer niet tot zulke unieke configuraties te leiden dat het gedrag in een onderwijsorganisatie louter
idiosyncratisch is. Al met al laten onze bevindingen zien dat de dynamiek binnen een organisatie zich
niet eenvoudig laat voorspellen en uittekenen.
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8 Doorwerking in het schoolteam (deelproject 3)
In dit hoofdstuk gaan we via twee analyses aan de slag met de vraag naar de relatie tussen
leiderschap, interne sturing en het werken aan TGO op teamniveau. We starten met het padmodel,
dat inzicht geeft in de wijze waarop leerkrachten hun schoolleiders ervaren om te komen tot
initiatieven ten behoeve van TGO (deelvraag 3). Vervolgens presenteren we de uitkomsten van de
group model building workshops. We sluiten af met een discussie over de mogelijkheden van deze
methodiek om de onderwijsorganisatie als systeem te zien en zicht te krijgen op het
organisatiegedrag en daarbij horende dynamiek.

Werken aan TGO, leerkrachten en hun schoolleiders
Om meer reliëf aan te brengen en dieper zicht te krijgen op wat er in de teams gaande is, gaan we
hier in op de vraag op welke manier leerkrachten in scholen sturing van hun schoolleiders ervaren
om te komen tot initiatieven in het licht van TGO. In deze analyse zijn we gericht op de teams en hun
schoolleiders. We maken voor de analyse gebruik van data op basis van de vragenlijsten die
verzameld zijn bij leerkrachten ten tijde van Covid-19 (mei-juni 2020). In deze meting zijn
leerkrachten bevraagd op de situatie onder normale omstandigheden en ten tijde van Covid-19. Voor
deze analyse zijn alleen de data die verwijzen naar normale omstandigheden opgenomen. De data
die we hebben over de ondersteuning van schoolleiders zijn gebaseerd op de percepties van
leerkrachten. Meer specifiek gaat het dan om ondersteuning en samenwerking. Ook hier geldt dat de
vragen stuk voor stuk gesteld zijn in het licht van TGO.
In de opbouw van de analyses en ontwikkeling van het padmodel, zijn we wederom uitgegaan van de
hiërarchische gedachte van doorwerking. Met andere woorden, we verwachten dat de al dan niet
door de schoolleider ervaren ondersteuning van zijn bestuurder doorwerking zal hebben op
teamniveau. We hebben het padmodel opgesteld aan de hand van het ontwikkelde theoretisch
kader en met inachtneming van de overwegingen en resultaten van de voorgaande analyses. De
nadere theoretische invulling in onderwijsorganisaties vinden we in het werk van Sleegers en
collega’s (Geijsel et al., 2009; Oude Groote Beverborg et al., 2015; Thoonen et al., 2011). Zij stellen
dat dat het effect van schoolleiders op de leer- en ontwikkelingsactiviteiten van leerkrachten
(gedeeltelijk) wordt gemedieerd door organisatie- en cultuurkenmerken. Dit gegeven is van belang
en laat zien dat het noodzakelijk is genestheid van de data als uitgangspunt te nemen. Concreet
betekent dat hier dat de percepties van leerkrachten als leden van het team waarbinnen zij werken
geanalyseerd moeten worden.
Het aantal deelnemende leerkrachten is niet hoog, maar het is vooral het aantal scholen dat voor
een padanalyse bijzonder beperkend is. Evenals in de constructie van de koppelingstypologie speelt
hier dat we te maken hebben met geringe power. Die geringe power betekent ook dat we selectief
moeten zijn in de opname van het aantal variabelen. Links in Figuur 6 staan de variabelen die zicht
geven op de percepties die leerkrachten hebben van hun schoolleiders. Het gaat dan om de focus
van de schoolleider op het personeel (FDMPers), de tevredenheid van de leerkrachten met de mate
van de focus van de schoolleider op systeemvernieuwing (FDTSyst) en de mate van de focus van de
schoolleider op ontwikkeling (professionalisering en onderwijsinnovatie; FDMOntw). Deze drie
variabelen zijn een reflectie van de items die we in de vragenlijsten voor schoolleiders en
bestuurders opnamen om zicht te krijgen in de organisationele leerfocus van de Raad van Toezicht en
de bestuurder.
Vanuit de gedachte dat het effect van schoolleiders op de leer- en ontwikkelingsactiviteiten van
leerkrachten (gedeeltelijk) wordt gemedieerd door organisatie- en cultuurkenmerken, hebben we
om te beginnen betrokkenheid bij besluitvorming opgenomen in het model om rekening te houden
met het faciliteren van communicatie tussen organisatielagen.
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Vanwege de te verwachten doorwerking van betrokkenheid in besluitvorming op teamcreativiteit
van leerkrachten, hebben we teamcreativiteit opgenomen in het model. Het gaat dan om creativiteit
in het team: het elkaar helpen en veilig kunnen voelen (CreaKVH) en om het kunnen genereren van
handelen en ideeën (CreaIHG). We hebben omwille van het behoud van power één vorm van
creativiteit niet opgenomen (een specifiek aspect van het klimaat: openheid voor ideeën).
Uitgangspunt in het model is dat de twee opgenomen aspecten van creativiteit uiteindelijk leiden tot
ontwikkeling en dat dit expliciet tot uiting komt in het leren van fouten (CreaLvF).

Figuur 6: Padmodel
Rechte pijlen representeren effecten. Kromme lijnen met een dubbele kop representeren correlaties.
Het model, met alle uiteindelijk geselecteerde variabelen, hebben we onderworpen aan een eerste
test. Op basis daarvan hebben we relaties aan het model toegevoegd, zodat het model beter past bij
de data (het modelleerprogramma geeft modificatie indices daarvoor). Tot slot hebben we, vanuit de
gedachte om tot een zo spaarzaam mogelijk model te komen, de niet-significante effecten
verwijderd (Figuur 6). De fit-waarden van het model zijn: Χ2 (10) = 13.380, p = 0,203; RMSEA = 0.043;
CFI = 0.988; SRMR = 0.034.
Het model laat zien dat een schoolleider die de vormgeving van TGO door de leerkrachten wil
faciliteren, er goed aan doet om zich te realiseren dat dit een indirect proces is, waar de schoolleider
faciliterend kan zijn. Het gaat dan om sociale veiligheid van het personeel, professionalisering en de
tevredenheid met de aandacht, en ruimte voor onderwijsinnovatie. Uit het samenspel van deze drie
aspecten wordt duidelijk dat het gaat om een systeemvernieuwing (systeemaanpak) die ingebed is.
Het padmodel laat zien dat het indirecte effect loopt via betrokkenheid bij besluitvorming.
Betrokkenheid bij besluitvorming kan de schoolleider faciliteren via een focus op personeel en door
een focus op systeemvernieuwing waar de leerkrachten tevreden mee zijn. Vervolgens geeft
betrokkenheid bij besluitvorming enerzijds leerkrachten de input en de structuur om de generatie
van nieuwe ideeën opgang te brengen en op gang te houden; anderzijds geeft het betrokken worden
ook de boodschap van waardering van de inbreng van de leerkrachten, wat bijdraagt aan een positief
teamklimaat.
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Het padmodel laat ook zien dat een schoolleider direct een positief teamklimaat kan faciliteren door
de focus op personeel, en dat hij de generatie van nieuwe ideeën kan faciliteren door de focus op
ontwikkeling. Voor de leerkrachten betekent het vormgeven van TGO dat zij nieuwe ideeën en
handelingen zullen genereren, dat zij die zullen evalueren en leren van fouten, en dat zij samen
moeten werken aan een klimaat waarin het veilig is om onrealiseerbaar gebleken ideeën te
bespreken en daar lering uit te trekken.

Group Model Building: werk maken van TGO
Doel en werkwijze
In de afrondende fase van dit onderzoeksproject hebben we bij 3 onderwijsorganisaties een Group
Model Building-workshop (GMB-workshop) georganiseerd. In deze workshops was het doel zicht te
krijgen op de dynamiek die bepalend is voor het werken aan TGO in onderwijsorganisaties. Zo
hebben we op een inductieve manier zicht kunnen krijgen op de variabelen in het organisatiegedrag
van de betreffende organisatie, die van belang zijn om invulling te kunnen geven aan de ontwikkeling
van TGO, en op welke wijze van sturing daarbij van belang is.41 In ons onderzoek omvat het werken
aan TGO alle processen en interacties binnen het systeem (lees: de onderwijsorganisatie) die van
invloed zijn op het tot stand komen van TGO. Te denken valt dan aan variabelen als de visie van het
team, de wijze van aansturen van de bestuurder en de schoolleiding, samenwerking tussen teams,
professionalisering van leerkrachten en schoolleiders, en het zicht dat leerkrachten, schoolleiders en
bestuurders hebben op de ontwikkeling van leerlingen.
In de GMB-workshops hebben de aanwezigen zelf invulling kunnen geven aan TGO, want de realiteit
van de eigen organisatie is leidend. Het gaat er in deze methode juist om dat deelnemers inzichtelijk
maken hoe zij werken aan wat zij zelf verstaan onder TGO. Afhankelijk van de grootte van de
onderwijsorganisatie en aanwezigheid van een stafdienst onderwijskwaliteit, hebben bestuurders,
schoolleiders, stafmedewerkers kwaliteitszorg, leerkrachten en intern-begeleiders aan tafel gezeten
tijdens de GMB-workshop (zie Bijlage 7).
Steekproef
In de selectie van de onderwijsorganisaties zijn we uitgegaan van de uitkomsten van deelstudie 2 en
hebben we nadrukkelijk gezocht naar variatie om inzicht te krijgen in eventuele verschillen tussen de
koppelingstypen (Tabel 6). Uit de tabel wordt duidelijk dat alle drie de casussen tussen het eerste en
tweede meetmoment van de vragenlijst opgeschoven zijn naar een ander koppelingstype. In de
kolommen ‘Besturing’ en ‘TGO’ staat in steekwoorden welke conclusies we op basis van de
kwalitatieve data hebben getrokken over de casus (in respectievelijk Bijlage 2 en Bijlage 3). Een
eerste punt dat opvalt, is dat de aandacht voor TGO in alle drie de casussen is toegenomen en dat de
casussen een verschillende startpunt hadden. Deze varieerde van ‘geen leidend principe’ tot ‘een
onderwerp van gesprek voor een selecte groep’.

