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Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

'Het is merkwaardig dat leerkrachten tien jaar geleden zonder computer, zonder digitaal bord, zonder 

de verfijnde interactieve lesmethoden, zonder alle bijscholingscursussen, zonder onderwijs op maat 

en alle handelingsplannen, zonder alle zorginstrumenten en -procedures, zonder de moderne 

managementtechnieken en zonder alle investeringen in materiaal, gebouwen en 

onderwijsspecialisten er beter in slaagden leerlingen tot resultaten te laten komen.' (Volkskrant 28 

januari 2012). Aan het woord is een gefrustreerde docent die ervaart dat de plannen van de 

beleidsmakers aangaande de kwaliteit van zijn onderwijs niet altijd de beoogde resultaten opleveren.  

De aansturing van dergelijke organisatieleden in de publieke sector, zoals de geciteerde docent, is 

het onderwerp van deze thesis. Uitvoerende organisatieleden in de publieke sector functioneren 

vaak als een schakel tussen de beleidsontwerpen van bestuurders en managers enerzijds en de 

daadwerkelijk verleende dienst aan de burger anderzijds. Lipsky (2010) noemt deze organisatieleden 

‘street-level bureaucrats’ (Lipsky 2010: 3). Lipsky stelt dat deze street-level bureaucrats niet alleen 

uitvoerders zijn, maar dat zij vanwege hun discretionaire ruimte en hun relatieve autonomie, ook 

beleidsmakers zijn (Lipsky 2010: 13). Beleid wordt daarmee ook op de werkvloer, ‘street-level’, 

gemaakt. Dat door henzelf gemaakte beleid kan botsen met het door bestuurders en managers 

ontworpen beleid (Maynard-Moody en Musheno 2003: 156). De aansturing van deze 

organisatieleden verdient daarom alle aandacht. 

In het onderwijsveld ontwikkelt de overheid sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw grootschalige 

beleidsinitiatieven om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De invoering van de basisschool, 

het VMBO, de Basisvorming, de Tweede Fase, de Vernieuwde Tweede Fase en de herstructurering 

van het hoger onderwijs (Helmers 2011: 378); het zijn voorbeelden van pogingen van de overheid om 

grip op de kwaliteit van het onderwijs te krijgen of te houden. Deze beleidsinitiatieven en 

stelselwijzigingen worden op organisatieniveau door de managers en bestuurders van 

onderwijsinstellingen vertaald naar gedrag van de street-level bureaucrats. De docenten hebben in 

het directe contact met de leerlingen een grote discretionaire ruimte in de uitvoering van dat beleid. 

Beleidsvorming resulteert daarmee ook in het onderwijs niet vanzelfsprekend in juiste 

beleidsuitvoering (Maynard-Moody en Musheno 2003: 158). Het bewaken van de kwaliteit van het 

onderwijs lijkt daarom een hardnekkig en complex beleidsprobleem (Van Bueren e.a. 2003: 193). 

Problemen in de beleidsuitvoering kunnen ook veroorzaakt worden doordat concurrerende 

organisaties (met dezelfde cliënten) botsende belangen hebben (Hasenfeld 1983: 61-62). Een school 

kan een ander beeld van de werkelijkheid rondom een leerling hebben dan bijvoorbeeld Bureau 
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Jeugdzorg, de politie of de huisarts. Daarnaast kunnen problemen met de uitvoering van beleid 

gerelateerd zijn aan een toenemende complexiteit en diversiteit van cliënten en problemen (Van der 

Veen 1995: 81). Voor street-level bureaucrats kunnen deze in de cliënt gelegen variabelen 

belemmerend werken in hun pogingen voorgenomen beleid ook daadwerkelijk uit te voeren 

(Hasenfeld 1983: 54). 

Beleidsproblemen worden gekenmerkt door twee soorten onzekerheid: onzekerheid aangaande de 

kennis en onzekerheid aangaande de probleemduiding. Onzekerheid aangaande de 

wetenschappelijke kennis, gecombineerd met een geringe consensus over de probleemformulering 

resulteren in hardnekkige problemen of ‘wicked problems’ (Arentsen en Trommel 2009: 22; 

Koppenjan en Klijn 2004: 28). Hasenfeld gebruikt voor deze twee variabelen van de probleemcontext 

de begrippen complexiteit en ambiguïteit (Hasenfeld 1983: 9). De mate van complexiteit en 

ambiguïteit bepaalt de sturingsrespons van de manager van de street-level bureaucrat (Bannink e.a. 

2006: 171). 

Wanneer zowel de complexiteit als de ambiguïteit gering zijn, zal sturing plaatsvinden op basis van 

autoriteit en legaliteit. De manager bepaalt de regels en de definitie van de te leveren prestaties en 

de street-level bureaucrat voert uit. Wanneer de complexiteit van het probleem gering is en de wens 

om te beheersen groot, zal dit sturingsarrangement gebruikt worden. De street-level bureaucrat doet 

wat er van hem gevraagd wordt.  

Bij een geringe complexiteit, maar een grote ambiguïteit zal een marktgerichte aansturing middels 

prikkels en prestatieafspraken in een op ruilen gebaseerde verhouding een geschikte sturingsvorm 

zijn. De manager weet waar behoefte aan is, maar hij weet niet hoe de  doelstellingen bereikt 

kunnen worden. De uitvoerders doen datgene waarvoor betaald wordt (Bouckaert en Halligan 2008: 

21). De te leveren prestaties worden vaak vertaald naar meetbare, schijnbaar objectieve maatstaven, 

zoals onder andere prestatie-indicatoren,  outputresultaten en benchmarks. Hoewel zulks sturen op 

output- en outcomeresultaten, bedoeld en onbedoeld, perverse gevolgen kan hebben (Terpstra en 

Havinga 2001: 106), heeft dit sturingsmechanisme, onder naam New Public Management, sinds de 

jaren tachtig van de vorige eeuw een hoge vlucht genomen (Bannink 2008: 76). 

Wanneer de taak van een street-level bureaucrat gekenmerkt wordt door een grote mate van 

complexiteit, terwijl de ambiguïteit gering is, zal er gestuurd worden op vakbekwaamheid. De 

professional kan de complexiteit van het probleem aan, hij weet wat er nodig is en hoe de oplossing 

het beste bereikt kan worden. De professionals zijn de uitvoerders die doen wat hen adequaat en 

legitiem lijkt. Dit vereist overleg en wederzijds vertrouwen in elkaars deskundigheid (Bannink e.a. 

2006: 160-163).  
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Dit onderzoek zal gericht zijn op de vierde en laatste sturingsuitdaging die zich voordoet wanneer 

zowel complexiteit als ambiguïteit groot zijn, de zogenaamde ‘wicked problems’. Over de aansturing 

van dergelijke complexe en ambigue taken is nog weinig bekend. Meuleman pleit voor mengvormen 

van de andere drie vormen door middel van metagovernance (Meuleman 2008: 4). Anderen zien als 

oplossing een intensieve vorm van netwerksturing, waarbij rekening gehouden wordt met 

wederzijdse belangen en barrières (Van Bueren e.a. 2003: 211). Bouckaert en Halligan zien juist in 

performance-governance een manier om deze complexe en ambigue taken te sturen. Een eenduidige 

oplossing voor de aansturing van ‘wicked problems’ is niet voorhanden. Dit onderzoek beoogt een 

bijdrage te leveren aan de wetenschappelijke kennis hieromtrent.  

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvraag 

Het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is een complexe en ambigue taak van 

docenten. De kennis hieromtrent is niet eenduidig en de belangen van de verschillende actoren zijn 

divers. Docenten die met deze taak belast zijn, worden op diverse manieren aangestuurd door 

leidinggevenden. Onduidelijk is welke sturingsmiddelen dat zijn en hoe adequaat deze 

arrangementen functioneren. Dit onderzoek probeert een bijdrage te leveren aan de kennis omtrent 

het aansturen van docenten in het voortgezet onderwijs die een complexe en ambigue taak 

uitvoeren. De hoofdvraag luidt als volgt:  

Hoe wordt binnen het SLB College het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 

aangestuurd en hoe adequaat is het gekozen sturingsarrangement? 

Om een antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag is een aantal theoretische en empirische 

deelvragen geformuleerd. De volgende theoretische vragen beogen een theoretisch kader te 

formuleren:  

 Wat is er in de literatuur bekend over sturingsmiddelen en de adequatie ervan? 

 Wat is er in de literatuur bekend over complexe en ambigue taken? 

 Wat is er in de literatuur bekend over street-level bureaucrats en professionals? 

Het empirisch onderzoek van deze thesis heeft een explorerend karakter. In dat onderzoek ligt de 

nadruk op het achterhalen van de interpretaties, paradigma’s en opvattingen die van invloed zijn op 

het succes van het aansturen van street-level bureaucrats in het voortgezet onderwijs. De volgende 

deelvragen zijn leidend voor dat onderzoek: 

 Hoe worden de docenten van het SLB College aangestuurd gelet op hun taak? 

 Welke perceptie hebben docenten en leidinggevenden van het gebruikte sturingsmiddel? 
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 Hoe adequaat is het gebruikte sturingsmiddel, gelet op de taak van de docenten?  

Vanwege het explorerende karakter is gekozen voor een kwalitatief onderzoek in de vorm van een 

casestudy op een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs, te weten het SLB College in Vudam. 

De maatschappelijke verplichting de kwaliteit van het onderwijs voortdurend te bewaken en te 

verbeteren heeft ook een concurrentieaspect. De dichtheid van VO-scholen is in deze regio hoog, wat 

ervoor zorgt dat een sterke marktpositie als belangrijk wordt ervaren. Aandacht voor de kwaliteit van 

het onderwijs in de vorm van resultaten, opbrengsten en de verantwoording daarvan, speelt hierbij 

in toenemende mate een belangrijke rol. De aansturing van dit proces verdient alle aandacht, 

hetgeen deze school een geschikt onderzoeksobject maakt. 

1.3 Leeswijzer 

In het tweede hoofdstuk wordt een theoretisch kader geformuleerd waarmee de theoretische 

deelvragen beantwoord zullen worden. Het sluit af met een conceptueel model en vier 

conflicterende onderzoeksverwachtingen. In het derde hoofdstuk wordt de onderzoeksmethode, het 

onderzoeksobject en de data-analyse uiteengezet. Het vierde hoofdstuk bevat de resultaten van het 

empirische gedeelte van het onderzoek. In het laatste hoofdstuk worden de belangrijkste 

bevindingen gepresenteerd en gekoppeld aan de theorie. Al doende wordt een antwoord op de 

hoofdvraag geformuleerd. Tevens komen de beperkingen van dit onderzoek aan bod en worden 

suggesties voor vervolgonderzoek en beleidsaanpassingen gedaan.  
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk komen de relevante, wetenschappelijke theorieën betreffende de aansturing van 

complexe en ambigue taken in het publieke domein aan de orde. Er wordt allereerst aandacht 

gegeven aan de complexiteit en de ambiguïteit van deze taken. Vervolgens komen de uitvoerders van 

de taken aan de orde, te weten de organisaties, de professionals en een bijzondere vorm daarvan, de 

street-level bureaucrats. De kern van het hoofdstuk behandelt de aansturing van deze street-level 

bureaucrats. Er wordt ingegaan op de verschillende sturingsarrangementen evenals de adequatie 

daarvan. Op deze manier worden gaandeweg dit hoofdstuk de belangrijkste begrippen 

geconceptualiseerd, te weten: complexiteit en ambiguïteit en de verschillende 

sturingsarrangementen. Uit de behandelde theorieën worden factoren afgeleid die van invloed zijn 

op de sturingsarrangementen en de adequatie daarvan. Het hoofdstuk eindigt met een conceptueel 

model met daaraan gekoppelde onderzoeksverwachtingen. 

2.1 Complexiteit en ambiguïteit van taken 

De overheid ontwikkelt beleidsinitiatieven als antwoord op maatschappelijke vraagstukken en 

problemen. De overheid gaat er vanuit dat de hiertoe benodigde beleidsstappen volgens een lineair 

voortschrijdend proces gezet worden, resulterend in een oplossing van de problemen. Dit 

ideaaltypische beleidsproces conflicteert echter vaak met de alledaagse werkelijkheid (WRR 2006: 

30). De beleidsinitiatieven resulteren niet zelden in nieuwe problemen of een continuering van de 

bestaande problemen. De elkaar opvolgende ingrijpende stelselwijzigingen in het onderwijs zijn daar 

voorbeelden van. Al deze inspanningen ten spijt, lijkt het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs 

een hardnekkig beleidsprobleem (Helmers 2011: 375; Arentsen en Trommel 2005: 185).  

Veel van deze hardnekkige problemen zijn ontstaan tijdens hoogtijdagen van de verzorgingsstaat. 

Beck noemt deze moderne problemen ‘manufactured uncertainties’ welke door de overheid zelf 

gecreëerd worden (Beck 2006: 293). De traditionele normatieve kaders volstaan niet meer om de 

maatschappelijke problemen richting te geven. Nu de verzorgingsstaat haar langste tijd heeft gehad 

en de veronderstelde relaties tussen overheidsbeleid en de beoogde effecten instabiel blijken te zijn, 

probeert de overheid het verlies van het verzorgingsstaatideaal te compenseren met nieuwe 

overheidsinterventies. Arentsen en Trommel spreken in dit verband over ‘gulzig’ bestuur (Arentsen 

en Trommel 2005: 185; Trommel 2009: 12). Wanneer de overheid haar gezag verliest, de politiek 

geconfronteerd wordt met fatalisme en instituties hun eigen onmacht ontmoeten, zijn neurotische 

en gulzige reacties te verwachten (Trommel 2009: 13-14; Van Eeten 2010: 5). In een poging de burger 

weer aan zich te binden zal de overheid wellicht nog meer toezicht of stelselwijzigingen organiseren. 

De gulzige overheid lijkt onvoldoende in staat hardnekkige problemen op te lossen. 
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Om van succesvol beleid te kunnen spreken dat oplossingen biedt voor dergelijke maatschappelijke 

problemen is het noodzakelijk dat er een heldere probleemdefinitie en daarbij horende beleidsopties 

en oplossingsrichtingen geformuleerd worden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

(WRR) noemt dit proces de ‘politieke domesticering’ van de hardnekkige problemen, die hij in 

navolging van Rittel en Webber ‘ongetemd’ noemt (WRR 2006: 31). Waar de WRR middels 

domesticering van de problemen nog een richting voor oplossingen ziet, zijn Rittel en Webber (1973) 

minder optimistisch. Zij noemen dergelijke ongetemde, complexe problemen waarvan de 

oplossingsrichting niet eenduidig is ‘wicked problems’ en zij stellen dat het vinden van een 

oplossingsrichting moeilijk, zo niet onmogelijk is (Rittel en Webber 1973: 155). Een rationalistische 

benadering van deze ‘wicked problems’ is niet mogelijk vanwege de complexiteit en heterogeniteit 

van de samenleving zelf, die in toenemende mate in cognitief en normatief opzicht pluralistisch is 

geworden. Dat betekent dat naast de cognitieve complexiteit van de problemen er ook sprake is van 

een normatieve ambiguïteit. Deze ambiguïteit draagt ertoe bij dat er geen ware of onware 

oplossingen voor deze ‘wicked problems’ zijn. Het zoeken naar optimale oplossingen is per definitie 

waardegebonden en heeft daarom weinig perspectief. Het ontbreken van definitieve en objectieve 

antwoorden op de ongetemde problemen, resulteert er in dat hooguit ‘meest gunstige’ of ‘minst 

slechte’ oplossingen bereikt worden (Rittel en Webber 1973: 163). Dit sluit aan bij de theorie van 

Lindblom die stelt dat rationele benaderingen van complexe en ambigue problemen zinloos zijn 

omdat de kennis van de sociale werkelijkheid te beperkt en onzeker is. In het meest gunstige geval 

kunnen oplossingen incrementeel, evolutionair, in de terminologie van Lindblom ‘voortmodderend’ 

tot stand komen, de ‘science of muddling through’ (Lindblom 1959: 88). Naast het ‘voortmodderen’ 

zonder dat er concrete resultaten geboekt worden, veroorzaken veel beleidsvormingsprocessen 

soms zelfs averechtse effecten (Arentsen en Trommel 2005: 14; Helmers 2011: 407).  

Koppenjan en Klijn sluiten aan bij de onzekerheden van Lindblom, Beck en Rittel en Webber maar 

werken deze verder uit. In tegenstelling tot Rittel en Webber zien zij mogelijkheden om complexe en 

ambigue problemen te managen. Zij onderscheiden naast de inhoudelijke, cognitieve onzekerheid 

aangaande de kennis van problemen en oplossingen ook een strategische onzekerheid die refereert 

aan de verschillende voorkeuren en perspectieven van de diverse belanghebbenden en aan een 

institutionele onzekerheid aangaande de positionering ten opzichte van andere actoren en arena’s 

(Koppenjan en Klijn 2004: 6-7). Deze onzekerheden maken de klassieke top-down reacties op sociale 

problemen inadequaat en Koppenjan en Klijn propageren daarom een netwerkbenadering waarin 

kennis gebundeld wordt en waarin andere en eigen belangen bespreekbaar worden en blijven.  

Koppenjan en Klijn onderscheiden vier soorten problemen die zij categoriseren aan de hand van 

twee variabelen: onzekerheid aangaande de kennis en onzekerheid aangaande de probleemduiding. 
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Tabel 1 geeft deze indeling schematisch weer. Problemen die geen conflicten genereren en waarover 

de kennis niet problematisch is, noemen zij ‘technische’ problemen. Wanneer de betrokkenen het 

met elkaar eens zijn dat een oplossing nodig is maar de kennis daaromtrent ontbreekt, spreken zij 

van ‘ongetemde technische’ problemen. Problemen die technisch op te lossen zijn, maar die 

conflicten genereren, noemen zij ‘politieke’ problemen. Wanneer zowel de zekerheid over 

wetenschappelijke kennis als de consensus over de probleemformulering gering is en de complexiteit 

en ambiguïteit daarmee groot is, spreken ook deze auteurs van ‘wicked problems’ (Koppenjan en 

Klijn 2004: 28). Wanneer beleidsmakers worstelen met deze problematiek, heeft dat ook 

consequenties voor de uitvoerders van het beleid. 

    

   

Zekerheid betreffende wetenschappelijke kennis 

   

Groot Klein 

Consensus betreffende  Groot technische problemen ongetemde technische problemen 

de probleemformulering Klein politieke problemen  'wicked problems’ 

 

tabel 1: Vier soorten problemen (bron: Koppenjan, J. en J.H. Klijn 2004: 29)  

2.2 Uitvoerders  

De hiervoor beschreven beleidsproblemen zien we ook terug in de implementatie en uitvoering van 

het beleid. Hasenfeld heeft in zijn werk een aantal definities en concepten gepresenteerd die 

gebruikt kunnen worden bij de analyse van dit primaire proces. Ook Hasenfeld gaat in dit verband in 

op de twee contextvariabelen complexiteit en ambiguïteit (Hasenfeld 1983: 9). De uitvoerders van 

het beleid zien zich geconfronteerd met een omgeving waarin onzekerheid over de aard van het 

probleem groot is. Deze complexiteit maakt daardoor het vinden van oplossingen tot een moeilijk 

proces. Wanneer er in de taakomgeving van de uitvoerder ook sprake is van normatieve onzekerheid 

aangaande de oplossing van het beleidsprobleem spreken we van ambiguïteit. Deze complexiteit en 

ambiguïteit beïnvloeden de uitvoering van de taak (Bannink 2008: 78). Dit geldt voor de organisaties 

die de dienstverlening verzorgen alsmede de uitvoerders ervan, professionals en street-level 

bureaucrats.  

2.2.1 Organisaties 

De overheid verzorgt het onderwijs niet zelf, maar besteedt dat uit aan onderwijsinstellingen die 

merendeels non-profit organisaties zijn. Deze organisaties acteren veelal in de publieke sector en 

dienen een maatschappelijk belang dat door de overheid geborgd moet worden. Deze 
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maatschappelijke organisaties dienen bijvoorbeeld zowel de individuele belangen van leerlingen en 

hun ouders als het collectieve belang van de Nederlandse samenleving (WRR 2004: 21). Hasenfeld 

noemt zulke organisaties ‘human service organisations’ en hij onderscheidt deze organisaties van 

traditionele bureaucratieën aan de hand van twee kenmerken. Ten eerste werken deze organisaties 

met het ‘ruwe materiaal’, zoals hij de cliënten typeert. De dienstverleners werken met deze cliënten, 

die geen passieve objecten zijn, maar reflexieve actoren met een eigen inbreng in de verbetering van 

hun welzijn. Ten tweede zijn deze organisaties gemandateerd om de belangen van de cliënten te 

beschermen en te vergroten (Hasenfeld 1983: 1). Human service organisations worden 

geconfronteerd met verschillende, conflicterende eisen vanuit de cliënten, de samenleving en de 

beleidsbepalers, waardoor hun handelen een ambigu karakter krijgt. Wanneer er naast deze 

ambiguïteit in de problemen van de cliënt ook een grote mate van complexiteit opgesloten ligt, 

resulteert dat in een toenemende invloed van de uitvoerder van dat beleid (Bannink 2008: 79). In de 

literatuur worden twee perspectieven onderscheiden ten aanzien van de uitvoering van het primaire 

proces van dienstverlening, te weten het perspectief van de professional en dat van de street-level 

bureaucrat.  

2.2.2 Professionals  

Docenten worden in de literatuur veelal gerekend tot organisatieleden die professionals genoemd 

worden (Bannink 2008; De Bruijn en Noordegraaf 2010). De Bruijn en Noordegraaf (2010) duiden de 

klassieke professionals aan de hand van enkele kenmerken. Professionals oefenen vaak een 

complexe taak uit die niet eenvoudig te routiniseren is en waarvoor een zekere specialistische kennis 

nodig is. Deze kennis verkrijgt en onderhoudt de professional door middel van beroepsgerelateerde 

opleidingen en vakverenigingen. Daarnaast beschikt deze beroepsgroep over een zeker ethisch 

beroepsbesef, waardoor de betrouwbaarheid van de geleverde dienst gegarandeerd is. Deze 

inbedding in de eigen beroepsgroep resulteert erin dat professionals autonoom te werk gaan (De 

Bruijn en Noordegraaf 2010: 14). Deze autonomie blijkt uit de relatieve afwezigheid van sociale 

controle en sturing. Wanneer de professional zich verantwoordt dan gebeurt dat meestal op 

‘horizontale’ wijze middels informele, collegiale controle (Freidson 1984: 2). Daartoe zijn 

professionele standaarden aangeleerd tijdens de opleidingen, maar ook in het socialisatieproces op 

het werk zelf. Verticale sturing door middel van supervisie van niet-professionals is moeilijk, 

ontbreekt veelal en maakt daarom plaats voor sturing op basis van vertrouwen (Bannink e.a. 2006: 

160-162; Hasenfeld 1983: 163). De professionele autonomie is vanuit dit perspectief van vertrouwen 

niet zozeer een probleem waarvoor een oplossing moet worden gezocht, maar eerder een geclaimde 

voorwaarde om over het dagelijkse werk controle te behouden (Evetts 2003: 407). Die professionele 
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autonomie is echter wel beperkt omdat er naast de professional nog andere belanghebbenden zijn, 

zoals de manager van de professional, maar ook de cliënten zelf.  

Deze beperking van de autonomie leidt tot discussie, of strijd, aangaande machtsverhoudingen 

tussen managers en professionals. De rol van professionals is daarom aan verandering onderhevig, 

een onderwerp dat in de wetenschappelijke literatuur veel aandacht krijgt (Bannink e.a. 2006: 162; 

De Bruijn en Noordegraaf 2010: 15; Evetts 2003: 396; Freidson 1984: 1; Noordegraaf 2007: 771; 

Thomas en Hewitt 2011: 1373). Freidson noemt, al in 1984, de veranderingen in het beeld van de 

professionals. Professionals zouden sinds de jaren zeventig respect, macht en autonomie zijn 

kwijtgeraakt en in toenemende mate te maken hebben gekregen met formele en hiërarchische 

controle. De professional wordt stevig bekritiseerd en hij raakt gedeprofessionaliseerd door verlies 

van uniciteit en respect. Daarnaast raakt hij geproletariseerd door verlies van autonomie. Freidson 

reageert op dit geschetste beeld van verlies en nuanceert het door te stellen dat de autonomie in het 

dagelijkse uitvoerende werk onveranderd is gebleven, hoewel de professional in toenemende mate 

geconfronteerd wordt met meer georganiseerde controle en geformaliseerde verantwoording. Deze 

toenemende druk van buitenaf leidt er in de jaren tachtig van de vorige eeuw wel toe dat 

professionals hun taken gaan herdefiniëren en verdedigen (Freidson 1984: 18-19). Zij moeten dat wel 

doen om, gegeven de nieuwe eisen van stakeholders zoals efficiency en effectiviteit, hun invloed op 

hun dagelijks werk te kunnen behouden (Evetts 2003: 408). 

De Bruijn en Noordegraaf (2010) spreken over de ‘professionaliteit-nieuwe stijl’ waarin de klassieke, 

autonome beroepsbeoefenaar opnieuw gedefinieerd moet worden. De traditionele specialisatie 

volstaat niet meer om de complexe problematiek van de moderne cliënt te behandelen. Het 

meervoudige karakter van de nieuwe problemen vraagt om samenwerking door diverse 

professionals. De Bruijn en Noordegraaf zien de docent als professional geconfronteerd worden met 

onder andere grote taal- en rekenachterstanden, eetstoornissen, huiselijk geweld en 

integratieproblematiek. Deze multiproblematiek hoeft de docent niet zelf aan te pakken, maar hij 

moet wel zijn specialistische vakkennis combineren met vaardigheden op het gebied van signalering, 

doorverwijzing en samenwerking met andere professionals. Zolang de vorming, opleiding en de 

inbedding in de beroepsgroep hier niet op ingesteld wordt, blijft het managen van professionals door 

niet-professionals een moeizame opdracht (De Bruijn en Noordegraaf 2010: 15-16). 

Andere studies (Evetts 2003; Noordegraaf 2007) benadrukken de veranderende rol van professionals 

vanuit een ander perspectief, namelijk de vervaging van de voorheen strakke scheidslijn tussen 

professionals en andere beroepsgroepen, in het bijzonder de managers. Deze hybridisering van het 

professionalisme resulteert erin dat de traditionele tegenstellingen tussen managers en professionals 
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minder duidelijk zijn dan algemeen gesuggereerd wordt. De managers, traditioneel de 

‘tegenstanders’ van de professionals, raken steeds meer betrokken bij professionalisering, maar dan 

binnen hun eigen discipline (Evetts 2003: 397; Thomas en Hewitt 2011: 1374). Zij reorganiseren de 

controle, het toezicht en de verantwoording van professionele beroepsgroepen, maar proberen 

tegelijkertijd zelf professional te worden door zich te organiseren in professionele verenigingen en 

verbanden (Noordegraaf 2007: 764). De vereniging van schoolleiders is daar een voorbeeld van. Zij 

organiseert managementopleidingen, stellen criteria voor het lidmaatschap, stellen gedragscodes op, 

publiceren een eigen tijdschrift en organiseren lokale netwerken voor overleg en uitwisseling Het 

doel van deze professionalisering van andere beroepsgroepen is het behouden van eigen 

professionele controle binnen het beroepsdomein, alsmede bescherming daarvan, om zodoende 

inmenging van buitenaf af te remmen (Noordegraaf 2007: 764). 

Op de ‘strijd’ tussen professionals en managers gaat Noordegraaf verder in tijdens zijn oratie in 2008. 

Hij ziet een nieuwe tendens in het kenschetsen van de professionals als de nieuwe slachtoffers van 

de managers die, losgezongen van de werkvloer, zorgen voor de problemen met hun regelgeleide 

gedrag. Zelfs wanneer de professional in gebreke blijft, wordt de oorzaak daarvan gezocht in de 

organisatie en het management. Noordegraaf bepleit hier, net als de Wetenschappelijk Raad voor 

het Regeringsbeleid (2004), een herdefiniëring van goed publiek management en een herkenbaar 

bondgenootschap tussen professionals, managers en instellingen met als resultaat gedeelde ambities 

en maatschappelijke opbrengsten (Noordegraaf 2008: 16; WRR 2004: 16).  