41 Binnen onze studie zetten we GMB in als methodiek om het werken aan TGO inductief inzichtelijk te maken.
Daarmee verruimen we de klassieke toepassing (e.g. Vennix, 1996; Richardson & Andersen, 1995) en sluiten we
aan op de huidige methodologische dialoog rondom kwalitatief gebruik van GMB.
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Tabel 6: Steekproef GMB-workshops
Casus Koppelingstype
Besturing
1

Onverschillig werd
Stabiel

2

Opgedeeld werd
Stabiel

3

Verbindend werd
Werkvloergericht

De onderwijsorganisatie heeft een
decentrale besturingsfilosofie waarin de
bestuurder zich vooral bezig blijkt te
houden met het creëren van de
randvoorwaarden waarbinnen de
schoolleiders in clusters kunnen
samenwerken.
De onderwijsorganisatie is redelijk
decentraal ingericht met integrale
verantwoordelijkheid op schoolniveau en
bovenschoolse samenwerking, waar de
bestuurder samen met de schoolleiders de
agenda bepaalt.
De organisatie is 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

TGO
TGO wordt meer en meer een
agendapunt. De focus ligt daarbij op
de vorm (ICT, thuis of op school,
differentiatie). De onderwijsfilosofie in
brede zin lijkt te verschuiven naar
kindontwikkeling.
Voor Covid-19 was TGO geen leidend
principe. Gedurende de crisis gaat het
om vorm en niet over inhoud. TGO is
na de crisis een gespreksthema, maar
er is twijfel of dit gesprek blijvend is.
Het gesprek over TGO wordt gevoerd,
zij het in kleine kring. De inhoud blijft
onduidelijk. Tijdens de crisis is de vorm
duidelijk. De in de besturingsfilosofie
beschreven nadruk op reflecterende
leerkrachten vertaalt zich niet in
reflectie op de kansen die de crisis
biedt.

Methode
In de workshops gaat het om het ontwikkelen van een model dat inzicht geeft in de dynamiek
waarbinnen de organisatie werk maakt van TGO. Dat hebben we gedaan aan de hand van twee
stappen. In de eerste stap hebben de respondenten de ontwikkeling van TGO in de afgelopen drie
jaar beschreven. In de tweede stap hebben we met de groep deelnemers een model gebouwd (een
causaal relatiediagram), dat het systeemgedrag ten aanzien van de in stap 1 geschetste ontwikkeling
van kernvariabele ‘ontwikkelen van toekomst gericht onderwijs’ binnen de onderwijsorganisatie
verklaart.
Het bouwen aan dit causale relatiediagram gebeurde door deelnemers eerst individueel voor zichzelf
variabelen op te laten schrijven die zij relevant achten in de context van de ontwikkeling van TGO.
Vervolgens hebben we de respondenten een voor een gevraagd een variabele toe te lichten en aan
te geven op welke plaats die variabele in het causale relatiediagram een plek zou moeten hebben.
Met andere woorden: op welke wijze is de genoemde variabele van invloed op de ontwikkeling van
TGO? Dit is in lijn met de Nominal Group Technique (NGT; zie Tekst box 4) en versterkt dat alle
aanwezigen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het causale relatiediagram en het nemen
van gezamenlijke beslissingen over de wijze waarop de variabele doorwerkt in op toekomst gericht
onderwijs. De notitie van de variabelen en het tekenen van het causale relatiediagram is gebaseerd
op een round robin fashion. Dat wil zeggen dat het tekenen van de variabelen in het causale
relatiediagram gezien kan worden als het construeren van dynamische hypothesen, die inzicht geven
in het verloop zoals dat in stap 1 van de sessie geschetst is (de referentielijn).
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Tekst box 4: Het lezen van een causaal relatiediagram
Voor het lezen van een causaal relatiediagram is het relevant om te weten dat het plusteken bij een pijl verwijst naar
een positief verband. Dit wil zeggen dat als de ene variabele toeneemt (afneemt), de andere variabele ook toeneemt
(afneemt).
Loops
Wanneer een serie van pijlen dezelfde start als beginpunt hebben, dan spreken we
van een ‘loop’ (cyclus). In dit rapport rapporteren we over zichzelf versterkende
loops. De zichzelf versterkende loops kunnen zowel positief als negatief zijn. Hier
hebben we een kleine loop over professionalisering afgebeeld. Professionalisering
leidt tot meer diversiteit en diversiteit leidt tot diversiteit in behoeften en dat leidt
tot professionalisering. We leggen de nadruk op loops in het analyseren van de
uitkomsten omdat het krachtige mechanismen zijn en daarmee belangrijk zijn om
organisatiegedrag te kunnen begrijpen en waar wenselijk te veranderen.

Resultaten
De respons op de eerste stap maakt in alle drie de workshops duidelijk dat er sprake is van een
stijgende lijn in werken aan TGO. De stijging nam toe vanaf Covid-19 en is daarna afgevlakt en licht
stijgend. In deze fase werd uitgebreid stilgestaan bij de definitie van TGO volgens de groep
deelnemers, om vervolgens te kunnen bespreken hoe hun definitie van TGO zich ontwikkelde.
Wanneer we de transcripten van deze fase uit de drie workshops analyseren en coderen in Atlas-ti,
wordt duidelijk dat de aanwezige bestuurders in alle drie de sessies een link leggen tussen TGO en de
doelen van de organisatie en de grotere ambities die zij zelf helder voor ogen hebben. Gerichtheid op
de toekomst wordt door bestuurders al snel verbonden met uitgangspunten in de organisaties en
sturing. Dit valt op zeker wanneer we dit vergelijken met uitspraken van schoolleiders en
leerkrachten. Zij zien deze grotere sturingscontext veel minder en spreken vanuit ervaringen met de
leerlingen, of vanuit de noodzaak om zelf te blijven ontwikkelen om vorm te geven aan TGO. Het gaat
dan om methoden, vorm, maar ook om gepersonaliseerd leren, leren leren, vaardigheden die de
maatschappij mogelijkerwijs verwacht.
Deze bevinding is niet verrassend, maar laat heel illustratief zien dat de gremia in de organisatie een
eigen perspectief, taal en belevingswereld hebben (nota bene, iets vergelijkbaars observeerden we in
deelstudie 1). Wanneer we de aanwezigen in de workshops vragen te reflecteren op TGO in de
afgelopen drie jaar, dan gaat het steeds om de periode voor Covid-19, de nadruk die vervolgens op
ICT ontstond, en de vraag in hoeverre er gereflecteerd wordt op de crisis en hoe het nu verder zal
gaan. Aan het licht komt een verschil tussen de organisaties in de mate waarin de vraag van TGO
expliciet op tafel lag. In twee van de organisaties blijkt dat wel het geval, maar daar werd dit niet
expliciet zo genoemd. Het is de vraag in hoeverre het strategische denken en de daarbij behorende
visieontwikkeling echt verbonden werden met toekomstgerichtheid. Duidelijk is dat allen direct
zagen dat de Covid-19 crisis een urgentie betekende en dat iedereen aan de slag moest met ICT.
Daarmee is voor velen TGO verworden tot ICT. Daarmee is het huidige gesprek ook sterk gericht op
de (on)mogelijkheden van ICT in het onderwijs. Op de vraag hoe het nu verder gaat, zien we hier en
daar twijfel of ICT wel geschikt is voor iedereen, of ICT wenselijk is. Ook zien we twijfel of collega’s de
positieve flow om te ontwikkelen vast zullen houden. Opvallend genoeg lijkt het gesprek echter niet
breder getrokken te worden dan dit. Een van de onderwijsorganisaties lijkt een uitzondering te
vormen door juist na te denken over het type leren dat leerlingen nodig hebben. Toch blijft in het
midden of het gaat om de vorm, of over een meer inhoudelijke visie op TGO.
In de tweede stap, het analyseren van causale relatiediagrammen, neemt de analyse van loops een
centrale plaats in, omdat dit krachtige processen zijn in organisaties. Voordat we de loops bespreken,
is het belangrijk om iets te zeggen over de positie van TGO in de modellen. We zien dat in één van de
drie diagrammen vrijwel alle aanwezige loops via TGO lopen, terwijl dat voor de andere diagrammen
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in veel mindere mate of in het geheel niet geldt. Daarmee krijgen we een eerste indicatie van de
positie die TGO inneemt in het organisatiegedrag van de organisatie. Wanneer we de diagrammen
vergelijken die op dit punt het sterkst van elkaar verschillen, dan wordt duidelijk dat in de ene
organisatie het werken aan TGO loopt via de PLG en dat de PLG in het model juist centraal staat,
terwijl het andere diagram juist laat zien dat er directe verbinding is met inspiratie, veranderkracht,
ervaren ontwikkelruimte en professionalisering.
Een tweede opmerking betreft het taalgebruik en in het bijzonder de variabelen die in het diagram
direct van invloed zijn op TGO. Daar zien we verwijzingen naar mate van samenwerking, inspiratie,
zicht op ontwikkeling, prioriteit, tijd, professionalisering, ervaren ontwikkelruimte, responsiviteit, het
functioneren als een professionele leergemeenschap, het hebben van hoge verwachtingen en het
volgen van het maatschappelijke debat. Opvallend genoeg lezen we hier geen termen die verwijzen
naar een inhoudelijke visie of een beeld van TGO. Het lijkt bovenal te gaan om het (in
gezamenlijkheid) beschikken over kunde en ruimte.
Wanneer we, denkend vanuit deze lijn, de taal van de door aanwezigen aangedragen variabelen
vergelijken, dan zien we een verschil tussen de workshops. Het gaat dan om een verschil in de mate
waarin voorbeelden, abstracties en variabelen die verwijzen naar sturing en besturing genoemd
werden en die daarmee een rol spelen in het komen tot TGO. In de onderwijsorganisatie die het
meest decentraal is (Tabel 6), worden variabelen aangedragen die het meest concreet zijn en inzicht
geven in de gang van zaken in de school en belevingswereld van leerkrachten en schoolleiders. In de
andere twee workshops was het aangrijpingspunt wat abstracter en was er meer aandacht voor
leiderschap en abstracte variabelen. Dit verschil kan een weerspiegeling zijn van de
groepssamenstelling en de ervaren ruimte om actief deel te nemen aan de workshop. Tijdens de
workshops hebben we hierop gelet, maar desalniettemin kan er toch een onbalans zijn ontstaan.
Wanneer we de loops doornemen, dan valt op dat professionalisering en een term als PLG heel
centraal staan in de diagrammen. De gedacht is dan: werken aan TGO leidt tot inspiratie, daardoor
neemt inspiratie in het algemeen toe en dit komt veranderkracht ten goede, wat leidt tot
professionalisering, en zo komen we terug bij werken aan TGO.
Het interessante is dat we een aantal variaties op deze loop in het diagram lezen. Het gaat daarbij om
loops die al dan geen aandacht besteden aan leiderschap, imago en beschikbaarheid van personeel.
De loop loopt dan als volgt: werken aan TGO leidt tot een grotere aantal inspiratievolle leiders,
daarmee neemt het imago van het onderwijs toe, daardoor is er meer personeel, daardoor neemt de
ontwikkelruimte toe, dat komt de veranderkracht ten goede, daardoor neemt de inspiratie toe en dit
leidt tot professionalisering en uiteindelijk heeft dat een positieve invloed op werken aan TGO.
Het vaststellen van loops in de afzonderlijke diagrammen is één ding, maar een van de meest
waardevolle inzichten is dat een element (variabele) in het diagram 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 andere variabelen. Om te doorgronden wat er
gaande is in de organisatie, is het zaak om te weten welke loops in de praktijk het meest dominant
zijn. Wanneer we dat betrekken op de twee voorgaande voorbeelden van loops, dan rijst de vraag of
het werken aan TGO doorgaans meer effect heeft op de ervaren inspiratie of op het aantal
inspiratievolle leiders. Beide paden zetten verschillende patronen in beweging en het is de vraag hoe
dat uitpakt.
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We illustreren dit aan de hand van een voorbeeld (Figuur 7). Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een
toename in praktische problemen maakt dat de ervaren ontwikkelruimte afneemt, en dat daardoor
de professionalisering ook afneemt. Volgens het diagram heef dit dan ook negatieve gevolgen voor
de ontwikkeling van TGO. Echter, parallel hieraan kan er in dezelfde organisatie ook een grote
urgentie gevoeld worden. Daardoor neemt de veranderkracht toe, wat vervolgens zorgt voor
inspiratie, en dan is het de vraag of en hoe dit pad doorwerkt op professionalisering. Met andere
woorden, waar komen we per saldo op uit? Het kan dan zo zijn dat de negatieve bijdrage van een
gebrek in de ervaren ontwikkelruimte op professionalisering teniet wordt gedaan, maar het kan ook
zijn dat het gevoel van een gebrek aan ruimte op dat moment zwaarder weegt.