2.2.3 Street-level bureaucrats  

‘Public service workers who interact directly with citizens in the course of their jobs, and who have 

substantial discretion in the execution of their work’ worden door Lipsky street-level bureaucrats 

genoemd (Lipsky 2010: 3). Street-level bureaucrats zijn de uitvoerende organisatieleden die in direct 

contact met de cliënten staan en die door hun positie in de relatie met de cliënt niet alleen beleid 

uitvoeren maar ook beleid maken (Lipsky 2010: 13). Lipsky schaart onderwijsgevenden ook tot deze 

street-level bureaucrats en ziet hen als een cruciale schakel tussen ontworpen beleid en regelgeving 

en de feitelijke uitvoering daarvan (Lipsky 2010: 72). In deze schakelfunctie heeft de street-level 

bureaucrat een grote mate van vrijheid van handelen en beslissen, de discretionaire ruimte. Deze 

discretionaire ruimte valt te vergelijken met de eerder beschreven professionele autonomie vanuit 

het perspectief van de uitvoerende professional. Waar de professional echter autonomie claimt op 

basis van zijn professionele expertise en standaarden, is vanuit het perspectief van de street-level 

bureaucrat de discretionaire ruimte vooral gebaseerd op de discrepantie tussen beleid en 
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regelgeving enerzijds en de dagelijkse context van het werk van de street-level bureaucrat anderzijds 

(Van der Aa 2012: 45).  

De oorzaak van deze discretionaire ruimte van de street-level bureaucrat is dus vooral gelegen in de 

complexiteit van het werk en in de situatie van de individuele cliënt, welke niet te reduceren zijn tot 

algemene programma’s en regels (Lipsky 2010: 15). Hoewel de street-level bureaucrat dus in principe 

moet handelen in de geest van de afgesproken regels en procedures, ontkomt hij er dus niet aan 

autonoom beslissingen te nemen. De persoonlijke overtuigingen, de omgeving van de organisatie en 

de taakomgeving beïnvloeden zijn keuzes en beslissingen (Hasenfeld 1983: 91). Deze 

beslissingsvrijheid van de street-level bureaucrat kan uiteraard leiden tot conflicten met de 

superieuren. Anderzijds kunnen er ook conflicten ontstaan met de cliënten van de street-level 

bureaucrat (Lipsky 2010: 22). De discretionaire ruimte zal namelijk niet vanzelfsprekend gebruikt 

worden ten gunste van de cliënt. De street-level bureaucrat kan zijn eigenbelang of dat van de 

organisatie voorop stellen en de belangen van de cliënt veronachtzamen, waarmee de discretionaire 

ruimte geproblematiseerd wordt. 

Daarnaast is de street-level bureaucrat gebonden aan omstandigheden die ervoor zorgen dat niet 

alle cliënten een passende behandeling ontvangen. Lipsky noemt vijf belemmerende 

omgevingscondities waar de street-level bureaucrat mee geconfronteerd wordt (Lipsky 2010: 27-28): 

 een chronisch tekort aan adequate middelen 

 de vraag naar diensten is veelal groter dan het aanbod 

 de doelstellingen van beleidsmakers zijn vaak ambigu, vaag en conflicterend 

 de prestaties zijn vaak moeilijk, zo niet onmogelijk te meten  

 cliënten zijn doorgaans niet vrijwillig cliënt en werken daardoor moeizaam mee. 

Binnen deze context zal de street-level bureaucrat eigen informele strategieën gebruiken om zowel 

zijn eigen werkomstandigheden als de cliënten onder controle te houden. De street-level bureaucrat 

krijgt door de informele strategieën invloed op de beleidsuitkomsten zonder dat de beleidsbepaler 

dat wenst (Van der Aa 2012: 45). Daarnaast heeft de street-level bureaucrat door zijn positie een 

dubbele informatievoorsprong ten opzichte van de beleidsmakers en de cliënten. Hij kent de 

beleidsintenties van de sturende actor, alsmede de in de cliënt gelegen variabelen waardoor hij 

feitelijk bepaalt welk individu in aanmerking komt voor een overheidsdienst. 

Maynard-Moody en Musheno (2003) nuanceren het beeld van de street-level bureaucrat, die zij 

frontliniewerkers noemen. Zij wijzen erop dat er enerzijds street-level bureaucrats zijn met een 

sterke oriëntatie op ‘law abidance’, legaliteit, naleving van regels, procedures en wetten. Veel van de 
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wetenschappelijke literatuur heeft zich op deze zogenoemde ‘state agent narratives’ gefocust. Deze 

street-level bureaucrat gebruikt zijn discretionaire ruimte om de te leveren dienst zo veel mogelijk te 

laten aansluiten aan de regels en procedures. Net als Lipsky zien Maynard-Moody en Musheno deze 

street-level bureaucrat vooral eigenbelang nastreven door het werk zo veilig, gemakkelijk en 

gewaardeerd mogelijk te maken. Moeilijke, complexe ‘state-clients’ worden zoveel mogelijk 

vermeden of zo snel mogelijk door de procedures geloodst (Maynard-Moody en Musheno 2003: 4-

12).  

Naast deze ‘state agent’ onderscheiden Maynard-Moody en Musheno een ander type street-level 

bureaucrat met een sterke oriëntatie op de ‘cultural abidance’, waarbij hij zich laat leiden door de 

behoeften, het normen- en waardenpatroon en de morele opvattingen van de cliënt. Wanneer de 

individuele behoeften van de cliënt botsen met de regels en procedures van de beleidsmaker is deze 

‘citizen agent’ bereid heel ver te gaan. Het werk wordt dan moeilijker, minder veilig en minder 

gewaardeerd en de street-level bureaucrat maakt zijn eigenbelang onderschikt aan de noden van de 

‘citizen-client’ (Maynard-Moody en Musheno 2003: 19). In tegenstelling tot de heersende gedachte 

dat de street-level bureaucrat zijn eigenbelang zal nastreven, zien Maynard-Moody en Musheno dat 

de street-level bureaucrat in zijn werk zoekt naar zingeving, normbepaling en karaktervorming in de 

relatie met de cliënt. Daarin zoekt hij eerst naar de identiteit van de cliënt alvorens beslissingen te 

nemen, hetgeen de eigen identiteit van de street-level bureaucrat weer beïnvloedt (Maynard-Moody 

en Musheno 2003: 155).  

Eerder in deze paragraaf is ingegaan op de twee verschillende perspectieven van waaruit er naar het 

werk van uitvoerende dienstverleners kan worden gekeken. Een derde mogelijkheid is de combinatie 

van beide gezichtspunten. Docenten hebben zowel te maken met het uitvoeren van voorgenomen 

beleid, als met het uitoefenen van hun professie. Een gecombineerd perspectief biedt de 

mogelijkheid om docenten in het voortgezet onderwijs niet slechts te zien als ofwel 

‘beleidsuitvoerders’ ofwel als ‘professionals’, maar als een combinatie van beide rollen. Dat dit 

onderscheidt ook van belang is voor de aansturing van deze uitvoerders zien we in de volgende 

paragraaf. 

2.3 Aansturing  

 

2.3.1 Governance en sturing 

Wanneer de overheid wil interveniëren op een beleidsprobleem zijn er verschillende manieren om 

daar sturing aan te geven, governance toe te passen. De term governance zelf is een containerbegrip 

zonder eenduidige betekenis in de wetenschappelijke literatuur. Vaak wordt de term governance 
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heel algemeen gebruikt voor ‘het openbaar bestuur’ (Frederickson en Smith 2003: 209). Sommige 

auteurs gebruiken het begrip governance als concept om interacties, relaties en 

verantwoordelijkheden binnen organisaties te beschrijven. Anderen relateren governance aan 

netwerksturing en refereren aan de samenwerking en de aansturing in niet-hiërarchische 

netwerkverbanden. Daarnaast zijn er nog auteurs die het begrip governance een normatieve lading 

geven middels het begrip ‘good governance’ waarmee ethische aspecten van het bestuur geduid 

worden. 

Veel gebruikt is de zeer brede beschrijving van governance waarin niet alleen netwerkrelaties, maar 

ook hiërarchische relaties en aan de markt gerelateerde relaties zijn opgenomen. Meuleman volgt 

deze brede opvatting: ‘Governance is the totality of interactions, in which government, other public 

bodies, private sector and civil society participate, aiming at soving societal problems or creating 

societal opportunities’ (Meuleman 2008: 11). Hij maakt onderscheid in drie ideaaltypische 

governancestructuren: de hiërarchische, de marktgestuurde en netwerkgestuurde 

governancestructuur. Ideaaltypisch omdat in de dagelijkse werkelijkheid zelden slechts één 

governancestructuur gebruikt wordt. Er openbaren zich vaak mengvormen van deze drie vormen van 

governance, die regelmatig met elkaar conflicteren.  

De optimale governancestructuur wordt bepaald door de aard van het maatschappelijke probleem 

en het door de overheid te ontwikkelen beleid. De focus in dit onderzoek ligt echter niet op de 

overheid en de door haar gepleegde governance van de samenleving in al haar facetten. Het begrip 

governance ofwel sturing duidt in deze thesis op het aansturen van street-level bureaucrats 

aangaande het primaire uitvoeringsproces, in dit onderzoek de onderwijsgevenden van een 

onderwijsinstelling.  

In de wetenschappelijke literatuur is veelal een driedeling in sturingsarrangementen merkbaar 

(Bannink e.a. 2006; Hartman en Tops 2005; Terpstra en Havinga 2001): sturing op basis van regels, 

procedures, wetten en afspraken, sturing op basis van prikkels en prestatieafspraken en sturing op 

basis van deskundigheid, vakmanschap en professionaliteit. In het hiernavolgende komen deze drie 

verschillende sturingsvormen aan de orde en wordt steeds aangegeven in welke mate deze vorm 

adequaat is, gezien de aard en het doel van de taak.  

2.3.2 Sturing op basis van regels 

Een bureaucratisch of hiërarchisch sturingsarrangement zal is gebaseerd op autoriteit en legaliteit. 

De manager bepaalt de regels en de definitie van de te leveren prestaties. De street-level bureaucrat 

voert de taak uit. Wanneer de complexiteit van de taak gering is en de wens om te beheersen groot, 
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zal dit model gebruikt worden (Bannink e.a. 2006: 163). Hartman en Tops zien hierin het risico van 

verstarring doordat de regels weliswaar legitimiteit beiden maar ook de beslissingsvrijheid van de 

street-level bureaucrat aantasten. Het handhaven en naleven van de regels en procedures wordt dan 

belangrijker dan het verlenen van een dienst aan de cliënt, hetgeen weer in ineffectiviteit kan 

resulteren (Hartman en Tops 2005: 70). Terpstra en Havinga voegen hieraan toe dat deze 

bureaucratische stijl met de focus op regelnaleving, vanwege de uniciteit van elke cliënt, een 

oneerlijke behandeling van de cliënt tot gevolg kan hebben (Terpstra en Havinga 2001: 104).  

Sturing door middel van regels heeft als voordeel dat de processen duidelijk, wettig, procedureel en 

gecontroleerd verlopen en is een adequaat sturingsmiddel bij de aanpak van technische problemen 

met een geringe complexiteit en een geringe ambiguïteit. Sturing op basis van regels beperkt de 

ruimte voor professionele beoordelingen aangaande de situatie van de cliënten. Wanneer de 

complexiteit van het probleem van de cliënten vraagt om nuance en professionele afwegingen 

werken regels, protocollen en procedures aangaande de dagelijkse taakuitvoering belemmerend en 

inadequaat (Van der Aa 2012: 55). 

2.3.3 Sturing op basis van prestatieafspraken 

Wanneer er marktmechanismen aanwezig zijn zal de manager prikkels en prestatieafspraken 

gebruiken om de uitvoerder aan te sturen. In een dergelijke op ruilen gebaseerde verhouding weet 

de manager wat er nodig is en koopt hij deze prestatie bij de uitvoerder (Bannink e.a. 2006: 162). Hij 

vertrouwt de professionals die weten hoe de prestatie bereikt kan worden en doen datgene 

waarvoor betaald of waarop geprikkeld wordt (Bouckaert en Halligan 2008: 21). Dit 

sturingsarrangement op basis van prestatieafspraken vertaalt prestaties naar meetbare, schijnbaar 

objectieve maatstaven, zoals onder andere prestatie-indicatoren, outputresultaten en benchmarks. 

Deze managementstroming kennen we sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw onder de naam 

New Public Management (NPM). Belangrijkste doelstellingen van NPM-stroming waren 

kostenbesparing en vergroting van de efficiency en de effectiviteit van overheidsorganisaties (Van 

Thiel en Leeuw 2002: 268). Hoewel er geen algemeen geaccepteerde omschrijving van NPM bestaat 

(Hood 1995: 94-95) zien veel auteurs NPM als een verzameling trends en opvattingen, die met elkaar 

gemeen hebben de toegenomen belangstelling voor een professionelere, op het bedrijfsleven 

geïnspireerde managementcultuur in de publieke sector. Professioneler aangaande de scheiding 

tussen sturing en uitvoering, het meten van prestaties, de aandacht voor output en outcomes, de 

aandacht voor cliënten en andere stakeholders en de intensivering van 

verantwoordingsmechanismen (Adcroft en Willis 2005: 387).  
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Het sturen op output- en outcome-resultaten kan, bedoeld en onbedoeld, allerlei ongewenste 

gevolgen veroorzaken (Adcroft en Willis 2005: 396; De Bruijn 2006: 29; Pollitt en Bouckaert 2004: 

103; Terpstra en Havinga 2001: 106). De focus van de organisatie kan verschuiven van moeilijke 

meetbare naar eenvoudig meetbare zaken. Daarnaast kan de aandacht verlegd worden van cliënten 

met een langdurige multiproblematiek naar cliënten waar sneller en eenvoudiger resultaat behaald 

kan worden. Zo kunnen onderwijsinstellingen ervoor kiezen, ten einde de eindexamenresultaten te 

verbeteren, ‘aan de poort’ strenger te selecteren en op die manier risicoleerlingen weigeren. Op 

uitvoeringsniveau kunnen docenten het niveau van de toetsen verlagen, normen aanpassen of 

antwoorden voorzeggen. 

Sturing op basis van prikkels en prestatieafspraken heeft als voordeel dat het resultaatgericht, kosten 

beheersend en meetbaar is. Daardoor is de verantwoording naar managers en cliënten eenvoudiger. 

Het is een adequaat sturingsmiddel voor processen met een geringe complexiteit (Bannink e.a. 2006: 

159). Wanneer er echter meerdere belangen in het spel zijn, is er sprake van ambiguïteit. De 

uitvoerders zullen zich echter concentreren op minder ambigue, eenvoudig te realiseren 

doelstellingen (Hartman en Tops 2005: 72; Terpstra en Havinga 2001: 107). Over de adequatie van dit 

sturingsarrangement wordt verschillend gedacht. Sturen op prestatieafspraken kan bedoeld zijn om 

de discretionaire ruimte te beperken en daarmee de vrijheid en de interpretatiemogelijkheden van 

de street-level bureaucrat. Lipsky zelf echter betoogt juist dat prestatieafspraken ruimte creëert 

omdat de manier waarop de resultaten behaald moeten worden vrijgelaten wordt (Vander Aa 2012: 

54). 

2.3.4 Sturing op basis van vakmanschap 

Wanneer voor de uitvoering van complexe taken een zeker specialisme noodzakelijk is en de 

sturende actor afhankelijk is van de deskundigheid van professionals, zal er gestuurd worden op basis 

van professionaliteit en vakmanschap. De complexiteit van het probleem vraagt om een horizontale 

overlegstructuur en wederzijdse overtuiging. De professionals weten wat er nodig is en hoe dat het 

beste bereikt kan worden. De professionals zijn de autonome uitvoerders die doen wat hen legitiem 

lijkt en dat vereist vertrouwen in de deskundigheid van elkaar. Die autonomie resulteert in een 

relatief geringe verticale verantwoording. De verantwoording geschiedt vooral horizontaal richting 

de beroepsgenoten (Bannink e.a. 2006: 160). Hoewel professionals zich realiseren dat de uitvoering 

van hun taak gebonden is aan wetten en regelgeving, zien zij dat slechts als een kader dat 

ondersteunend is aan hun doelstellingen. Zij zullen van wet en regelgeving afwijken wanneer zij dat 

noodzakelijk achten, hetgeen voor de sturende actor een bron van conflicten kan zijn (Terpstra en 

Havinga 2001: 105). 
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Hartman en Tops noemen dit sturingsmechanisme ‘sturen op personen’ en zij zien naast de 

professionaliteit ook inspiratie en betrokkenheid als kenmerken van de uitvoerders van het beleid. 

Deze ‘dragers van professionaliteit’ zijn intrinsiek gemotiveerd en willen uitnodigen, ruimte geven en 

inspireren, kortom het beste van hun functie maken (Hartman en Tops 2005: 73). Deze toegewijde 

professionals hebben de ruimte en de autonomie nodig om hun betrokkenheid bij de cliënt vorm te 

geven.  

De kracht van deze sturingsvorm is de autonomie van de professional die de ruimte krijgt om 

intrinsiek gemotiveerd de belangen van de cliënten na te streven, maar tegelijk is het de valkuil. De 

autonomie is moeilijk controleerbaar, hetgeen de verantwoording bijna onmogelijk maakt (Hartman 

en Tops 2005: 75). De adequatie van het sturingsmiddel schuilt in de deskundigheid en 

betrokkenheid van de uitvoerders die de complexiteit van een proces of probleem kunnen 

beheersen. Dat moet dan wel in combinatie met een geringe ambiguïteit. Zodra er tegenstijdigheid 

ontstaat in de belangen van betrokkenen ontstaat spanning omdat de professional niet snel 

bemoeienis met zijn professie door niet-professionelen zal toestaan. 

2.3.5 Combinaties van sturingsmechanismen 

De hiervoor geschetste sturingsarrangementen worden aangetroffen in ideaaltypische situaties die 

zich daartoe lenen. De mate van complexiteit en ambiguïteit van het op te lossen probleem of het te 

voeren proces is bepalend voor de adequatie van het sturingsmiddel. Combinaties van 

sturingsmechanismen komen voor en kunnen een versterkend maar ook een verzwakkend effect op 

elkaar hebben (Hartman en Tops 2005: 80).  

Naast combinaties kunnen er ook wisselingen plaatsvinden tussen verschillende 

sturingsmechanismen. Dit gebeurt vooral wanneer zowel de complexiteit als de ambiguïteit van een 

probleem of taak groot is. Sturing op basis van prestatieafspraken volstaat dan niet omdat de 

complexiteit daarvoor te groot is. Sturing op vakmanschap is echter ook niet adequaat omdat de 

belangen te divers zijn en de consensus over de oplossing of aanpak daardoor afwezig is. In de 

onderstaande tabel 2 betreft het de vierde lege cel waarin Klijn en Koppenjan de zogenaamde 

‘wicked problems’ plaatsen (Klijn en Koppenjan 2004: 29). Omdat een werkelijk adequaat 

sturingsarrangement voor deze problemen niet per definitie voorhanden is, zullen managers vaak 

‘opschuiven’ naar andere sturingsarrangementen: een toevlucht tot meer regels en procedures, 

meer prikkels en prestatiebeloningen of een groter beroep op de deskundigheid van de professional. 

In de laatste subparagraaf wordt ingegaan op een mogelijke invulling van de vierde cel: sturing op 

basis van intrinsieke motivatie.  
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Technische problemen 

Sturing op basis van regels 

Ongetemde technische problemen 

Sturing op basis van vakmanschap  

Politieke problemen 

Sturing op basis van prestatieafspraken 

‘wicked problems’ 

Sturing op basis van intrinsieke motivatie 

 

tabel 2: Problemen en sturingsarrangementen 

2.3.6 Sturing op basis van intrinsieke motivatie 

Extrinsieke en intrinsieke motivatie zijn onderwerp van veel publicaties. In veel 

sturingsarrangementen die gebaseerd zijn op beïnvloeding van de extrinsieke motivatie herkennen 

we de invloed van de ‘rational choice theory’. Deze van oorsprong economische theorie legt een 

relatie tussen de sturingsmechanismen van een bureaucratische organisatie en het gedrag de ‘self-

interested utility maximizers’, de uitvoerders die vooral uit zijn op het nastreven van het eigenbelang 

(Frederickson en Smith 2003: 188). Eerder zagen we echter al dat professionals ook een intrinsieke 

motivatie hebben om hun professie zo goed mogelijk uit te oefenen. Ook zagen we dat sommige 

street-level bureaucrats, de ‘citizen-agent’, niet slechts de regels van de beleidsbepaler als maatstaf 

voor het eigen handelen heeft, maar vooral intrinsiek gemotiveerd zijn om het goede voor de 

cliënten na te streven (Maynard-Moody en Musheno 2003: 19).  

De ‘self determination theory’ (SDT) legt een relatie tussen de intrinsieke motivatie van street-level 

bureaucrats en de beheersingsambities van managers (Weibel 2007: 500). Weibel doet dit aan de 

hand van de begrippen controle en vertrouwen. In de wetenschappelijke literatuur manifesteren zich 

twee perspectieven (Six 2013: 170; Weibel 2007: 501). Vanuit het eerste perspectief zijn controle en 

vertrouwen elkaars tegenpolen. Een toename van controlemechanismen duidt op en leidt tot een 

afname van vertrouwen tussen manager en street-level bureaucrat, vice versa. Er is echter in 

toenemende mate empirisch bewijs aangaande het tweede perspectief waarin beide begrippen 

complementair functioneren. Controle en vertrouwen worden dan tegelijkertijd toegepast en blijken 

elkaar te versterken (Six 2013: 165). Een intrinsiek gemotiveerde street-level bureaucrat die de 

doelstellingen van de organisatie en de manager geïnternaliseerd heeft, zal de controle niet 

argwanend afwijzen op basis van wederzijds vertrouwen en gedeelde waarden. Wanneer de street-

level bureaucrat de waarden van de organisatie in ruime mate internaliseert, zullen de belangen van 

de street-level bureaucrat en de belangen van de manager overeenstemmen, hetgeen resulteert in 

betrouwbaar gedrag, geaccepteerde controle en geschonken vertrouwen (Deutsch 1960: 126; 

Weibel 2007: 504). 



22 
 

SDT, ontwikkeld in de jaren tachtig van de vorige eeuw, geeft een verklaring welke factoren van 

invloed zijn op de intrinsieke motivatie. Een hoge mate van zelfbeschikking (of zelfbepaling) 

resulteert in een grotere internalisatie van waarden hetgeen een positief effect heeft op de mate van 

vertrouwen. Deze zelfbeschikking wordt ondersteund door drie aangeboren behoeften: de behoefte 

aan autonomie, de behoefte aan competentie en de behoefte aan verbondenheid. Deze behoeften 

zijn universeel en een voorwaarde voor een optimale innerlijke groei, sociale ontwikkeling en 

welbevinden (Deci en Ryan 2000: 68). Wanneer aan deze behoeften tegemoet gekomen wordt, heeft 

dat een positieve invloed op de intrinsieke motivatie van organisatieleden. Controlemechanismen die 

deze behoeften ondersteunen hebben een positieve invloed op de internalisatie van de normen en 

waarden van de organisatie (Six 2013: 170-171). 

De behoefte aan autonomie staat centraal in SDT en deze lijkt te conflicteren met de externe invloed 

van de manager op de werkomgeving van de street-level bureaucrat. Er zijn echter twee 

eigenschappen van de formele controle die de behoefte aan autonomie ondersteunen. Ten eerste is 

het van belang de street-level bureaucrat te laten participeren in de ontwikkeling van de 

controlemechanismen. Wanneer organisatieleden uit verschillende hiërarchische lagen invloed 

kunnen uitoefenen op de ontwikkeling van de formele controleprocessen, is het commitment aan 

deze mechanismen groter (Weibel 2007: 507). Ook De Bruijn ziet een belangrijke rol voor de 

interactie tussen managers en street-level bureaucrat. Interactie en betrokkenheid bij het proces 

zorgen voor draagkracht en ervaren autonomie (De Bruijn 2006: 73).Ten tweede wordt autonomie 

beïnvloed door beloningen en sancties. Beloningen en sancties gebaseerd op strikte, objectieve 

maatstaven frustreren de behoefte aan autonomie. Beloningen en sancties met enigszins brede, 

subjectieve maatstaven ondersteunen de autonomie (Weibel 2007: 509). De Bruijn bepleit daarom 

een ruime variëteit in de individuele beloningsstructuur. Strikte, integrale en uniforme beloningen en 

sancties perverteren de formele controle en dragen niet bij aan de ondersteuning van de behoefte 

aan autonomie (De Bruijn 2006: 103). 

De tweede behoefte die een rol speelt binnen SDT is de behoefte aan competentie. Organisatieleden 

voelen zich competent een taak effectief uit te voeren wanneer zij voldoende kennis en 

vaardigheden hebben omtrent de succesvolle route naar de gewenste doelen. Constructieve 

feedback door de manager speelt hierbij een positieve rol, net als ondersteuning van de autonomie 

van de street-level bureaucrat (Deci en Ryan 2000: 70). Wanneer zodoende de behoefte aan 

competentie wordt ondersteund, zal dat bijdragen aan de internalisatie van waarden van de 

organisatie (Six 2013: 172; Weibel 2007: 509-510).  
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Ten slotte is de behoefte aan verbondenheid de derde factor binnen SDT. Het gevoel bij een groep te 

horen en geaccepteerd te worden door de sociale omgeving heeft een positieve invloed op de 

internalisatie van waarden van die groep (Six 2013: 172). Betrokken, opofferend, integer en 

welwillend gedrag van de controlerende manager zal bijdragen aan de behoefte aan verbondenheid 

van de street-level bureaucrat (Weibel 2007: 511). 

Hoewel formele controle veelal een negatief effect lijkt te hebben op de mate van vertrouwen 

presenteert Weibel een beoordelingskader waarin ruimte is voor de complementaire functie van 

controle ten opzichte van vertrouwen. In dit onderzoek vormt dit kader de kern van het vierde 

sturingsarrangement, hetgeen in grote lijnen op het volgende neerkomt. Wanneer, op basis van SDT, 

de behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid voldoende ondersteund wordt, zal 

formele controle een versterkend effect hebben op vertrouwen en op internalisatie van waarden 

(Weibel 2007: 512). 

De kracht van het sturen op basis van intrinsieke motivatie is gelegen in de ruime mate van 

autonomie die de SLB ervaart in combinatie met verantwoorde controlemechanismen van de 

manager. De complexiteit en ambiguïteit van de aan te sturen taak vraagt om een 

sturingsmechanisme waarin ruimte is voor professionele autonomie in combinatie met 

geaccepteerde controlemechanismen. Wanneer de manager onvoldoende in staat zal zijn om aan de 

behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid te voldoen, zal het sturingsmechanisme 

minder adequaat zijn. 

2.4 Conceptueel model en onderzoeksverwachtingen 

Op basis van het in de vorige paragrafen weergegeven theoretisch kader kan er een conceptueel 

model worden opgesteld. In het conceptueel model wordt de relatie weergegeven tussen de 

complexiteit en ambiguïteit van de taak, het sturingsarrangement van de manager en de 

gedragingen, meningen en ideeën van de street-level bureaucrat. Dit model leidt tot de formulering 

van een aantal onderzoeksverwachtingen en vormt daarmee de basis voor het verdere empirische 

onderzoek. 

2.4.1 Conceptueel model 

De centrale vraag van dit onderzoek richt zich op de door managers gebruikte 

sturingsarrangementen en de adequatie daarvan. Daarbij spelen de mate van de complexiteit van de 

taak en de mate van ambiguïteit aangaande de beheersing een grote rol. De manier van sturing van 

het onderwijsproces door de manager zal het gedrag van docenten beïnvloeden. In schema 1 zijn 

deze relaties weergegeven als conceptueel model. De mate waarin de sturing adequaat is, hangt af 
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van het gekozen arrangement. Wanneer zowel de ambiguïteit als de complexiteit gering is zal sturing 

op basis van regels geschikt zijn. Bij niet-complexe taken met een hoge mate aan ambiguïteit 

aangaande de beheersing ervan zal sturing op basis van prestatieafspraken adequaat zijn. Sturing op 

basis van vakmanschap zal adequaat zijn bij taken met een hoge mate van complexiteit maar een 

geringe ambiguïteit. Wanneer zowel de complexiteit als de ambiguïteit hoog zijn zal sturing door 

middel van beïnvloeding van de intrinsieke motivatie het meest geschikt zijn. Het gekozen 

sturingsarrangement beïnvloedt het gedrag van de docenten, alsmede de ideeën en de opvattingen 

van de docenten aangaande de adequatie van het sturingsmiddel. 

 

Schema 1: Conceptueel model 

2.4.2 Onderzoeksverwachtingen 

Het bovenstaande model leidt tot de volgende onderzoeksverwachtingen die getoetst zullen worden 

in het empirisch deel van dit onderzoek. 

De complexe en ambigue taak van docenten om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen dat 

resulteert in de gewenste opbrengsten zal worden aangestuurd door de manager van de 

onderwijsinstelling. De manager zal controle op het onderwijsproces willen hebben en zal daartoe 

sturingsmechanismen inzetten. De complexiteit van de taak zorgt ervoor dat docenten zelf zullen 

willen bepalen hoe de taak uitgevoerd wordt. Sturing op basis van vakmanschap zal daarom hun 

voorkeur hebben. De ambiguïteit van de taak zal echter in een sturingsrespons van de manager 

resulteren die controle over het proces beoogt. De manager zal dit doen door middel van een 

toename van regels, prestatieprikkels of verantwoordingsmechanismen. 