Figuur 7: Illustratie op basis van enkele loops uit een van de causale relatiediagrammen
Op basis van één workshop is het niet goed mogelijk om deze vraag ook feitelijk te beantwoorden,
maar met het stellen van de vraag wordt duidelijk dat inzicht verkrijgen in het organisatiegedrag en
het weten waar de sleutel ligt om een verandering te bewerkstelligen, geen eenvoudige
zoekopdracht is. Bovendien onderstreept dit voorbeeld dat het noodzakelijk is om het gehele
systeem in kaart te brengen en tevens per loop in te kunnen zoomen op welke processen zich per
organisaties voltrekken. Daarmee stellen we met Scheerens (2015; 2016) dat het komen tot
effectiviteit vraagt om voorbij eenvoudige oplossingen te kunnen denken en echt te begrijpen welke
complexe interacties er plaatsvinden rond en binnen onderwijsorganisaties.
Als belangrijkste bevinding stellen we vast dat het werken aan TGO op meerdere manieren
gelijktijdig beïnvloed wordt. Daarom zal de sturing op uiteenlopende wijzen vorm hebben en moeten
krijgen in onderwijsorganisaties. Dit zien we bijvoorbeeld in de mate waarin en de manier waarop
leiderschap en de professionele leergemeenschap al dan geen rol spelen in het komen tot TGO. In
feite gaat het om zicht hebben op het gegeven dat diverse dynamieken op bepaalde momenten het
meest aan de orde zijn. Implicatie hiervan is dat er niet één vaste (lineaire) sturingsvorm is die, nadat
de structuur eenmaal ontwikkeld is, zal resulteren in een systeem dat voortdurend op dezelfde
manier zal werken en bijdragen aan TGO (vgl. Oude Groote Beverborg et al., 2021). Ook hier zien we:
er is geen one best way to organize (Lawrence & Lorsch, 1967)
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Een tweede hoofdbevinding is dat deze methode recht lijkt te doen aan de van tevoren
veronderstelde complexiteit van variabelen en hun onderlinge relaties. Dat wil zeggen dat we zowel
variaties tussen onderwijsorganisaties als variatie in de onderlinge relaties tussen variabelen in beeld
krijgen. Daarmee biedt deze methode een instrumentarium om de veronderstelde complexiteit
inzichtelijk te maken en uiteindelijk de effectiviteit van sturing en het werken aan TGO te
onderzoeken. Ook kan deze methode het interne gesprek in onderwijsorganisaties op gang brengen
en helpen om het gesprek te voeren over effectieve en minder effectieve processen.
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9 Conclusies en discussie
In dit hoofdstuk beantwoorden we de onderzoeksvragen, staan we stil bij enkele methodologische
overwegingen en schetsen we op basis van de theoretische en empirische opbrengsten enkele
vergezichten. Deze vergezichten omvatten bredere reflecties op de implicaties die de
onderzoeksopbrengsten hebben voor onderwijsorganisaties, beleidsmakers en toekomstig
wetenschappelijk onderzoek.

Beantwoording van de onderzoeksvragen
De centrale vraag die we in dit onderzoeksproject beantwoorden, is:
Wat is, rekening houdend met de juridische kwetsbaarheid van de bestuurder, de aard van de
sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider in het primair onderwijs, en hoe werkt deze
sturingsrelatie door op de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs door leraren?
De in dit project uitgevoerde analyses zijn opgezet om antwoord te kunnen geven op deze vraag. We
hebben de centrale vraag vertaald in een viertal deelvragen, die we hier kort beantwoorden. Vooraf
kunnen we stellen dat we binnen het onderwijsveld veel variatie hebben gevonden tussen en binnen
onderwijsorganisaties. Wat dit gegeven ons dat leert, verbinden we steeds beknopt met ons
theoretisch kader.
Deelvraag 1
In welke zin percipiëren bestuurders en schoolleiders in het primair onderwijs, gegeven hun juridische
positie, de juridische kwetsbaarheid van de bestuurder en hoe gaan bestuurders hiermee om in de
wijze waarop zij hun bestuurlijke taak uitvoeren?
Het antwoord op deze vraag komt voort uit de door ons gesignaleerde dubbele functiescheiding
binnen onderwijsorganisaties. De eerste functiescheiding is die tussen Raad van Toezicht en
bestuurder en verwijst naar de scheiding tussen de toezichthoudende en de bestuurlijke taak. De
tweede scheiding is die tussen de bestuurlijke taak en de middels delegatie aan de schoolleider
opgedragen taken. In de praktijk gaat het om een scheiding tussen strategische besluitvormende en
operationele taken. Kort gezegd betekent dit dat de bestuurder als vertegenwoordiger van het
bevoegd gezag het centrale aanspreekpunt is in verantwoordingsprocessen. Een van de implicaties
hiervan is dat de bestuurder vereenzelvigd wordt met de onderwijsorganisatie, die de feitelijke
normadressaat is. Bestuurders maken dit voor zichzelf hanteerbaar door te streven naar
geloofwaardigheid. De interviews laten in de dagdagelijkse praktijk het voortdurende streven naar
geloofwaardigheid zien. Dit is vanuit de neo-institutionele theorie heel begrijpelijk wanneer we
onderwijsorganisaties zien als organisaties waarbinnen er onzekerheid is over wat werkt (vgl. Miller
& Moulton, 2014, p. 557). Duidelijk is dat het verwerven van legitimiteit voor onderwijsbestuurders
geen dode letter is. Bestuurders stellen zichzelf de vraag: “Ben ik de juiste persoon voor deze taak?”
Uit de nadere kwantitatieve analyses wordt, op basis van schaaltjes over de gepercipieerde houding
van leden van de Raad van Toezicht en de bestuurder, duidelijk dat het ervaren van een
controlerende of juist een sterke laissez-faire houding veelzeggend is als het gaat om de onderlinge
relatie en verstandhouding tussen Raad van Toezicht en de bestuurder en de relatie tussen de
bestuurder en de schoolleiders. Duidelijk wordt dat het gaat om een voortdurende dialoog, waardoor
geloofwaardigheid niet alleen een kwestie is van prestaties, taakinvulling, processen en gedragingen
(zie Figuur 2), maar ook van discoursen en percepties wordt. Daarmee hebben we in onze
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exploratieve studie een duidelijke bevestiging gevonden voor de noodzaak om een passende omgang
te vinden met de informatie-asymmetrie zoals die in de principaal-agent theorie beschreven wordt.42
Onze conclusie is dat het onomstotelijk vaststaat, dat het streven naar bestuurlijke
geloofwaardigheid een rol speelt in de dagelijkse handel en wandel van bestuurders in het primair
onderwijs. In ons theoretisch kader hebben we erop gewezen dat prestaties, taakinvulling, processen
en gedragingen in discoursen en percepties optreden als proxy’s voor geloofwaardigheid. We
verbonden daaraan het risico dat geloofwaardigheid door het managen van de proxy’s leidt tot
symptoombestrijding, waardoor aandacht voor het onderliggende vraagstuk verdwijnt. Een
reflectieve vraag die daardoor vervolgens op tafel ligt, is wat het effect van het streven naar
geloofwaardigheid is op de sturing op onderwijskwaliteit. Kan het streven naar geloofwaardigheid de
ontwikkeling van onderwijskwaliteit in de dagelijkse praktijk ook in de weg staan, zoals de
Onderwijsraad al aangaf voor het hoger onderwijs (Onderwijsraad, 2016)? Hoe verhouden beide zich
tot elkaar? Kan er doelverschuiving optreden? Zou het streven naar geloofwaardigheid een doel op
zich kunnen worden? Het is om die reden relevant oog te houden voor de relatie tussen ‘het
onderwijs-inhoudelijke’ en ‘het bestuurlijke’. Al deze vragen verwijzen naar koppelingen en daarmee
naar de andere deelvragen.
Deelvraag 2
Wat zijn de kenmerken van de sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider op het gebied van
financiën, personeel en onderwijskwaliteit? Deze vraag, die gaat over interne sturing, hebben we
verruimd door ook de Raad van Toezicht en leerkrachten in onze beantwoording te betrekken.
Uit onze analyse wordt duidelijk dat het niet zozeer gaat om kenmerken, maar veeleer om
configuraties; hiermee brengen we ook tijd, ontwikkeling en dus dynamiek in beeld. Dit concluderen
we op basis van de ontwikkelde koppelingstypologie.
Koppelingen en ontkoppelingen treffen we in de onderwijsorganisaties op tal van dimensies aan. Het
kan dan gaan om inhoudelijke foci, maar ook houdingen, de kwaliteit van de communicatie, of
wenselijkheid van een inhoudelijke focus of houding. Uit de kwantitatieve analyses komen we in
twee metingen in totaal tot 7 koppelingstypen voor onderwijsorganisaties die, zo blijkt tijdens Covid19, in de tijd van het ene naar het andere type kunnen verschuiven. Deze bevinding vraagt om het
loslaten van de hoop dat we kunnen denken in stabiele, contextloze kenmerken en de illusie dat er
slechts één aangrijpingspunt (beleidsknop) is en zo beoogde verandering te bewerkstelligen. De
kwantitatieve en kwalitatieve analyses laten dit beide zien.
Hier is het van belang om op te merken dat we in de kwalitatieve analyse concluderen dat er geen
aanwijzingen gevonden worden dat de gerapporteerde besturingsfilosofie een voorspeller zou zijn
voor de gepercipieerde en gerapporteerde foci, houding en onderlinge communicatie van
bestuurders en schoolleiders. Met andere woorden, we menen hierin te zien dat espoused theories
op het niveau van de onderwijsorganisatie niet altijd overeenkomen met de espoused theories van
de betrokken actoren. Als we op basis van onze empirie één kenmerk van sturingsrelaties zouden
moeten noemen, dan is het dat zij contextafhankelijk zijn – afhankelijk van zowel hun
onderwijsorganisatie (lokale variatie tussen organisaties) als hun positie in de bestuursketen (lokale
variatie binnen organisaties) en de tijd (verschuivingen tussen de meetmomenten). Met andere
woorden, het gaat om de uiteindelijke configuraties in organisaties. Er is niet één effectief
ideaalmodel of één panacee.

42 Op basis van methodologische overwegingen wilden we vragen over geloofwaardigheid niet opnemen in de
startvragenlijst. Het plan was om vragen over het streven naar geloofwaardigheid en hoe dit doorwerkt in hun
handelen op te nemen in de tweede meting. Hiervan hebben we moeten afzien, omdat de relevantie van deze
vraag onder invloed van de Covid-19 crisis naar de achtergrond verschoof.

69

Deelvraag 3
In welke mate nemen leerkrachten in scholen initiatieven tot ontwikkeling van toekomstgericht
onderwijs en welke sturing, zoals in de vorm van ondersteuning en samenwerking, ervaren zij daarbij
van hun schoolleiders?
Uit de kwantitatieve analyses blijkt om te beginnen, dat leerkrachten, als ze rapporteren over eigen
creativiteit en ontwikkeling in het licht van TGO, behoorlijk positief zijn over eigen creativiteit (Bijlage
5). De vergelijkende gevalsstudie toont aan dat wanneer het om TGO gaat, TGO juist vooral
instrumenteel wordt opgevat. Dit geldt voor bestuurders, schoolleiders en leerkrachten (Bijlage 3).
Als belangrijkste bevinding van het padmodel en in feite ook vanuit de GMB-workshops, stellen we
vast dat het werken aan TGO op meerdere manieren gelijktijdig beïnvloed wordt en dat schoolleiders
daar een indirecte rol in hebben. Daarom zal de sturing op uiteenlopende wijze vorm hebben en
moeten krijgen in onderwijsorganisaties. Dit zien we bijvoorbeeld in de mate waarin en de manier
waarop leiderschap en de professionele leergemeenschap al dan geen rol spelen in het komen tot
TGO. Dit zien we in ons padmodel. Het padmodel toont dat een schoolleider die de vormgeving van
TGO door leerkrachten wil faciliteren, er goed aan doet om zich te realiseren dat dit een indirect
proces is, waar hij of zij faciliterend in kan zijn. Het gaat dan om sociale veiligheid van het personeel,
professionalisering, en aandacht en ruimte voor onderwijsinnovatie. Uit het samenspel van deze drie
aspecten wordt duidelijk dat het gaat om een systeemvernieuwing (systeemaanpak) die ingebed is.
In feite gaat het om het inzicht dat diverse dynamieken op bepaalde momenten het meest aan de
orde zijn. Implicatie hiervan is dat er niet één vaste (lineaire) sturingsvorm is die, nadat de structuur
eenmaal ontwikkeld is, zal resulteren in een systeem dat voortdurend op dezelfde manier zal werken
en bijdragen aan TGO (vgl. Oude Groote Beverborg et al., 2021). De uitkomsten van de GMBworkshops doen recht aan de van tevoren veronderstelde complexiteit van variabelen en hun
onderlinge relaties. Dat wil zeggen dat we zowel variaties tussen onderwijsorganisaties als variatie in
de onderlinge relaties tussen variabelen in beeld krijgen. Daarmee biedt deze methode een
instrumentarium om de veronderstelde complexiteit inzichtelijk te maken om uiteindelijk de
effectiviteit van sturing en het werken aan TGO te onderzoeken.
Deelvraag 4
Wat is de doorwerking van kenmerken van de sturingsrelatie tussen bestuurder en schoolleider op de
initiatieven van leraren tot ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs?
De uitgevoerde analyses laten zien dat er sprake kan zijn van doorwerking. Uit de door ons gevonden
koppelingstypologie komt naar voren dat alleen Type 1 (Verbindend) een doorwerking heeft van
koppelingsrelaties tussen bestuurder en schoolleider en tussen schoolleider en schoolteam als het
gaat om organisationele leerfocus en openheid in communicatie. Opvallend is dat we in het nauw
verwante Type 0 (Stabiel) geen doorwerking vonden. Omdat onze dataset klein is, kunnen we niet
meer dan ons vermoeden uitspreken dat hier een verschil tussen exploratie en exploitatie (March,
1991) speelt. Waar beide typen een organisationele leerfocus hebben, is er verschil in de relatie
tussen Raad van Toezicht en bestuurder. In Type 0, waar de Raad van Toezicht hierop
verantwoording vraagt, is wat leren is en hoe je dat organiseert meer gestolde praktijk geworden en
wordt ‘de lerende organisatie’ routinematig ingericht (exploitatie). In Type 1, waar de Raad van
Toezicht hier niet over gaat en de bestuurder armslag ervaart, is leren en hoe je dat organiseert nog
een zoektocht om samen met schoolleiders te ontdekken (exploratie), die zich doorzet tot in het
schoolteam. Meer algemeen stellen we dat onze koppelingstypologie illustreert dat doorwerking niet
zomaar als gegeven kan worden verondersteld en dat interne sturingsrelaties bovendien niet
gedetermineerd en over de tijd ook niet stabiel zijn, zodat we tal van variaties aantreffen.
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In de inductieve kwalitatieve analyses wordt deze conclusie bevestigd en zien we dat het bijna niet te
doen is om een typologie te ontwikkelen. In de thick descriptions vinden we bijvoorbeeld hoe de
balans tussen exploratie en exploitatie kan verschuiven onder een plotselinge verandering door
externe factoren. Opvallend genoeg zien we binnen Types 0 en 1 variatie in het omgaan met de crisis.
In beide onderwijsorganisaties die we als Type 0 zagen, werden tijdens de crisis meer ontkoppelingen
in sturingsrelaties (zoals getypeerd in de besturingsfilosofie) en meer koppelingen rond TGO
zichtbaar. Dit hebben we ‘reconfiguratie’ genoemd, om aan te geven dat het onderwijs als attractor
de zorg om relaties verdringt. Het is niet vreemd dat zoiets tijdens een crisis in het onderwijs
gebeurt, als dus de primaire focus naar het organiseren van de werkvloer wordt verlegd (drie andere
onderwijsorganisaties, door ons ingedeeld in andere typen, doen dit ook). Daarentegen zien we bij
de vier onderwijsorganisaties die we hebben geclassificeerd als Type 1 twee verschillende reacties.
Twee onderwijsorganisaties vertonen tijdens de crisis meer ontkoppelingen zowel in sturingsrelaties
als rond TGO (desintegratie). Ook dit zou een normale reactie op een crisis kunnen zijn (vijf andere
onderwijsorganisaties, ook weer uit andere typen, hebben we ook zo geclassificeerd), doordat een
crisis tevens een periode van (initiële) desoriëntatie vormt. Punt is wel dat organisaties die exploratie
als gezamenlijke zoektocht voorstaan wellicht geoefend hadden kunnen zijn in het omgaan met
onzekerheden. Deze bevindingen maken eens te meer duidelijk dat de typering van een
onderwijsorganisatie op het ene moment geen garantie voor continuering daarvan blijkt te zijn op
het andere moment. Onderwijsorganisaties zijn niet per se stabiele eenheden en onder
omgevingsdruk vertonen zij variatie in hun interne sturing rond TGO als reactie daarop.
In de beantwoording van deze en voorgaande deelvragen wordt per vraag beter duidelijk met welke
dynamiek en variatie in dynamiek onderwijsorganisaties te maken hebben. Deze uitkomst zien we als
een bevestiging van de gedachte dat interne sturing in onderwijsorganisaties niet gedetermineerd is.