Zoals eerder beschreven kan de sturing van docenten plaatsvinden middels vier 

sturingsmechanismen: sturing op basis van regels, prikkels, vakmanschap en intrinsieke motivatie. De 

reactie van docenten op deze sturingsarrangementen, waarneembaar in het gedrag, ideeën en 

meningen geeft de adequatie van het gekozen arrangement weer. De mate van gepercipieerde 

adequatie kan door de manager en de docent verschillend beoordeeld worden. Bovenstaande leidt 

tot volgende vier onderzoeksverwachtingen. 

complexiteit van de 
taak 

+ 

ambiguïteit van de 
taak 

sturingsarrangement 
op basis van: 

- regels 

- prestatieafspraken 

- vakmanschap 

- intrinsieke motivatie 

gedrag van docenten 
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Onderzoeksverwachting 1:  

Wanneer er sturing plaatsvindt op basis van regels en procedures zal dat resulteren in uniformiteit en 

rechtvaardigheid. Gelijke situaties worden gelijk behandeld conform uniforme regels. Regelnaleving 

wordt dan belangrijker dan het nastreven van het belang van de leerlingen. De discretionaire ruimte 

wordt verkleind en docenten zullen ervaren dat zij minder zeggenschap hebben over de invulling en 

uitvoering van hun taak. Gelet op de complexiteit van de onderwijstaak zal sturing op regels 

resulteren in dociel gedrag. Docenten zullen zich gedragen als state-agent en doen wat er gevraagd 

wordt zonder de effectiviteit van hun gedrag te maximaliseren. Daarnaast zullen zij het belang van de 

leerlingen uit het oog verliezen omdat hun beslissingsruimte en autonomie beperkt wordt. 

OV 1: Sturing van docenten op basis van regels leidt tot dociel en ineffectief gedrag. 

Onderzoeksverwachting 2: 

De aandacht in de publieke sector voor de managementtechnieken uit de private sector wordt vaak 

vertaald naar het begrip prestatiemanagement. Wanneer sturing plaatsvindt door middel van 

prikkels of prestatieafspraken worden street-level bureaucrats geconfronteerd met targets 

aangaande resultaten, doorstroomgegevens en tevredenheid bij leerlingen en ouders. De taak van de 

docenten wordt dan vertaald naar meetbare begrippen en kaders. Uit de literatuur wordt duidelijk 

dat dergelijke prestatieafspraken risicovol kunnen zijn en pervers en daarmee ongewenst gedrag 

kunnen oproepen. Docenten zullen zich focussen op de eenvoudig te realiseren prestaties waardoor 

leerlingen die meer aandacht en zorg behoeven buiten beeld geraken. Ook zullen docenten vroeg 

(aan de poort) strenger selecteren zodat alleen de succesvollere leerlingen kunnen doorstromen. In 

extreme gevalle frauderen docenten met normeringen, toetsresultaten en correctiemodellen.  

OV 2: Sturing van docenten op basis van prestatieafspraken leidt tot pervers gedrag van docenten. 

Onderzoeksverwachting 3: 

‘De koning is zijn koninkrijk’ is een veelgehoorde uitdrukking als het gaat om de autonomie van de 

docent. In geval van sturing op basis van vakmanschap zal de docent als professional acteren, 

autonoom, ter zake kundig en gemotiveerd om kwaliteit te leveren. De autonomie zal echter 

resulteren in een gebrekkige verticale verantwoording. Als er al sprake is van verantwoording, dan 

zal dat vooral horizontaal gebeuren naar sectiegenoten en andere docenten. Deze relatieve 

afwezigheid van controle en verantwoording dwingt de manager te sturen op basis van vertrouwen 

in het vakmanschap van de docent. Dit botst met de beheersingsambitie van de manager. Omdat de 

professional in zijn klassieke verschijning achterhaald is, zullen nieuwe vormen van verantwoording 

nodig zijn. Dit kan conflicteren met de autonomie van de docent. 
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OV 3: Sturing van docenten op basis van vakmanschap leidt tot gebrekkige 

verantwoordingsmechanismen. 

Onderzoeksverwachting 4: 

Wanneer de complexiteit en de ambiguïteit van de taak hoog is zal sturing op basis van controle en 

vertrouwen moeilijk zijn. De waarden van de manager zullen moeizaam door de docent 

geïnternaliseerd worden. Toch lijkt intrinsieke motivatie van cruciaal belang bij het gezamenlijk 

nastreven van doelstellingen. De docent wil zich dan gedragen als citizen-agent. Wanneer de 

manager voldoende tegemoet komt aan de behoeften van de docent aangaande autonomie, 

competentie en verbondenheid zullen controle en vertrouwen elkaar niet uitsluiten maar 

complementair functioneren. Formele controle zal dan een versterkend effect hebben op de 

internalisatie van gezamenlijke waarden. 

OV 4: Sturing van docenten op basis van de behoefte aan autonomie, competentie en 

verbondenheid heeft een positief effect op de internalisatie van waarden. 
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Hoofdstuk 3 Methoden en technieken van onderzoek 

De kwaliteit van het onderwijs, vaak afgemeten aan de opbrengsten en resultaten van de leerlingen, 

is een onderwerp dat voortdurend in de belangstelling staat. De aansturing van docenten en de 

problemen die daarmee gepaard gaan, zijn in het vorige hoofdstuk aan de orde gesteld. Dit 

theoretisch kader vormt de antwoorden op de theoretische deelvragen. Er is in de laatste paragraaf 

een conceptueel model ontworpen op basis waarvan vier onderzoeksverwachtingen zijn 

geformuleerd. Om de centrale vraag te beantwoorden is tevens een empirisch onderzoek uitgevoerd 

waarbij de vier onderzoeksverwachtingen getoetst zijn op een school voor voortgezet onderwijs. De 

resultaten daarvan zullen antwoorden geven op de empirische deelvragen. 

In dit hoofdstuk worden de methoden en technieken van het empirisch onderzoek verantwoord. Het 

onderzoeksdesign, het type onderzoek, de daarbij behorende dataverzameling, de caseselectie en de 

keuze van de respondenten komen in paragraaf 3.1 aan de orde. In paragraaf 3.2 worden de 

belangrijkste theoretische concepten geoperationaliseerd. De techniek van de data-analyse zal in 

paragraaf 3.3 worden besproken. Het hoofdstuk wordt in paragraaf 3.4 afgerond met een bespreking 

van de beperkingen van het onderzoek. Daarbij zullen ook de validiteit en de betrouwbaarheid van 

dit onderzoek aan de orde komen. 

3.1 Onderzoeksdesign 

 

3.1.1 Case study 

Onderzoek doen kan op veel manieren en voor elke onderzoeksmethode zijn argumenten 

beschikbaar. Welke methode gekozen wordt, is afhankelijk van het doel van het onderzoek. De 

verschillende methodes zijn in te delen in veel culturen en subculturen van onderzoek. Een populaire 

indeling is het onderscheid tussen kwantitatief en kwalitatief onderzoek (Swanborn 2007: 30). Een 

veelgehoord onderscheid is dat kwantitatief onderzoek zich richt op de numerieke, harde, meetbare 

en controleerbare gegevens terwijl kwalitatief onderzoek zich meer op de niet-numerieke, zachte, 

beschrijvende en gedetailleerde gegevens richt. Kwantificering van de data maakt waarnemingen 

meer expliciet, eenvoudiger te vergelijken en te middelen en geschikt voor statistische analyse. 

Kwalitatief onderzoek beoogt echter de diepte, de betekenis en de rijkheid van de waarnemingen 

weer te geven (Babbie 2010: 23-24). Beide denkstijlen hebben echter ook overeenkomsten. Bij 

kwantitatief onderzoek spelen ook duidelijke kwalitatieve criteria en interpretaties een rol terwijl er 

bij kwalitatief onderzoek ook een behoefte bestaat de data op de een of andere manier te 

kwantificeren (Bijlsma-Frankema en Droogleever Fortuijn: 1997: 449).  
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In dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatieve onderzoeksmethode, in het bijzonder de case 

study. De reden hiervoor ligt opgesloten in het type vraagstelling: Hoe wordt binnen het SLB College 

het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs aangestuurd en hoe adequaat is het 

gekozen sturingsarrangement? Het explorerende karakter van deze vraag, zichtbaar in de ‘hoe’-

vragen, maakt het case study-design tot een geschikte onderzoeksmethode (Yin 1994: 6). De case 

study focust op een groot aantal variabelen om zodoende het fenomeen, de verwante relaties en alle 

aspecten daarvan te onderzoeken. Yin definieert de case study als een empirisch onderzoek naar een 

hedendaags fenomeen in zijn context, waarbij de grenzen tussen het fenomeen en de context 

onduidelijk zijn (Yin 1994: 13). 

Een case study focust dus op een individueel sociaal fenomeen en biedt de mogelijkheid alle facetten 

van dat fenomeen te doorgronden en te beschrijven door middel van ‘thick description’ (Swanborn 

2007: 209). In dit onderzoek betreft dat het SLB College in Vudam, een onderwijsinstelling voor VWO, 

HAVO en MAVO (meer daarover in de volgende paragraaf). Een diepgaande analyse van de situatie 

op het SLB College beoogt inzicht te verschaffen welke sturingsarrangementen gebruikt worden 

aangaande de complexe en ambigue taak van de docenten en hoe adequaat deze sturing is.  

3.1.2 Methode van dataverzameling 

Bij het case study-design worden meerdere vormen van dataverzameling gebruikt. In dit onderzoek is 

gebruik gemaakt van interviews en documentenanalyse (Yin 1994: 80). Er zijn diverse documenten 

bestudeerd die gerelateerd zijn aan het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 

op deze school, alsmede documenten aangaande de aansturing van deze taak: 

- Het schoolplan 2009-2013 

- sectiejaarverslagen, waarin secties onder andere verantwoording afleggen van de resultaten  

- verslagen van plenaire resultaatbesprekingen 

- notulen van de wekelijkse vergaderingen van het managementteam (directie en 

afdelingsleiders) van 2010-2012 

- cijferrapportages, met gemiddelde scores per leerling, docent en vak 

- doorstroomgegevens, met percentages doublanten, afstromers en opstromers 

- rapportages van de Onderwijsinspectie, waarin de kwaliteit van het onderwijs getoetst wordt 

Daarnaast zijn er dertien interviews afgenomen met organisatieleden. Deze organisatieleden worden 

beschouwd als deskundigen die inzicht kunnen verschaffen in de onderhavige materie. Omdat de 

sociaalwetenschappelijke theoretische kennis aangaande complexe en ambigue problemen gering is 

en de beschrijvingen en verklaringen van dergelijke ‘wicked problems’ beperkt zijn, wordt de 
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deskundigheid van de betrokken organisatieleden gebruikt om een antwoord op de centrale vraag te 

krijgen (Swanborn 2007: 153-154). De gesprekken waren semigestructureerde diepte-interviews 

waarin aan de respondenten zoveel mogelijk ruimte geboden werd om inzichten te verschaffen, 

relaties te verduidelijken en ervaringen te vertellen (Weiss 1994: 9). Er was sprake van een 

interviewprotocol met open vragen, waarbij de diverse geoperationaliseerde onderwerpen al 

pratende aan de orde gesteld werden (Babbie 2010: 320). De interviews, die op de school zelf 

werden afgenomen, duurden gemiddeld anderhalf uur en werden, met toestemming van de 

respondent, opgenomen met een voice-recorder, waarbij anonimiteit werd gegarandeerd. 

3.1.3 Caseselectie  

Het onderzoek is uitgevoerd op een onderwijsinstelling voor voortgezet onderwijs, het SLB College te 

Vudam, omdat binnen deze instelling door professionals een complexe en ambigue taak wordt 

uitgevoerd. In het tweede hoofdstuk is uiteengezet dat het verzorgen van onderwijs, in het bijzonder 

het bewaken en verbeteren van de kwaliteit daarvan een complexe en ambigue taak is. Individuele 

leerstrategieën, individuele leerbehoeften en persoonlijke leerlingkenmerken maken de taak 

complex, terwijl de verschillende inzichten aangaande de manier waarop kwalitatief goed onderwijs 

verzorgd moet worden de ambiguïteit van de taak vergroten. De belangen van de docenten, 

leerlingen, collega’s, leidinggevenden en externe actoren congrueren niet vanzelfsprekend.  

De docenten van het SLB College zijn als uitvoerders van de taak te definiëren als professionals, met 

een ruime mate van professionele autonomie. Wanneer de deur van het klaslokaal eenmaal dicht is, 

bepalen docenten in grote mate zelf hoe het onderwijs verzorgd wordt. Daarnaast zijn docenten ook 

te definiëren als street-level bureaucrats die voorgenomen beleid van de schoolleiding trachten uit te 

voeren, maar die binnen de uitvoering van de taak geconfronteerd worden met de realiteit van de 

werkvloer. Binnen deze rol zijn docenten niet slechts beleidsuitvoerders maar ook beleidsmakers. 

Docenten worden daarom niet zelden gezien als ‘eigenwijze’ professionals met een beperkte 

verantwoordingsbereidheid. Deze vermeende eigenschappen van de uitvoerders maken samen met 

de complexiteit en ambiguïteit van de onderwijstaak het SLB College tot een geschikt 

onderzoeksobject. 

Het SLB College is een school met ongeveer 1200 leerlingen, 96 docenten, 29 

onderwijsondersteunende personeelsleden, 4 middenmanagers en 3 directieleden. De school is 

gesitueerd in een relatief welvarende regio met een hoge dichtheid aan vergelijkbare scholen.   

De docenten hebben vrijwel allemaal een onderwijsbevoegdheid: 58% een 1e-graads en 39% een 2e-

graads bevoegdheid. Er werken iets meer vrouwelijke dan mannelijke docenten. Naast het lesgeven 
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hebben 48 docenten een begeleidende taak, het zogenaamde mentoraat. Docenten zijn 

georganiseerd in vaksecties die een relatief ruime autonomie hebben. Vaksecties zijn zelf 

verantwoordelijk voor het bepalen van de lesstof, de toetsinhoud, de toetsmomenten en de 

normering van de toetsen. Ook bepalen de docenten onderling de toedeling van de klassen, de te 

gebruiken methodes en het aanbod van extra hulp aan zwakkere leerlingen. Vaksecties schrijven 

jaarlijks een sectiejaarverslag waarin zij verantwoording afleggen voor de gemaakte keuzes en de 

behaalde resultaten. Drie keer per jaar vergaderen de docenten over de resultaten van hun 

leerlingen, de zogenaamde rapportvergaderingen. De middenmanagers zijn verantwoordelijk voor de 

dagelijkse gang van zaken in hun afdeling. Ook worden zij geacht de kwaliteit van het onderwijs in 

hun afdeling te bewaken. De directie is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en vormt samen 

met de middenmanagers het managementteam.  