Beperkingen
Her en der in de hoofdtekst hebben we gewezen op methodologische, theoretische en conceptuele
beperkingen en nuanceringen. Hieronder zetten we die meer systematisch uiteen.
Methodologische beperkingen
We hebben voor deelstudie 1 data verzameld bij onderwijsorganisaties die op het moment van
dataverzameling niet te maken hadden met een bestuurlijke crisis, bijzondere fusieperikelen of
nadere onderzoeken van de IvhO naar het bestuurlijk handelen, het financieel beheer of de borging
van de kwaliteitszorg. Reden hiervoor waren om te komen tot vergelijkbare casussen en om een
beeld te kunnen vormen van ‘de gewone gang van zaken’, zonder atypische uitwassen. De
consequentie is dat de uitkomsten uit de interviews een bias laten zien en dat het beeld dat naar
voren komt te positief is. Daarmee is de externe validiteit van de uitkomsten gering.
De veronderstelling van een bestuursketen uit de beleidstheorie was leidend voor het
vragenlijstonderzoek, waarin we immers vanuit het begrip ‘doorwerking’ uitgingen van hiërarchische
causaliteit. Redenerend vanuit de impact van verantwoording op sturing, werkten we terug: de Raad
van Toezicht is vanwege de toezichthoudende taak van invloed op de bestuurder, de bestuurder
vanwege de strategische besluitvormende taak op de schoolleiders en de schoolleiders vanwege de
gedelegeerde taken op schoolniveau op de schoolteams. Daarbij verzamelden we steeds data van de
‘lagere’ (de agent) in de keten over diens ‘hogere’ (principaal), met als gevolg dat we geen data
hebben verzameld bij leden van de Raad van Toezicht. Voor de andere actoren geldt dat onze data
over foci en houdingen een vorm van eenrichtingsverkeer zijn, tegen de richting van de sturingsketen
in. Met het accepteren van het gegeven van de bestuursketen ontstond een kwetsbaarheid in de
dataverzameling. Dit werd onder meer duidelijk in situaties waarin de keten minder expliciet werd
ervaren, zoals we bijvoorbeeld zagen bij bovenschoolse samenwerking door schoolleiders.
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Daarnaast is er de kleine steekproef van 21 onderwijsorganisaties die ons op meerdere momenten
parten speelde. We noemden al een aantal methodologische keuzes om voldoende power te krijgen.
Dit speelde bij de ontwikkeling van de koppelingstypologie, maar ook bij de schaalconstructie. De
schalen van de bestuurders en de schoolleiders zijn niet gebaseerd op multilevel confirmatieve
factoranalyse met tests op meetinvariantie en stabiliteit, zoals gewenst zou zijn, maar op
consistenties in vergelijkingen van de correlaties tussen items op bestuurlijk en schoolniveau, en ook
op beide meetmomenten per set van items. Bij de data van de leerkrachten hebben we wel
multilevel confirmatieve factoranalyse uitgevoerd, maar ook hier speelde de beperkte power ons
parten: slechts een beperkt aantal items kon tegelijkertijd in de analyse meegenomen worden.
Hierdoor is er mogelijk sprake van een bias in interne validiteit van de schalen en hun onderlinge
samenhang.
Ook in het padmodel speelde de kleine N op en hebben we door een gebrek aan power geen multigroep-padmodel kunnen toetsen. Daarmee zouden de sterktes van de effecten, die doorwerken op
het werken aan TGO door leerkrachten, per type vastgesteld en onderling vergeleken hebben
kunnen worden. In plaats daarvan hebben we slechts één padmodel voor alle typen samen kunnen
toetsen. Om na te gaan in hoeverre de koppelingstypen doorwerken in het team, hebben we gebruik
moeten maken van het testen of de scores op de teamcreativiteitsschalen van elkaar verschillen.
Omdat dit al duidelijk was voordat we aan de typologieanalyse waren begonnen, wierp deze
beperking zijn schaduw vooruit en is de typologieontwikkeling sterk gebaseerd op methodologische
overwegingen. In vervolgonderzoek zal het nodig zijn om de algemene geldigheid van de gevonden
patronen te testen.
Beide beperkingen hebben gevolgen voor de interne validiteit van dit deel van het onderzoek. De
typologie die eruit naar voren is gekomen, is theoretisch en conceptueel interessant, zo laat ook de
bevestiging van bestaande theorie zien, maar wellicht nog te beperkt om de sociale complexiteit in
hedendaagse onderwijsorganisatie te vatten. Ons project kreeg, meer dan aanvankelijk gedacht, een
exploratief karakter. Het is echter de vraag of dit instrument daar geschikt voor is, zeker wanneer de
non-respons ook hoog is. Daar komt nog bij dat sturing geen object is, maar een continu proces. Kun
je processen destilleren uit antwoorden op een vragenlijst? Dat vroegen ook Heemskerk et al. (2014)
zich af. Hun antwoord is ‘ja’, wij hebben twijfels en zijn daar meer kritisch over.
Om de data over een kleine steekproef optimaal te benutten, hebben we thick descripties
geschreven over de afzonderlijke onderwijsorganisaties. Hierbij hanteerden we een inductieve
strategie. Het nadeel van een dergelijke kwalitatieve interpretatie is, het voordeel van alle rijkdom
ten spijt, dat we vooral veel variatie zagen. Dit komt wellicht de interne validiteit ten goede, maar
gaat zeker ten koste van de externe validiteit. We vonden geen enkele variabele op basis waarvan we
een doorwrochte typologie konden maken, behalve in de veranderingen tijdens Covid-19 zelf. Feit
blijft dat we geen uitspraak kunnen doen over de oorzaak van de wijze van reageren op de crisis.
Daarmee is dit deel descriptiever gebleven dan we hadden gehoopt.
Daarnaast hadden we met de reflectieweekboeken een instrument ontwikkeld om verhalen-inwording te vangen door over een langere periode gesprekken te laten noteren die bestuurders en
schoolleiders hadden over TGO. Ook deze dataverzameling stokte toen vanaf reflectieweekboek 7 de
scholen te maken kregen met de gevolgen van de Covid-19 crisis. Onze responsanalyse (Bijlage 8) laat
echter zien dat het instrument zelf ook haar mankementen kent. Elk longitudinaal onderzoek, zo ook
het onze, leidt onder toenemende vermoeidheid bij de respondenten. Bovendien leidde de
vertaalslag van verhaalelementen naar een gestructureerde verslaglegging van een gesprek niet voor
alle respondenten tot duidelijkheid over wat we graag wilden weten (als we op sommige
antwoorden afgaan).
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We bemerkten ook een risico op een bias bij de GMB- workshops. Niet alle organisaties bleken
bereid om mee te werken. Ook speelde nog steeds de Covid-19 crisis, wat maakte dat er soms
urgentere zaken om aandacht vroegen. Kijkend naar het doel van de GMB-workshops is dit geen
groot probleem, omdat het vooral bedoeld was om zicht te krijgen op het organisatiegedrag of, met
andere woorden, de interne dynamiek. Jammer is wel dat de eerder verzamelde data op basis
waarvan de typologie ontwikkeld is meer dan een jaar geleden verzameld werd. Een verdieping van
de gevonden typen loopt dan wellicht achter de feiten aan, dat wil zeggen: een jaar na dato is de
onderwijsorganisatie wellicht geen representant meer van het type waar we haar in geclassificeerd
hadden. Zeker in een tijd van crisis kan dusdanig veel gebeuren en is extra alertheid geboden bij het
interpreteren en confronteren van oudere en versere data.
Theoretische beperkingen
Multidisciplinair van opzet als ons onderzoek was, hebben we in ons theoretisch kader getracht tot
een samenhangend frame te komen. Dit is ten dele gelukt. Wat ons parten speelde, is dat we in en
tussen de disciplines ook spanningen tegenkwamen die terug te voeren zijn op al dan niet impliciete
paradigmatische stellingnames, waarin elkaar bestrijdende ontologieën ook tot uiteenlopende
epistemologische en dus methodologische keuzes leidden. Dat was zo binnen de theorieën die we
bestudeerden en aanvankelijk in het werken aan de deelprojecten. We hebben geprobeerd om meer
overstijgend naar de theorie te kijken en die verschillen juist zichtbaar te maken, omdat ze ook
dergelijke verschillen in de wetenschappelijke en beleidspraktijk weerspiegelen. Uiteindelijk moeten
we erkennen dat er niet zoiets is als een metaperspectief op theorie; wie zou immers dat perspectief
kunnen innemen? We denken wel dat we met onze theoretische verkenningen hebben laten zien
hoe divers er gedacht wordt over het verschijnsel dat we onderzocht hebben. Daarmee is echter
geenszins de suggestie dat het ene paradigma per definitie beter is dan het andere. We adviseren
niet om beleidstheorie over verantwoording overboord te gooien omdat de werkelijkheid zich
daartoe niet laat reduceren. Evenmin denken we dat het omgaan met sociale complexiteit niet
gebaat is bij heldere structuren en afspraken. Wel blijkt eens te meer dat kennis over wanneer wat
het meest behulpzaam is nodig blijft. Bij de vergezichten geven we daarvoor een aantal wenken.
Conceptuele beperkingen
In feite is de vraag naar koppelingen ook een vraag naar distincties. Immers, waartussen hopen we
koppelingen te vinden? Dat is niet alleen een vraag naar relevantie (de relatie tussen de kleding van
de bestuurder en diens favoriete koffiemerk ligt niet voor de hand), maar ook naar het creëren van
onderscheidingen die er wellicht in theorie wel maar in de praktijk niet zijn, en het missen van
onderscheidingen die er in de praktijk wel zijn maar in de theorie niet. We hebben gekozen voor
dyades tussen filosofie en actor, actoren onderling en filosofie en middelen. De eerste dyade is
theoretisch onderbouwd en empirisch aangetoond (Argyris & Schön, 1978). De tweede dyade ligt
voor de hand, maar het begrip ‘actor’ is eigenlijk een dummy-woord om niet steeds Raad van
Toezicht, bestuurder, schoolleider en leerkracht te hoeven schrijven. We hebben ons in lijn met
Fuchs (2005) op het standpunt gesteld dat het niet zozeer gaat om individuele actoren en hun
bijbehorende agency, maar om dyades van actoren en hun onderlinge interacties. Een dergelijk
sociologisch perspectief gaat voorbij aan inzichten uit (sociale) psychologie, die de dynamiek tussen
groepsleden verklaart vanuit variatie in ervaren agency. We hebben, met andere woorden, onze
studie niet persoonlijk gemaakt, en dat staat wellicht wat haaks op de door ons gevonden
contextafhankelijkheid. Als andere onderzoekers de vraag stellen wat ‘agency’ eigenlijk is (Eteläpelto
et al., 2013), dan zouden we op z’n minst moeten proberen hiervan een idee te hebben. We hebben
bestuurders, schoolleiders en leerkrachten vooral gezien als, wederom in termen van Fuchs,
observers. Het ging ons vooral om hun percepties. Daarmee hebben we weinig inzicht verkregen in
hun eigen handelingslogica. De derde dyade, tussen filosofie en middel, is een vertaling van Weick’s
(1976) koppeling op technologie. Dit hebben we verruimd door bijvoorbeeld ook tijd (voor een
gesprek over TGO) en ruimte voor meedenken en inspraak hierin op te nemen.
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Hierdoor is het wellicht een te ruim begrip geworden. Tegelijkertijd waren we ook selectief en
hebben we geen oog gehad voor artefacten, die volgens de actornetwerktheorie van Latour (2007)
ook mede sturing geven aan processen. Om hier inzicht in te krijgen, zijn observaties ter plaatse
nodig en is antropologisch onderzoek geschikter. Het concept ‘middel’ is door ons ook losjes opgevat.
Tot slot, over de dyades, waren er wellicht ook andere koppelingen interessant geweest,
bijvoorbeeld tussen toekomstbeelden en actor.
In lijn hiermee, we hebben de bestuurders en schoolleiders gevraagd om in eigen bewoordingen
weer te geven wat ze verstaan onder Toekomstgericht Onderwijs. In de vragenlijst aan leerkrachten
hebben we het een concrete inhoud gegeven door het in vier aspecten uiteen te leggen. Wat we niet
hebben gedaan, is concreet de vraag stellen hoe ze de toekomst voor zich zien. Het kan zijn dat mede
daardoor de meeste respondenten zo vaag bleven over de toekomst, terwijl in het publieke domein
aandacht voor toekomstscenario’s, bijvoorbeeld in het licht van klimaatverandering, juist wel
veelvuldig voorkomen. Desondanks kregen we als antwoord op de vraag naar het belang van TGO
vooral argumenten die verwezen naar een ongewisse toekomst. Is duurzaamheid een in het primair
onderwijs ontbrekend thema? Of hadden we hier meer inhoudelijke vragen over moeten stellen? We
noteren in elk geval dat het ook geen thema is in het meest recente professionaliseringsthema
‘Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen’ van het Schoolleidersregister PO (2020).
Validiteit
We hebben een koppelingstypologie gevonden op basis van kwantitatieve analyses. Tijdens onze
dataverzameling brak de Covid-19 crisis uit en werd duidelijk hoe verschillend onderwijsorganisaties
hierop reageren. We hebben op basis van de thick descriptions een procestypologie ontwikkeld om
deze verschuivingen te duiden. Deze procestypologie en de koppelingstypologie komen niet met
elkaar overeen. Deze constatering roept de vraag op of een van beide typologieën meer
zeggingskracht heeft. We kunnen daar geen uitspraak over doen als gevolg van een beperkte interne
validiteit van de koppelingstypologie (statistisch smal) en een beperkte externe validiteit van de
procestypologie (kwalitatief breed). Bovendien hebben beide een beperkte ecologische validiteit: we
hebben alleen met de GMB-workshops directe observaties in de onderwijsorganisaties gedaan, maar
ook hiervan kunnen we zeggen dat we te maken hebben met selectieve waarnemingen en reflecties
van degenen die deelnamen aan deze workshops.
Tot slot een meer algemene opmerking over ons onderzoek tegen het licht van ecologische validiteit
en het eerder genoemde risico dat aandacht voor (het managen van) proxy’s leidt tot
symptoombestrijding. We hebben de interpretaties en percepties rond sturing in kaart gebracht,
maar daarbij hebben wij geen eigen observaties in de onderwijsorganisaties en hun scholen zelf
gedaan. Daarmee is het de vraag in hoeverre we zelf niet te veel op proxy’s (de percepties van
gedrag) gericht waren, en niet op eigen waarnemingen (van het gedrag zelf). Ons onderzoek behelst
interpretaties van desgevraagde percepties. Om ecologische validiteit te verhogen, is het raadzaam
de praktijk zelf als object van onderzoek te nemen, niet de geverbaliseerde gedachten daarover. Met
andere woorden: we achten het raadzaam dat onderzoekers weer de scholen in gaan om in de
levende praktijk hun observaties en analyses te plegen (zie bijvoorbeeld Piot, 2012).
Concluderend stellen we dat onze bevindingen als startpunt gezien kunnen worden van een
uitdagend nieuw pad om nieuwe onderzoeksstrategieën te ontwerpen die recht doen aan de
vastgestelde sociale complexiteit in onderwijsorganisaties. In onze aanbevelingen doen we hiertoe
een paar suggesties.