De Inspectie van Onderwijs controleert jaarlijks de ‘harde’ gegevens, zoals doorstroomgegevens, 

resultaten, scores op het centraal eindexamen en het verschil tussen het centraal eindexamen en het 

schoolexamen. Wanneer deze gegevens de Inspectie aanleiding geven om verder te onderzoeken 

komt de school onder ‘verscherpt toezicht’. De enige keer dat zulks voorkwam is in de periode 2007-

2008, dit vanwege de resultaten en de doorstroming op de VWO-afdeling.   

Voor deze school is gekozen om meerdere redenen. Allereerst is de onderzoeker zelf werkzaam op 

deze instelling waardoor een ingang in de organisatie eenvoudig gerealiseerd is en waardoor hijzelf 

kan optreden als sleutelinformant (Weiss 1994: 20). Ten tweede blijkt uit zijn persoonlijke 

waarnemingen en ervaringen dat de sturing van de docenten op deze school een aandachtspunt is, in 

het bijzonder in relatie tot de complexe en ambigue taak ‘het verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs’. Ook blijkt uit eigen waarneming dat de docenten van deze organisatie, als professionals, 

een ruime mate van autonomie hebben, met een beperkte verantwoordingsplicht naar het 

managementteam. Ten derde bevindt de school zich in een regio met een hoge dichtheid van 

vergelijkbare scholen. Bij een teruglopend leerlingenaantal zal de strijd om nieuwe klanten 

geïntensiveerd worden. De geïntensiveerde maatschappelijke en institutionele aandacht voor de 

kwaliteit van de school dwingt het managementteam om de sturing van docenten aangaande deze 

complexe en ambigue taak meer aandacht te geven. Vanwege de beperking van de omvang van  dit 

onderzoek is het niet mogelijk meerdere scholen in het onderzoek te betrekken. 

3.1.4 Selectie van de respondenten 

De dertien respondenten zijn allen werkzaam bij deze instelling. Met alle respondenten zijn 

individuele gesprekken gevoerd. Er zijn tien docenten geïnterviewd, gelijkelijk verdeeld naar geslacht, 

leeftijd, onderwijservaring, bevoegdheid (1e /2e-graads) en vaksectie. De docenten zijn allen 
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uitvoerders van de complexe en ambigue onderwijstaak. Zij worden dagelijks geconfronteerd met 

enerzijds de individuele leerprocessen van hun leerlingen en anderzijds met de verschillende 

opvattingen hoe die leerprocessen het beste gestuurd kunnen worden. In die uitvoering beschikken 

zij over een ruime mate van professionele autonomie, terwijl zij allen formeel aangestuurd worden 

door leden van het managementteam van de school. Bovenstaande maakt hen daarom tot geschikte 

onderzoekseenheden.  

Daarnaast zijn er drie leidinggevenden geïnterviewd; twee middenmanagers, verantwoordelijk voor 

het dagelijks onderwijs in de afdeling en een directielid, eindverantwoordelijk voor het gehele 

onderwijs in deze organisatie. Het onderzoeken van de sturingsmechanismen aangaande de 

complexe en ambigue onderwijstaak krijgt een extra dimensie door organisatieleden met andere 

functies, taken en verantwoordelijkheden te interviewen (Weiss 1994: 19) Het sturingsarrangement 

en de adequatie daarvan wordt hierdoor vanuit meerdere invalshoeken belicht. 

De onderzoeker heeft als sleutelinformant bij de selectie, naast de hiervoor genoemde kenmerken, 

gelet op de ervaring, de veronderstelde deskundigheid en de te verwachten openheid van de 

respondenten (Swanborn 2007: 158). Ook Weiss noemt de expertise van de respondenten 

aangaande het te onderzoeken fenomeen als een belangrijk criterium bij de respondentselectie  

(Weiss 1994: 17). Daarom zijn de respondenten allen minimaal drie jaren werkzaam bij deze 

organisatie. 

3.2 Operationalisering van de begrippen 

Het conceptuele model en de daaruit afgeleide onderzoeksverwachtingen zullen in dit onderzoek 

getoetst worden. Daartoe zullen de belangrijkste factoren en begrippen geoperationaliseerd moeten 

worden, ofwel de theoretische concepten zullen ‘vertaald’ moeten worden naar eenduidige 

onderwerpen en vragen in de interviews met de respondenten (Babbie 2010: 138). Per factor zijn 

diverse vragen gesteld die gezamenlijk het interviewprotocol vormen.  

Over de factor complexiteit van de taak zijn vragen gesteld betreffende de inhoud, de 

meervoudigheid en de zwaarte van het lesgeven. Ook zijn veranderingen in de cliënt en de omgeving 

in relatie tot de lesgevende taak bevraagd. De factor ambiguïteit van de taak wordt gemeten aan de 

hand van de ervaren verschillen van mening over de kwaliteit van het onderwijs, de manier van 

lesgeven en de opbrengsten daarvan. Ook het ‘eigenaarschap’ van het onderwijs, de doelbepaling 

(cognitieve en sociale opbrengsten) en de mogelijk daaruit voortvloeiende conflicten worden 

bevraagd. 
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Aangaande de factor sturingsarrangement in zijn algemeenheid is gevraagd naar de vormen van 

aansturing van de core business, het verzorgen van onderwijs. Relevante indicatoren zijn 

voorgenomen en gerealiseerde sturingsmechanismen, de bekendheid daarvan, de mate van 

betrokkenheid daarbij en de plaats van sturingsmechanismen in het dagelijkse werk. Ook de ervaren 

diversiteit in het hanteren van verschillende sturingsmechanismen is bevraagd. 

Daarnaast zijn indicatoren aangaande de specifieke sturingsarrangementen (regels, 

prestatieafspraken, vakmanschap en intrinsieke motivatie) aan de orde gesteld. Over de factor 

sturing op regels is gevraagd naar de uniformiteit van de regels, het naleven ervan en de controle 

daarop. De factor sturing op prestatieafspraken wordt gemeten aan de hand van de aanwezigheid 

van targets, beloningen en sancties daaromtrent alsmede de mate van effectiviteit en efficiëntie van 

het lesgeven en de gerealiseerde leerlingtevredenheid. Ook is gevraagd naar de bekendheid met het 

meetinstrument en de waardering daarvan. Over de factor sturen op vakmanschap zijn vragen 

geformuleerd aangaande de ervaren professionele ruimte, de horizontale en de verticale 

verantwoording, de samenwerking in de vaksectie en het ervaren vertrouwen in collega’s en 

managers. Het laatste sturingsarrangement, sturing door middel van beïnvloeding van de intrinsieke 

motivatie is gemeten aan de hand van vragen over de behoefte aan autonomie, competentie en 

verbondenheid. Indicatoren betreffende autonomie zijn de mate waarin docenten ervaren dat zij zelf 

hun docentengedrag mogen bepalen, dat zij betrokken zijn bij de formulering van de 

controleprocessen en dat er een gevarieerde, niet strikte beloningsstructuur gehanteerd wordt. 

Betreffende de behoefte aan competenties is gevraagd naar de mate waarin docenten ervaren dat 

hun docentengedrag daadwerkelijk positieve effecten heeft en de eventuele feedback van managers 

daarop. Verbondenheid is gemeten aan de hand van vragen over de mate van de ervaren 

betrokkenheid, steun en verbondenheid met de manager.  

De factor adequatie kreeg vorm in vragen over de mate waarin de door de organisatie gestelde 

doelen aangaande de kwaliteitsbewaking en -verbetering daadwerkelijk bereikt zijn. Daarbij werd 

gevraagd naar de gepercipieerde werkzaamheid van de sturingsmechanismen. Het gedrag van de 

docenten als reactie op de sturing, naast de uitgesproken ideeën en meningen van zowel docenten 

als managers waren daarbij indicatoren van de adequatie. Dociel, ineffectief gedrag van de docenten 

is gemeten aan de hand van vragen over volgzaamheid, prioritering van regels boven belangen van 

leerlingen en de negatieve gevolgen voor de resultaten van de leerlingen. Indicatoren voor pervers 

gedrag waren meetfixatie (het meten zelf als belangrijkste doel), creaming (veel aandacht voor de 

‘gemakkelijke’ leerlingen) en fraude (regels en afspraken bewust negeren of ontduiken). De factor 

gebrekkige of beperkte verantwoording is gemeten middels vragen over de aanwezigheid van 

verticale en horizontale verantwoordingsmechanismen en de gepercipieerde gevolgen daarvan. 



33 
 

Aangaande de factor internalisatie van waarden is gevraagd naar de mate waarin docenten de 

doelstellingen van de organisatie kennen, onderschrijven en zich eigen gemaakt hebben. Het 

stimuleren en beïnvloeden van de intrinsieke motivatie is bevraagd aan de hand van de behoefte aan 

autonomie, competentie en verbondenheid en de mate waarin tegemoet gekomen is aan deze 

behoeften. In de mate van beleefde adequatie kunnen zich verschillen manifesteren tussen de 

manager en de docent. Wat de manager als een adequate reactie ervaart, kan voor de docent het 

tegendeel betekenen, maar dat hoeft niet steeds zo te zijn. In de interviews is hiermee rekening 

gehouden en zijn de vragen daarop afgestemd.  

Deze factoren zijn in alle gesprekken aan de orde gesteld. Het semigestructureerde karakter van de 

interviews bood echter de ruimte om extra vragen toe te voegen wanneer de situatie daartoe 

aanleiding gaf. Het interviewprotocol is opgesteld voor de gesprekken met de docenten en 

leidinggevenden. De vragen werden in de gesprekken met de leidinggevenden geherformuleerd naar 

hun functie. Het interviewprotocol is opgenomen als bijlagen 1 en 2. 

3.3 Techniek van data-analyse 

Bij kwantitatief onderzoek wordt de verkregen informatie eerst geabstraheerd en vervolgens 

vertaald wordt naar cijfers en getallen die vervolgens geanalyseerd worden met behulp van 

computers en statistische programma’s. Bij kwalitatief onderzoek wordt de verkregen informatie 

vertaald naar woorden, teksten en uitspraken (Miles en Huberman 1994: 1). Om valide betekenis te 

geven aan middels kwalitatief onderzoek verzamelde data, ontwikkelden Miles en Huberman in de 

jaren tachtig een model dat met behulp van kwantitatieve methodes als matrices en tabellen data 

analyseert. Verkregen data worden gereduceerd door samen te vatten, te coderen en te 

categoriseren. Vervolgens worden de gereduceerde data in matrices en tabellen op basis waarvan 

conclusies getrokken kunnen worden (Miles en Huberman 1994: 10-11). 

Bijlsma-Frankema en Droogleever Fortuijn ontwikkelden in de jaren negentig een vergelijkbaar 

model waarbij de kwalitatieve datamatrix vanaf het begin van de analyse gebruikt wordt. In deze 

matrix staan schematisch de waarnemingseenheden (respondenten, observaties, documenten) in de 

kolommen. In de rijen worden de analytische categorieën (factoren, thema’s) gepresenteerd.  

Data-analyse vindt ook al plaats tijdens het proces van onderzoek zelf. De interviewer is constant 

bezig de verkregen data te interpreteren, te verduidelijken en te koppelen aan andere data. De 

onderzoeker is tijdens dat proces al bezig met het de ruwe dataverwerking die met behulp van de 

kwalitatieve datamatrix verder geanalyseerd wordt. De kwalitatieve datamatrix heeft volgens 

Bijlsma-Frankema en Droogleever Fortuijn een aantal functies: 
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 Het verkrijgen van een overzicht van de belangrijkste zaken uit het onderzoek door middel 

van datareductie. 

 Het verkrijgen van overzicht aangaande de volledigheid van de gegevens. Lege cellen in de 

matrix duiden op ontbrekende informatie. De onderzoeker kan beslissen die gegevens alsnog 

te verzamelen of de factor niet in de analyse te betrekken omdat te weinig respondenten er 

informatie over gegeven hebben. 

 Het verkrijgen van inzicht aangaande de variatie binnen per deelthema door de in cellen 

weergegeven informatie horizontaal met elkaar te vergelijken. 

 Het genereren van hypothesen over onderlinge relaties  tussen thema’s of tussen thema’s en 

respondentkenmerken. Dit gebeurt door horizontale regels onderling met elkaar te 

vergelijken en naar verbanden te zoeken. 

 Het lokaliseren van afwijkende informatie die voor specifieke analyse in aanmerking komt. 

Wanneer voor deze afwijkende informatie toch een verklaring gevonden kan worden in het 

grondmateriaal versterkt dit het gevonden patroon (Bijlsma-Frankema en Droogleever 

Fortuijn 1997: 456-457). 

In dit onderzoek wordt voor de data-analyse de kwalitatieve datamatrix van Bijlsma-Frankema en 

Droogleever Fortuijn gebruikt. De kolommen corresponderen met de verschillende respondenten en 

de rijen corresponderen met de factoren. In de cellen worden de uitspraken en quotes van de 

respondenten weergegeven, zo mogelijk letterlijk. Dat maakt het onderzoek betrouwbaar omdat op 

basis van deze originele data in de kwalitatieve datamatrix het onderzoek herhaalbaar wordt. 

Daarover meer in de volgende paragraaf. De matrices zijn niet bijgevoegd maar wel op te vragen bij 

de onderzoeker. 

3.4 Validiteit, betrouwbaarheid en beperkingen 

Yin (1994) onderscheidt vier methodes om de kwaliteit van het onderzoeksdesign te testen (Yin 

1994: 33). De betekenis  van deze methodes voor dit onderzoek wordt in deze paragraaf besproken. 

De paragraaf eindigt met de beperkingen van deze studie. 

Ten eerste is het volgens Yin van belang de constructvaliditeit hoog te houden door de juiste 

operationele maatstaven te creëren voor het onderwerp dat bestudeerd wordt: meet de 

onderzoeker wat er gemeten moet worden? Door factoren uit het conceptuele model middels 

operationalisatie te vertalen naar begrippen en thema’s in interviewvragen is aan deze eis voldaan. 