Opbrengsten
Wanneer we ons baseren op de koppelingen, dan zou de vraag gesteld kunnen worden naar de
betekenis van ontkoppeling in het licht van het streven naar geloofwaardigheid. Deze vraag is in dit
stadium meer een gedachtenexperiment en helpt ons nogmaals te reflecteren op de
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conceptualisering van koppelingen. Immers, gaat het om een inhoudelijke overeenkomst? Een
uitspraak over wenselijk gedrag? Of om de kwaliteit van de intermenselijke communicatie? Deze
concepten komen uit verschillende onderzoeksvelden, maar verwijzen meer of min impliciet naar
sturing als (sociale) interactie.
De reden om deze studie uit te voeren is terug te brengen naar de wettelijke verantwoordelijkheid
van het bevoegd gezag en de assumpties die daarin besloten liggen over het functioneren van het
onderwijsveld en de afzonderlijke onderwijsorganisaties. Door juist naar wettelijke eisen te kijken, is
het mogelijk zicht te krijgen op de impact van wetgeving op de interne sturingspraktijk in de
onderwijsorganisaties. Deze wettelijke eisen bieden immers een voor iedereen geldend kader, los
van ieders kennis erover en tevredenheid ermee. Deze insteek vraagt erom de onderliggende
assumpties te verdisconteren in de onderzoeksopzet en de dataverzameling in te richten volgens de
logica van de bestuursketen. In feite hebben we die, vanuit het concept ‘doorwerking’, met ons
onderzoek in de praktijk getoetst.
Parallel daaraan hebben we gestreefd juist vanuit een ander perspectief, namelijk van sociale
complexiteit, onderzoek te doen naar hoe interne sturing op onderwijsontwikkeling in de praktijk op
verschillende manieren invulling krijgt. We zien hierin een grote variatie en die wordt het beste
geïllustreerd door kwalitatieve analyse in de vergelijkende gevalsstudie en tijdens de GMB-workhops.
In die laatste komt pregnant naar voren dat het gezichtsveld van degene met de bestuurlijke taak
een heel ander gezichtsveld is dan dat van de schoolleider en de leerkracht (dit wordt ondersteund
door onze bevindingen in deelstudie 1). Dit blijkt uit niet alleen uit de gebruikte taal, maar ook uit de
verklaringen en redeneringen die naar voren gebracht werden, het abstractieniveau en de tijdspanne
van doelen. Waar degene met de bestuurlijke taak handelingen moeiteloos onderbrengt in de
overstijgende besturingsfilosofie, zien we dat leerkrachten de bredere context of overstijgende visie
niet in relatie brengen tot concrete activiteiten. En andersom, waar de leerkrachten het hebben over
processen en voorwaarden in hun school om tot de ontwikkeling van TGO te komen, spreekt de
bestuurder in abstracte termen en algemeenheden zoals ‘facilitering’. De vraag is wat dit zegt. Wat
kunnen we hieruit concluderen? En belangrijker nog, is dit een probleem?
We zien voorts dat er een neiging bestaat om vanuit de bestuurlijke positie sterk gericht te zijn op
legitimering. De vraag is in hoeverre de interne organisatie en werkwijze daarop aangepast moeten
worden. Deze opmerking formuleren we tegen de achtergrond dat het ontwikkelen van visie en
kwaliteit vraagt om een bewust gekozen rangordening en prioritering van doelen, en als dit project
ons één ding geleerd heeft, dan is het wel dat doelen, en de wegen om daar te komen, binnen een en
dezelfde onderwijsorganisatie niet gelijk zijn. Dit is geen vrijbrief om centrale doelen te laten vallen,
maar vraagt nadrukkelijk om een dialoog en kritische reflectie van buiten de onderwijsorganisatie
naar binnen en van binnen de onderwijsorganisatie naar buiten. Deze kritische opmerking past in de
lijn van de eerder genoemde spanning tussen proxy’s voor geloofwaardigheid enerzijds en
onderliggend vraagstukken anderzijds. Alleen sturen op de proxy’s (met wet- en regelgeving,
beleidstukken en schoolplannen, reputatiemanagement, …) laat dieperliggende vraagstukken
ongemoeid.
Gezien de heterogeniteit in het onderwijsveld en de disciplines die haar bestuderen en adviseren,
vraagt dit niet alleen een louter ‘in gesprek gaan met’, maar een onderzoekende, reflexieve dialoog
waarin variatie als uitgangspunt expliciete aandacht vraagt en de onderliggende vraagstukken
inhoudelijk uitgediept worden.
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Vergezichten
We hebben organisaties opgevat als complexe adaptieve systemen (Ashby, 1968) die, anders dan in
het theoretisch denken van het neo-institutionalisme (vgl. Powell & DiMaggio, 1991) verondersteld
wordt, niet eenzijdig gedetermineerd worden door hun omgeving, maar daar op een eigen manier op
reageren (vgl. Hallett, 2010). De omgeving doet ertoe, maar dat geldt ook voor het binnenwerk van
een organisatie. Bateson (1972) heeft het in die zin over ‘collaterale energie’. Beeldend samengevat
betekent dit dat je een paard wel naar het water kunt brengen, maar het niet kunt dwingen om te
drinken. Daarmee verlaten we het paradigma van organisaties als objecten waar van buitenaf
interventies op gepleegd kunnen worden en sluiten we ons aan bij onderzoekstradities die hun licht
laten schijnen op de binnenkant van organisaties, geleid door de vraag: wat zien we eigenlijk als we
de black box van organisaties openmaken?
Voor het frame van die black box kunnen we teruggrijpen op het werk van Marx (1986). Hij toonde
door het gebruik van configuratiemodellen dat het beleidsvoerend vermogen van scholen begrepen
moet worden als samenspel van onderwijs, organisatie en proces. Het benoemen van deze drie
aspecten, die tezamen het samenspel vormen, was voor ons een reden om opnieuw na te denken
over de wijze waarop het samenspel vandaag de dag gevormd wordt. We hebben daartoe langs drie
dyaden (filosofie-actor, actor-actor en filosofie-middel) data verzameld en een koppelingstypologie
en procestypologie ontwikkeld. De uitkomsten van ons onderzoek bevestigen de noodzaak om niet
slechts oog te hebben voor structuren, taken of het gedrag van actoren, maar om configuraties. Met
aandacht voor configuraties is het mogelijk om de op die plek werkende en passende aspecten te
benutten (Oude Groote Beverborg, 2015). Daarmee pleiten we uitdrukkelijk niet voor het ontwerpen
van een ideale configuratie (die vervolgens vanaf papier ‘geïmplementeerd’ moet worden). In plaats
daarvan stellen we vast dat steeds gekeken moet worden naar wat lokaal en in context passend is.
Daarbij vullen we de theorie van Marx aan door deze te actualiseren. Immers, in de tijd tussen zijn
schrijven en ons onderzoek is de situatie in onderwijsland drastisch gewijzigd: het verschijnsel
‘bestuur’ is veranderd met een (mede door de Wet gogb geïntroduceerde) nieuwe status en
daarmee samenhangende schaal, positie, taken, samenstelling en bekostiging. Onze bevindingen
tonen dat de daarmee gepaard gaande toename in complexiteit ook de bruikbaarheid en
zeggingskracht van zijn modellen wijzigt.
March (1991) voegt een temporeel perspectief toe en stelt vast dat organisaties voortdurend een
balans tussen exploratie en exploitatie moeten zoeken: louter exploratie blijft rijp en groen en vindt
geen structurele bedding in het bestaande. Louter exploitatie loopt door padafhankelijkheid en
versterkende loops vast in suboptimale stabiliteit en vindt geen aansluiting bij veranderende
omgevingen (implosie). Onderwijsorganisaties moeten gegeven hun expliciete maatschappelijke
opdracht blijvend een balans daartussen zien te vinden. Dat is geen sine cure, doordat keuzes niet
alleen expliciet (in beleid) maar ook impliciet (in gewoontes en routines) worden gemaakt, zodat niet
elke keuze als zodanig zichtbaar wordt. Daar komt bij dat de uitkomsten van keuzes op verschillende
momenten zichtbaar worden, waardoor keuzes en uitkomsten niet altijd tot elkaar te herleiden zijn
(diffuse effecten). Bovendien zijn keuzes en beslissingen niet monocausaal (ze kunnen meerdere
uitkomsten veroorzaken) en kunnen ze tegelijkertijd oorzaak en gevolg zijn, al naar gelang hoe ze
gedistribueerd zijn in een organisatie (vgl. Oude Groote Beverborg et al., 2015; Oude Groote
Beverborg et al., 2020). Keuze- en besluitvormingsprocessen lopen dus niet lineair door een
organisatie, maar emergeren uit ontmoetingen in concrete praktijken (zie ook Fuchs, 2005; Oude
Groote Beverborg et al., 2021) en dit geldt ook voor keuzes en beslissingen over het organiseren van
organisationeel leren voor TGO: deze processen belichamen intertijdelijke, interinstitutionele en
interpersoonlijke vergelijkingen tussen gemaakte keuze en uitkomst en daarbij horende risicoinschatting en -voorkeuren (March, 1991).
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We zien in de schaalvergroting en dubbele functiescheiding dat onderwijsorganisaties steeds meer te
kenschetsen zijn als hybride organisaties (Pache & Santos, 2013), die meerdere rationaliteiten onder
één dak herbergen en waarin de bestuurder verantwoording aflegt over de resultaten die vele
anderen trachten te bereiken. Deze ontwikkeling, die we breder zien in semi-publieke organisaties, is
te begrijpen tegen de achtergrond van een ontwikkeling waarbij de grenzen tussen organisaties en
hun omgeving vervagen (vgl. Waslander, 2021). Meer algemeen geformuleerd zien we dat de
scheiding tussen publiek, markt en burgersamenleving aan het oplossen is (Brandsen et al., 2005). In
deze complexiteit is het relevant vragen te stellen over de betekenis hiervan voor de positie van de
onderwijsbestuurder, zeker in relatie tot interne sturing in de onderwijsorganisatie.
Vanuit juridisch oogpunt is het logisch dat de bestuurder als vertegenwoordiger van het bevoegd
gezag eindverantwoordelijk is. Kijkend naar de dynamiek die we zien in de onderwijsorganisatie en
de focus op geloofwaardigheid tegen de achtergrond van verantwoording, rijst de vraag of dit
productief, wenselijk en realistisch is. Speciale aandacht zou er dan moeten zijn voor de
verpersoonlijking en vereenzelviging die we hebben gesignaleerd, die immers suggereert dat we de
verantwoordelijkheid voor deze complexiteit in één persoon kunnen beleggen (naast de meer dan 50
andere rollen die de bestuurder volgens Honingh en Stevenson (2020) worden toegedicht). We
maken een analogie met organisaties die hun lerend vermogen in een daartoe ingerichte afdeling
hebben belegd. Dit is er geen garantie voor dat elders in de organisatie niet geleerd wordt, maar
precies de aanwezigheid van die aparte afdeling houdt dat leren buiten het zicht en bovendien
draagt die afdeling onevenredig de verantwoordelijkheid voor het behalen van organisationele
leerdoelen. Net zo kunnen we, als het om sturing gaat, de sturing van andere actoren dan de
bestuurder uit het oog verliezen als alleen bij hem de verantwoordelijkheid daarvoor wordt belegd.
We zien voorts dat er nu een neiging bestaat om vanuit de bestuurlijke positie sterk gericht te zijn op
de externe legitimering. De vraag is in hoeverre de interne organisatie en werkwijze daarop
aangepast moeten worden. Deze opmerking formuleren we tegen de achtergrond dat het
ontwikkelen van visie en kwaliteit vraagt om een bewust gekozen rangordening en prioritering van
doelen en als dit project ons één ding geleerd heeft, dan is het wel dat doelen, en de wegen om daar
te komen, binnen een en dezelfde onderwijsorganisatie niet gelijk zijn. En bovendien denken we dat,
als het om zoiets gaat als Toekomstgericht Onderwijs, er omtrent die ‘T’ iets op het spel staat, niet
alleen voor ons onderwijs. Als het beeld dat wij uit ons onderzoek krijgen klopt, namelijk dat TGO
vooral een vormkwestie is en inhoudelijk tot een arm concept lijkt te zijn verworden, dan is het de
vraag wie er zorgdragen voor de inhoud. Deze vraag is enorm actueel wanneer we een link leggen
naar de veronderstellingen en mensbeelden die ten grondslag liggen aan digitalisering.43
Welke plek hebben fundamentele vragen als ‘vernieuwen van de democratie’ en ‘duurzaamheid’ als
toekomstgericht thema’s in ons onderwijs? Welke basis legt het primair onderwijs hieromtrent voor
generaties van wie die toekomst is? En ook: is die basis in handen van de leerkrachten, van de markt,
of van allebei? Het doet ertoe om hier inzicht in te krijgen, want in complexiteit, dat geen centrale
intelligentie heeft, kunnen uit de talloze interacties tussen actoren patronen emergeren die achteraf
gunstig blijken, of juist niet.

43

Schniztler onderzoekt de opkomst van ICT en illustreert onderliggende mensbeelden en het streven naar het
voorkomen van sociale ongemakken, waarbij hij de link legt naar het nihilisme. Het is de vraag welke betekenis
dit zal hebben voor de ontwikkeling van mensen en in het bijzonder voor hun wereldbeelden, idealen en eigen
socialisatie. Ook Lanier (2010) wijst op risico’s van digitalisering (en met name de techniek achter platforms
voor sociale media), terwijl Spitzer (2013) specifiek ingaat op de nadelen van ICT voor leren en vorming in het
onderwijs.
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Aanbevelingen
Op basis van deze conclusies komen we ook tot enkele (praktische) aanbevelingen voor
onderwijsorganisaties, beleidsmakers, wetgevers en onderzoekers.
Aanbevelingen voor onderwijsorganisaties
1. Toezichthouders, bestuurders, schoolleiders en leerkrachten moeten waakzaam zijn bij het
horen van generieke uitspraken over effectiviteit van sturing, besturing en leiderschap in het
onderwijs. Het interpreteren van onderzoeksresultaten over interne sturing en het wegen
van de betekenis voor de eigen organisatie vraagt om het kennen van de eigen lokale context
en het organisatiegedrag van de eigen onderwijsorganisatie.
2. Toezichthouders, bestuurders, schoolleiders en leerkrachten zullen vaardigheden moeten
ontwikkelen om te komen tot eigenstandige beredeneerde keuzen en afwegingen bij het
vertalen van onderzoeksbevindingen en overnemen van externe adviezen. Ga er niet van uit
dat er een one best way to organize is en dat gevonden lokale variatie automatisch een
afwijking van een gouden standaard betekent, en besef dat wat prima blijkt te werken niet
met het badwater weggegooid hoeft te worden.
3. Het benutten van beleidsruimte doet een appel op bestuurders en schoolleiders om de
dialoog aan te gaan zodat de ‘systeemwereld’ (van de wetgeving) en ‘leefwereld’ (van de
school en het team) op een passende en doeltreffende wijze met elkaar verbonden kunnen
worden. Dit vraagt om meer dan een gedeeld referentiekader: het vraagt om een vreedzame
co-existentie van meerdere referentiekaders. Ontwikkel hiertoe een broker-rol die de beide
werelden verbindt, ook al staan ze in een spanningsvolle relatie. Het gaat dan om het maken
van de juiste vertaalslagen tussen de referentiekaders; verbinding kan zo ontstaan als
neveneffect. We agree to disagree als adagium sluit dit soort dialogen bij voorbaat uit.
4. Het formuleren van TGO vraagt van bestuurders, schoolleiders en leerkrachten om een eigen
beredeneerde, inhoudelijke en gedragen visie. Dat vraagt ook om een inhoudelijke invulling
van concrete toekomstbeelden. Omdat de ‘T’ van TGO de toekomst representeert en er
daarmee met TGO iets op het spel staat, is het raadzaam hierbij voorgaande adviezen ter
harte te nemen.
Aanbevelingen voor beleidsmakers
1. Bij het ontwikkelen van beleid is het noodzakelijk rekening te houden met het gegeven dat
onderwijsorganisaties van elkaar verschillen en op verschillende wijzen invulling zullen
(kunnen) geven aan beleid en dat tal van processen gelijktijdig van invloed zijn op
doelbereiking.
2. Dit onderzoek laat zien dat overeenkomsten in de besturingsfilosofie niet per definitie leiden
tot gelijke wijze van sturen en handelen door bestuurders, schoolleiders en teams in de
scholen. Maatwerk in de uitvoering vraagt om ruimte en tijd voor onderwijsorganisaties om
zelf beleid te ontwikkelen.
3. Bij de ontwikkeling van beleid is het zaak het idee los te laten dat er slechts één typologie
mogelijk of wenselijk is. Uiteindelijke doelbereiking zal een gevolg zijn van de configuratie.
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Aanbevelingen voor wetgever, Ministerie van OCW en Inspectie van het Onderwijs
1. Het onderzoek illustreert dat aandacht voor de kwaliteit van wet- en regelgeving relevant is.
Consistent taalgebruik is noodzakelijk om ruis tussen actoren over interne sturing in het
onderwijs en binnen het stelsel te voorkomen. Het hanteren door de wetgever, Ministerie
van OCW en Inspectie van het Onderwijs van verschillende juridische kernbegrippen
bevordert niet de consistentie en ook niet de toegankelijkheid van onderwijswet- en
regelgeving.
2. De wetgever dient expliciet duidelijk te maken wat onder de functie ‘bestuur’ en onder de
functie ‘schoolleiding’ dient te worden verstaan en wat derhalve van hen wordt verwacht. De
functie ‘bestuur’ omvat het besturen van de onderwijsorganisatie, het bijbehorende
financieel beheer in brede zin en het algemeen kwaliteitsbeleid. De functie ‘schoolleiding’
omvat het onderwijskundig leiderschap en de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang
van het onderwijs op school (inclusief de bijbehorende organisatorische en huishoudelijke
aspecten daarvan).
3. Indien de wetgever aan de schoolleider eigen taken en bevoegdheden wenst toe te kennen,
dient (i) de schoolleider een eigen bijbehorende externe verantwoordingsverplichting te
krijgen en behoort (ii) die externe verantwoordingsverplichting niet gekoppeld te zijn aan
enig vermogensrechtelijk effect of betekenis voor de continuïteit van de betrokken school en
(iii) verdient de toegevoegde waarde van het belang van de onderwijsorganisatie als
bestuurlijke gemeenschap te worden erkend.
Aanbevelingen voor onderzoekers
1. Om de werking en effecten van sturing te doorgronden is het noodzakelijk uit te gaan van
variatie in de omgang met institutionele druk. De uitingsvormen van die druk zijn velerlei.
Soms gaat het om formele structuren en handelingen en soms om psychologische druk. Deze
bevinding betekent dat de uitdaging in toekomstig onderzoek naar doorwerking van interne
sturing is om recht te doen aan lokale betekenisgeving en verschillen en dus uit te gaan van
contingentie.
2. Om effectiviteit van onderwijsorganisaties te modelleren, is het nodig tot recursieve
modellen te komen die het organisatiegedrag van de onderwijsorganisatie in beeld brengen.
De in beleidstheorie veronderstelde lineaire bestuursketen moet ten minste aangevuld
worden met een onderzoeksstrategie die past bij sociale complexiteit. In die zin is de
opkomst van het begrip ‘bestuurlijke gemeenschap’ veelzeggend, doordat hiermee gehint
wordt naar het sociale karakter van sturing. Daarnaast blijkt dat de verwachting van
meerdere discursieve gemeenschappen binnen een onderwijsorganisatie legitiem is en in de
onderzoeksstrategie een plek moet krijgen.
3. Wanneer we ons baseren op de koppelingen, dan zou de vraag gesteld kunnen worden naar
de betekenis van ontkoppeling in het licht van het streven naar geloofwaardigheid. Deze
vraag is in dit stadium meer een gedachtenexperiment en het helpt ons nogmaals te
reflecteren op de conceptualisering van koppelingen. Immers, gaat het om een inhoudelijke
overeenkomst? Een uitspraak over wenselijk gedrag? Of om de kwaliteit van de
intermenselijke communicatie? Deze concepten komen uit verschillende onderzoeksvelden,
maar verwijzen meer of min impliciet naar sturing als (sociale) interactie. Toekomstig
onderzoek zal de conceptualisatie en operationalisatie van koppelingen verder moeten
uitwerken.
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4. Uitkomsten van deze studie bieden een handvat voor een kritische inhoudelijke reflectie en
voor verbeterslagen in de uitvoering van multilevel analyses. Concreet gaat het dan om de
operationalisatie van de besturingsfilosofie, meting op het niveau van de bestuurlijke
gemeenschap en een passende operationalisatie van de mogelijk sterk (gewenste) variatie in
de genomen ruimte door de schoolleider. Dit is noodzakelijk om isomorfisme niet in de hand
te werken.
5. De constructie van het padmodel biedt aanknopingspunten om in vervolgonderzoek de
betekenis van sturing voor de ontwikkeling van creativiteit door leerkrachten te testen.
6. Weet wanneer je mag spreken en wanneer je moet zwijgen.
Dit laatste advies aan onderzoekers is voor ons een leidraad geweest in dit project. Op basis van
abstracte en kwantitatieve data is het geven van lokale adviezen onwenselijk. Omgekeerd kunnen
kwalitatieve data uit de GMB-workshops, de reflectieweekboeken en de thick descriptions niet
opgevat worden als algemeen geldende bevindingen. Met andere woorden, we hebben in dit project
twee zienswijzen en methoden bij elkaar proberen te brengen. Onder invloed van geringe respons als
gevolg van de coronacrisis werd dit bijeenbrengen en confronteren van perspectieven bemoeilijkt.
Vanuit die gedachte zijn we voorzichtig met het doen van stevige uitspraken op basis van de
interessante bevindingen en beelden die naar voren komen uit de analyses.

“Asking for help isn’t giving up,” said the horse. “It’s refusing to give up.”
Charlie Mackesy44

44

Bron: The boy, the mole, the fox and the Horse (Mackesy, 2019).
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