Daarnaast is de constructvaliditeit gewaarborgd doordat meerdere bronnen gebruikt zijn voor de 

dataverzameling: meerdere interviews  en een documentenanalyse. Ten tweede noemt Yin de 
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interne validiteit, waarmee de hardheid van causale verbanden kan worden aangegeven. Hoewel in 

dit onderzoek de invloed van de complexiteit en ambiguïteit van de taak van de street-level 

bureaucrat op het sturingsarrangement van de manager centraal staat, is de onderzoeker in deze 

studie niet op zoek naar harde, causale verbanden. Het uitsluiten van spurieuze verbanden, 

waardoor de interne validiteit vergroot wordt is daarom niet van belang. Het explorerende karakter 

van deze studie zoekt daarentegen naar alle mogelijke verbanden die zich manifesteren in de 

onderzochte organisatie. De derde vorm, externe validiteit, betreft de generaliseerbaarheid van de 

onderzoeksresultaten. Critici van case study-onderzoek stellen dat de waarde van dit type onderzoek 

beperkt is vanwege de zeer geringe generaliseerbaarheid. Dit betreft dan echter alleen de 

statistische generaliseerbaarheid naar ander populaties. Dit onderzoek beoogt echter niet naar 

populaties te generaliseren maar middels analytische generalisatie de resultaten van het onderzoek 

naar de theorie te vertalen. Door op basis van theorieën een conceptueel model te creëren op basis 

waarvan onderzoeksverwachtingen zijn geformuleerd, is deze externe validiteit gewaarborgd. Ten 

slotte noemt Yin (1994) de betrouwbaarheid van het onderzoek als methode om de kwaliteit van het 

design te garanderen. Herhaling van hetzelfde onderzoek moet dezelfde resultaten genereren. Aan 

deze eis wordt voldaan door gebruik te maken van de datamatrix waarin zoveel mogelijk 

grondmateriaal uit de documenten en de interviews wordt geregistreerd. Door de stappen uit het 

onderzoeksprotocol zo systematisch mogelijk te beschrijven wordt objectiviteit en betrouwbaarheid 

gewaarborgd (Yin 1994: 33-37). 

Tot slot van dit hoofdstuk enkele methodologische beperkingen. Een nadeel van de hierboven 

beschreven onderzoeksmethode is de rol van de onderzoeker zelf, die als middenmanager 

verbonden is aan de onderzochte onderwijsinstelling. De leidinggevende positie kan resulteren in 

sociale wenselijkheid bij de respondenten. Getracht is dit zo veel mogelijk te voorkomen door geen 

respondenten te selecteren die rechtstreeks aan deze leidinggevende rapporteren. Daarnaast is 

getracht om in de gesprekken distantie te creëren door waar mogelijk ook te spreken in de derde 

persoon-enkelvoud, door naar voorbeelden te vragen en door naar denkbeelden van de omgeving te 

vragen. 

Een ander beperkend aspect van case study-onderzoek is de rol van de interviewer. De 

gespreksvaardigheden en de interviewcapaciteiten van de onderzoeker moeten uitstekend zijn om 

geen waardevolle data verloren te laten gaan. De ruime ervaring van de onderzoeker met 

gesprekstechnieken van allerlei soorten waarborgt de adequatie van de gesprekken. 

Een derde beperking binnen dit onderzoek ligt verscholen in de omvang van de studie waardoor het 

niet mogelijk is meerdere organisaties te onderzoeken en te vergelijken. 
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Hoofdstuk 4 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten en de analyse van het empirische deel van deze studie 

weergegeven, bestaande uit een documentenanalyse en dertien interviews. Het in hoofdstuk 2 

weergegeven theoretisch kader en de daaruit afgeleide onderzoeksverwachtingen leiden het 

empirische deel van deze studie. Aan de orde komen allereerst de complexiteit en de ambiguïteit van 

de taak van docenten (4.1 en 4.2). Vervolgens worden de algemene sturings- en 

controlemechanismen behandeld (4.3). Specifieke sturingsmechanismen, de basis van de vier 

onderzoeksverwachtingen, te weten sturing op basis van regels (4.4), prestatieafspraken (4.5) 

vakmanschap (4.6) en intrinsieke motivatie (4.7) worden aansluitend besproken alsmede de 

adequatie van deze sturingsmechanismen. Het hoofdstuk rondt in paragraaf 4.8 af met een 

bespreking van de onderzoeksverwachtingen.  

4.1 Complexiteit: “Ik ben pedagoog.” 

4.1.1 Kern en de diversiteit van de taak 

Docenten in het voortgezet onderwijs met een fulltime betrekkingsomvang verzorgen ongeveer 25 

lessen per week, verdeeld over 8 à 9 klassen van gemiddeld 28 leerlingen. Deze docenten zijn 

daarmee verantwoordelijk voor het leerproces van ongeveer 200 leerlingen. De meeste docenten 

geven in meerdere leerjaren en op meerdere niveaus (mavo/havo/vwo) les. Al deze leerlingen 

hebben hun individuele leerstrategie en individuele leerbehoefte. Daarnaast heeft elke leerling een 

eigen ‘verhaal’, gebaseerd op persoonlijke gedragskenmerken, thuissituatie en culturele 

achtergrond. Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs is derhalve een complexe taak. 

Die complexiteit werkt in de hand dat de kern van de taak door de docenten van het SLB College niet 

eenduidig gedefinieerd wordt. Docenten en leidinggevenden noemen meerdere verschillende 

aspecten als kern van de taak. Als vrij algemene omschrijving van de taak wordt ‘het lesgeven’ 

genoemd, met alle facetten die daarbij horen zoals het voorbereiden, verzorgen en evalueren van de 

dagelijkse lessen naast het monitoren, persoonlijke feedback geven, individuele steun bieden en 

toetsen van de leerlingen. Ook de overdracht van kennis en vaardigheden is voor veel docenten 

belangrijk. Zij vinden het belangrijk kennis en vaardigheden aan de leerlingen over te brengen, er 

spreekt een zekere liefde voor het vak uit. Dat blijkt ook uit de wens dat zij leerlingen plezier laten 

beleven aan het aangeboden vak. Docenten noemen het enthousiasmeren en stimuleren als een 

belangrijk onderdeel van hun taak. “Geschiedenis is toch het leukste vak dat er is…ik wil de leerlingen 

meenemen in mijn verhaal”, aldus docent 10. 
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Naast deze lesgevende taakaspecten zien de respondenten het als een belangrijk onderdeel van hun 

taak de leerlingen te begeleiden bij hun algemene ontwikkeling. Zij proberen de leerlingen te 

begeleiden in hun opgroeien tot zelfstandige participanten van de Nederlandse samenleving. Daarbij 

speelt de zoektocht naar de grenzen van de mogelijkheden en het ontwikkelen van talenten een 

grote rol. “Ik ben steeds minder een docent en steeds meer een pedagoog”(docent 1). Een laatste 

veelgenoemd aspect van de kern van de taak is het overbrengen van normen en waarden en 

burgerschapsvorming. Door de respondenten worden deze sociale aspecten genoemd als wezenlijk 

onderdeel van hun taak. Zij geven aan dat dit taakaspect moeilijk in methodes, lessen en toetsen is 

vorm te geven en dat zulks nauwelijks te formaliseren en te controleren is. Docent 2 ziet daarom 

voor zichzelf een essentiële rol: “Je moet de leerlingen daarin voorleven!”.  

Enkele docenten ervaren de diversiteit aan rollen, taken en verantwoordelijkheden in de begeleiding 

van de leerlingen als een factor die de complexiteit beïnvloedt. Naast het ‘gewone’ lesgeven hebben 

zij  verantwoordelijkheden als mentor, leerlingbegeleider, steunlesdocent, vertrouwenspersoon en 

zorgcoördinator.  Deze diversiteit aan aspecten van het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs 

wordt door de respondenten verschillend beleefd. De verschillende rollen en verantwoordelijkheden 

buiten de lessen om maken het docentschap voor sommigen zwaar.  Docent 1 ziet zichzelf per dag en 

per uur wisselend functioneren: “…in diverse rollen waarbij er, naast de leerbehoeften van leerlingen 

nog heel veel op mij afkomt… ik geef twee vakken op twee verschillende niveaus in vijf verschillende 

leerjaren…ook komen er maatschappelijke vraagstukken de school in en daar kan ik niet altijd iets 

mee. Ik zie het niet als mijn taak elk sociaal emotioneel probleem op te lossen.” Ook de 

leidinggevenden herkennen de verschillende rollen en de daarbij horende taken die docenten 

vervullen. “Er zit een gelaagdheid in alles wat een docent voor de klas moet doen…alles en iedereen 

moet op zijn niveau aandacht krijgen” (leidinggevende 3).  Toch zijn er ook docenten die de 

diversiteit als een stimulans ervaren en er veel arbeidssatisfactie aan ontlenen. De verschillen in 

leerlingen en hun leerprocessen doorbreken juist het relatief monotone, repeterende karakter van 

jaarlijks terugkerende lesroosters. “De diversiteit is een uitdaging…je moet ruimte creëren voor de 

individuele leerling als regisseur van zijn eigen leerproces…het motiveert en voorkomt dat je op één 

spoor blijft…je moet je op meerdere terreinen blijven ontwikkelen” (docent 9). 

De zwaarte van de taak wordt door de respondenten verschillend ervaren. De leidinggevenden geven 

allen aan dat het verzorgen van onderwijs voor docenten een zware taak is, hoewel leidinggevende 2 

dat wel nuanceert: “Het is scheef verdeeld: sommige docenten doen alles en hebben het zwaar, 

anderen doen bijna niets en dan is het geen zware taak.” Het grootste deel van de docenten ervaart 

het docentschap als zwaar, maar zij benoemen verschillende oorzaken. De twee jongste docenten (1 

en 2) ervaren de zwaarte vooral als gevolg van de complexiteit en diversiteit in rollen en taken. 
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Docent 3 noemt echter de niveauverschillen tussen de klassen en de leerlingen en het daarmee 

omgaan als oorzaak van de belasting. Docent 7 vindt de verantwoordelijkheid om leerdoelen te 

bereiken groot en zwaar, maar vindt de diversiteit juist een welkome ontspanning.  

Ook de oudste docent noemt de complexiteit juist als bron van energie en plezier. Hij weet dat hij 

goed is in zijn vak en geniet daarvan: “Ik ben een bevoorrecht mens” (docent 9). Ook docenten 3 en 6 

ervaren de complexiteit van het verzorgen van onderwijs niet als zwaar en beleven er juist heel veel 

plezier aan. Zij kunnen zich wel voorstellen dat er docenten zijn die de taak als erg zwaar ervaren en 

noemen dan vooral de randvoorwaarden rondom het lesgeven als oorzaak: wisselende roosters, 

slechte ICT-voorzieningen en een slechte timing of organisatie van activiteiten. Dat bevestigt docent 

10 die stelt dat niet de leerlingen het onderwijs verzwaren maar de soms ongestructureerde  

organisatie en het gebrek aan communicatie: “…taken worden gewoon gedropt: ik vind dat 

respectloos!”. Docent 5 ervaart juist dat haar eigen professionaliteit en ambitie geen weerklank 

vinden bij de leerlingen die vaak moeilijk te motiveren zijn: “…en dat frustreert.” 

4.1.2 Kwaliteit van onderwijs  

De complexiteit van het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs is mede gelegen in de veelheid aan 

verschillende aspecten van het begrip kwaliteit. De respondenten van het SLB College vinden het in 

het algemeen moeilijk om kwalitatief goed onderwijs te duiden. De antwoorden variëren sterk, maar 

refereren opvallend vaak aan het gedrag van docenten. Kwalitatief goed onderwijs betekent dat 

docenten goede lessen voorbereiden en geven, dat docenten hun vak verstaan en hun vakkennis 

onderhouden, “docenten moeten aan zichzelf en aan leerlingen eisen stellen en grenzen verleggen” 

(docent 4) en “docenten moeten uit leerlingen halen wat erin zit” (docent 6). Daarmee worden niet 

alleen cognitieve aspecten van het onderwijs bedoeld, maar ook sociale aspecten: docenten moeten 

een veilige sfeer creëren, leerlingen samen laten leren, burgerschapsvorming stimuleren, kortom: 

“docenten moeten oog hebben voor alle ontwikkelingsaspecten van de leerlingen” (docent 9). Docent 

10 koppelt de kwaliteit van onderwijs ook aan zijn eigen docentvaardigheden: “De kwaliteit van 

onderwijs wordt naar mijn mening ook bepaald door mijn eigen manier van lesgeven…ik wil frontaal 

kunnen doceren op een manier die bij mij past”. Leidinggevenden 1 en 3 denken daar heel anders 

over en verwachten juist gevarieerde werkvormen, activerende lessen en oog voor de vele 

verschillen in leerstijlen en leerbehoeften. 

Wanneer de kwaliteit van het onderwijs aan het gedrag van leerlingen gekoppeld wordt, noemen de 

meeste respondenten “dat er iets geleerd moet worden” (docenten 2 en 3).  Wat de leerlingen 

zouden moeten leren varieert aanzienlijk:  kennis opdoen, vaardigheden beheersen en kunnen 

toepassen, een taal kunnen spreken en verstaan, een bepaald referentieniveau of eindexamenniveau 
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halen en “leren als burgers in de samenleving te functioneren” (docent 1). Docent 6 maakt daarbij 

ook nog onderscheid tussen het type leerlingen: “Kwaliteit, dat verschilt: de Mavoleerling is gebaat 

bij veel persoonlijke aandacht terwijl de VWO-ers gewoon goede lessen willen”.  

4.1.3 Toezicht op kwaliteit 

Waar de respondenten moeite hebben met het omschrijven van kwalitatief goed onderwijs is het 

toezicht op de kwaliteit minder lastig te benoemen. Uit de antwoorden wordt direct duidelijk dat 

bijna alle geïnterviewde docenten weinig, geen of onduidelijk toezicht op de kwaliteit van het 

onderwijs ervaren. Ook de leidinggevenden herkennen geen duidelijke structuur hoe het toezicht 

georganiseerd is en geven aan dat dit te weinig gebeurt. Uit de gesprekken blijkt dat er binnen het 

SLB College vijf gremia zijn die volgens de respondenten op enigerlei wijze betrokken zijn bij het 

toezicht op de kwaliteit van het onderwijs: de leerlingen, de docenten, de vaksectie, het 

managementteam en de Onderwijsinspectie. Niet alle respondenten noemen alle betrokkenen. Zo 

valt het op dat geen van de leidinggevenden de leerlingen noemt maar juist wel de 

Onderwijsinspectie. Diezelfde Onderwijsinspectie wordt echter door geen enkele docent genoemd 

als toezichthouder aangaande kwaliteit van het onderwijs. 

Docenten geven aan de leerlingen te betrekken in het toezien en controleren van de kwaliteit van 

het onderwijs. Zij vragen de leerlingen feedback op het genoten onderwijs en staan open voor 

verbeteringen. Docent 9 is daar heel stellig in: “Het gaat om het individuele leerproces en niet om 

mijn eigen plan…je moet de leerlingen daarbij betrekken, hoe hebben zij dat ervaren.”   

Vrijwel alle docenten noemen zichzelf als kwaliteitsbewaker aangaande het onderwijs, zij het dat het 

niet door allen op dezelfde manier en met dezelfde frequentie gebeurt. De verschillen zijn groot. Het 

monitoren van het proces in de lessen, het bewaken van de toetsresultaten en het vergelijken met 

andere klassen, leerjaren en cohorten zijn manieren om dat te doen. Docent 1 geeft als enige aan 

een onafhankelijk analyse-instrument te gebruiken terwijl docent 5 al haar toetsen eerst zelf maakt. 

Ook de leidinggevenden geven aan dat de docent een centrale rol speelt in het toezicht op de 

kwaliteit al weten zij geen van allen of dat daadwerkelijk gebeurt: “Ik weet niet of en hoe zij dat 

doen…” (leidinggevende 3). 

Ook op de vraag naar de rol die de vaksectie speelt bij de kwaliteitsbewaking van het onderwijs is de 

diversiteit in antwoorden groot. In de vaksecties van docenten 3 en 8 gebeurt vrijwel niets. Docent 8 

is daar heel duidelijk over: “De sectie speelt geen enkele rol…ik ben eigen baas…sectievergaderingen 

gaan nooit over onderwijs maar altijd over regelzaken.” Dit staat haaks op de manier van werken in 

de sectie van docent 4 waar de collega’s regelmatig met elkaar discussiëren over de inhoud van het 
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onderwijs, op een uniforme manier toetsen, normeren en corrigeren,  elkaars resultaten bespreken 

en waar nodig programma’s aanpassen. Ook docent 2 ervaart veel kwaliteitsbewaking in de sectie: 

“Wij kijken bij elkaar, lopen bij elkaar binnen en beoordelen elkaars resultaten.” Docent 1 

daarentegen spreekt slechts één keer per jaar met zijn sectiegenoten over de kwaliteit van het 

onderwijs en dat is op het moment dat het sectiejaarverslag geschreven moet worden. Bij de andere 

secties is er weliswaar regelmatig overleg over de inhoud van het onderwijs maar dat beperkt zich 

vaak tot de toetsen en normeringen.  

De schoolleiding speelt volgens de meeste respondenten een zeer geringe rol bij het bewaken van de 

kwaliteit van het onderwijs. Vrijwel alle docenten geven aan dat het management vrijwel geen 

toezicht houdt op kwaliteit: “Men zou de lessen moeten bijwonen, dat zou ik heel fijn vinden” (docent 

10). Docent 4 vermoedt dat het achterwege blijven daarvan veroorzaakt wordt doordat de 

schoolleiding ad hoc reageert op problemen en slechte resultaten: “[lacht]…ik doe het goed, dus het 

management komt niet langs”. Enkele docenten registreren echter een toename van de bemoeienis 

door de schoolleiding. Dat gebeurt dan vooral door de output van het onderwijs te monitoren. Dit 

doet zij door vaksecties jaarlijks te verplichten sectiejaarverslagen te schrijven. Daarnaast verstrekt 

de schoolleiding sinds kort cijferoverzichten met alle resultaten van de betreffende vaksectie met het 

verzoek daarop te reageren. Docent 9 zegt daarover: “In toenemende mate moet alles meetbaar zijn 

en dat is een verarming…het management meet wel het eindproduct maar niet het proces en de weg 

naar dat product”. De leidinggevenden constateren zelf ook dat het toezicht op het primaire 

onderwijsproces tekort schiet. Zij zien voor zichzelf daarin een belangrijke taak maar “er ontbreekt 

een duidelijke structuur waarin dat kan gebeuren…dan reageren we meestal ad hoc, dus als er zich 

een probleem voordoet.” (leidinggevende 3). Leidinggevende 1 probeert lessen bij te wonen en 

doceergedrag te observeren maar loopt tegen de grenzen van de mogelijkheden aan: “…door 

tijdgebrek laat ik dat [slechte lessen, red.] teveel doorsudderen…docenten met goede lessen maar 

slechte resultaten, daar moet je wel iets mee, dus worden docenten met slechte lessen maar goede 

resultaten door mij niet aangesproken”.  

Het vijfde gremium dat zich bezighoudt met het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs is de 

rijksoverheid zelf, middels de Onderwijsinspectie. De overheid is krachtens de grondwet 

eerstverantwoordelijk voor het in stand houden van het onderwijs (Helmers 2011: 13): ‘Het 

onderwijs is een voorwerp van aanhoudende zorg der regering’ aldus artikel 23 van de grondwet. 

Niet alleen de continuïteit maar vooral de kwaliteit van het onderwijs heeft de afgelopen decennia 

de aandacht van de overheid gehad. De kwaliteit van onderwijs wordt gezien als een publiek belang 

dat geborgd dient te worden terwijl de verantwoordelijkheden in toenemende mate bij de scholen 

zelf komen te liggen (WRR 2000: 9). Om bij deze verschuivende verantwoordelijkheden het naleven 
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van de wet te borgen kan de overheid vormen van controlerend toezicht instellen (SER 2010: 103). 

Scholen ervaren dat in toenemende mate middels de rol die de Inspectie van Onderwijs speelt. 

Leidinggevende 2 en 3 noemen de Onderwijsinspectie als toezichthouder en zij zijn zich bewust van 

de invloed van dit orgaan. De Onderwijsinspectie controleert scholen op opbrengsten als het 

onderbouwrendement, doorstroomresultaten, verschillen tussen schoolexamens en centrale 

examens en slagingspercentages (Inspectie van het Onderwijs 2012: 167 ). Ook de opbrengsten van 

het SLB College worden jaarlijks beoordeeld middels de kwaliteitskaart. Opvallend is dat geen van de 

docenten de Onderwijsinspectie als zodanig noemt, terwijl haar invloed tot in de klaslokalen voelbaar 

was in de jaren (2008-2010) waarin de VWO-afdeling een negatieve beoordeling kreeg en er een 

verbeterplan geschreven moest worden (Inspectie van het Onderwijs 2010: 10). 

Met het begrip opbrengsten worden veelal bedoeld de prestaties, resultaten en scores  van de 

leerlingen aangaande meetbare toetsen. De Onderwijsinspectie maakt nadrukkelijk een onderscheid 

tussen de cognitieve en de sociale opbrengsten. Cognitieve opbrengsten zijn gerelateerd aan kennis 

en vaardigheden die van belang zijn om een rol te kunnen vervullen in de samenleving. Voorbeelden 

van zulke opbrengsten zijn onderbouwrendement, prestaties bij verschillende vakken, percentages 

gediplomeerden en doorstroom gegevens (Inspectie van het Onderwijs 2012: 167). Dit wordt wel de 

kwalificerende functie van het onderwijs genoemd.  

De socialiserende functie van het onderwijs komt tot uiting in de sociale opbrengsten, bijvoorbeeld 

burgerschapsvorming, waardenoverdracht en sociale competenties (Inspectie van het Onderwijs 

2012: 182). Ook deze gegevens worden sinds enkele jaren door de Onderwijsinspectie onderzocht. 

Scholen meten deze gegevens nog maar zelden. De wetenschappelijke belangstelling hiervoor is 

groeiend. Er wordt inmiddels meer onderzoek gedaan naar de burgerschapscompetenties (Geijsel 

e.a. 2012) en er is enig relevant vergelijkend internationaal onderzoek waaruit blijkt dat de 

Nederlandse jeugd achterblijft ten opzichte van andere landen (Inspectie van het Onderwijs 2012: 

185). 

Wanneer op het SLB College de cognitieve opbrengsten lager zijn dan de landelijke gemiddelden 

worden deze Inspectiegegevens met de betreffende docenten en secties besproken. De bespreking 

van deze outputcijfers verloopt op het SLB College “daardoor wel wat meer gestructureerd dan bij 

andere resultaten” (leidinggevende 3). De relatieve ‘angst’ voor een negatieve beoordeling door de 

Inspectie stimuleert de schoolleiding dus om outputresultaten te bespreken met het 

onderwijsgevende personeel. 

Samenvattend kunnen we stellen dat de complexiteit van het verzorgen van kwalitatief goed 

onderwijs ligt in de diversiteit van de leerlingen, hun verschillende leerstijlen, behoeften en niveaus. 
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De daarbij horende rollen, verantwoordelijkheden en taken van de docenten maken het docentschap 

voor sommigen tot een zware taak. Daarnaast heeft het begrip kwaliteit veel verschillende aspecten 

die voor de docenten van het SLB College verschillende connotaties hebben. Het toezicht op deze 

kwaliteit wordt daardoor een lastig proces wat vooral op de schouders van de docenten zelf rust. 

4.2 Ambiguïteit: ‘Ik ken de doelen niet.’ 

4.2.1 Eigenaarschap van het onderwijs 

Kwaliteit leveren in het onderwijs is niet alleen een complexe taak, maar ook een taak waarover de 

meningen in Nederland ernstig verdeeld zijn. Met name het felle debat rond de onderwijskundige 

vernieuwingen zoals het nieuwe leren en het competentiegericht leren halverwege het eerste 

decennium van de 21e eeuw, demonstreerde het omstreden karakter van het begrip kwaliteit van 

onderwijs. De parlementaire commissie Dijsselbloem, die de onderwijsvernieuwingen in het VO 

onderzocht, concludeerde in 2008 in haar rapport dat de overheid zich vooral moet bemoeien met 

de inhoud van het onderwijs zoals de eindtermen, kerndoelen en exameneisen. De manier waarop 

en de vorm waarin onderwijs wordt aangeboden (organisatie, didactische en pedagogische aanpak) 

is een zaak voor de scholen zelf (Helmers 2011: 36). 

De taak heeft dus behalve een complex karakter ook een ambigu karakter wat mede veroorzaakt 

wordt door het grote aantal stakeholders rondom het onderwijsproces. Al deze stakeholders hebben 

een eigen perceptie van de kwaliteit van het onderwijs en dat kan conflicteren. Eerder zagen we al 

een verschuiving van verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de centrale overheid naar de 

scholen. Dit leidt niet tot minder verantwoordingsdruk bij de scholen. De afnemende afhankelijkheid 

van de overheid wordt verruilt door een toenemende afhankelijkheid van andere stakeholders 

(Minderman 2008: 9). De terugtredende overheid biedt meer beleidsvrijheid aan scholen hetgeen 

zichtbaar is in de veranderde subsidiëring van het onderwijs (van declaratiefinanciering naar een 

lumpsum-financiering) en  in een veranderd toezichtmodel (raad van bestuur/raad van toezicht). 

Daar tegenover manifesteert zich echter een  toegenomen accountability of verantwoordingsplicht 

naar andere stakeholders zoals leerlingen en ouders, toeleverende scholen, zorgaanbieders, lokale 

overheden en bedrijven en het eigen personeel (Minderman 2008: 26-33).  

 

Betreffende de ambiguïteit zijn de respondenten van het SLB College bevraagd op het 

‘eigenaarschap’ van het onderwijs. De meeste respondenten maken een genuanceerd onderscheid 

tussen stakeholders op macro-, meso- en microniveau. Op het SLB College zien enkele docenten het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) als een belangrijke stakeholder. “Zij 

stellen namelijk de eindtermen vast waar je als docent naar toe moet werken, die ik overigens niet 
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ken [lacht]” (docent 8). Het ministerie van OCW ontwikkelt al sinds de jaren tachtig van de vorige 

eeuw beleidsinitiatieven om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De elkaar opvolgende 

ingrijpende stelselwijzigingen zijn voorbeelden van pogingen van de overheid om grip op de kwaliteit 

van het onderwijs te krijgen of te houden (Helmers 2011: 378). Parallel aan de stelselwijzigingen zien 

we aan het einde van de 20e eeuw ook tal van onderwijsvernieuwingen op didactisch gebied. 

Voorbeelden van zulke didactische vernieuwingen zijn onder andere het adaptief onderwijs, het 

nieuwe leren, ontwikkelingsgericht, ervaringsgericht en handelingsgericht onderwijs. Gedurende het 

eerste decennium van de 21 eeuw zien we, onder invloed van de resultaten van internationale 

vergelijkende onderzoeken een toenemende belangstelling voor de opbrengsten van het onderwijs 

(Helmers 2011: 34). Het is de ambitie van het ministerie van OCW om Nederland tot de mondiale 

top-5 van de sterkste kenniseconomieën te laten behoren (Rijksoverheid 2013). Uit de mondiale, 

vergelijkende PISA-onderzoeken van 2003, 2006 en 2009 blijkt echter dat de relatieve positie van 

Nederland verslechtert. Het ministerie van OCW propageert daarom een intensiever gebruik van 

toetsresultaten, leerlingvolgsystemen en andere objectieve leeropbrengsten en beoogt daarmee de 

kwaliteit van het onderwijs te vergroten (Rijksoverheid 2011).  

 

Docenten 1 en 6 zien op macroniveau “de samenleving als geheel” (docent 1) als eigenaar van het 

onderwijs. Aanpassingen in het onderwijs zijn een verantwoordelijkheid van de gehele samenleving 

want “…eigenlijk doen we allemaal al bijna 50 jaar hetzelfde…als de samenleving mijn vak niet meer 

belangrijk vindt, moeten we het afschaffen” (docent 6). Ook docent 10 ervaart de invloed van buiten 

de school: “Ze zeggen wel: geef de docent zijn klassen terug, maar intussen komen er allerlei 

conflicterende richtlijnen uit Den Haag!”. Ook nu zijn het alleen de leidinggevenden die de 

Onderwijsinspectie noemen als medeverantwoordelijke organisatie. Geen van de docenten noemt 

deze organisatie.  

 

Op mesoniveau zien bijna alle respondenten het managementteam van de school als ‘eigenaar’ van 

het onderwijs. Zij maken echter soms een onderscheid tussen het managementteam als geheel, de 

directie en de afdelingsleiders. Docent 9 is hierover heel uitgesproken: “De afdelingsleiders zijn hierin 

leidend, de docenten missen het overzicht en de directie het contact met de werkvloer”.  

 

Alle respondenten zien de docent op microniveau als ‘eigenaar’ van het onderwijs. Hoewel de rol van 

de leerlingen en ouders door velen genoemd wordt, bepaalt de docent hoe kwalitatief goed 

onderwijs gerealiseerd moet worden. Klantvriendelijkheid richting ouders en leerlingen is een must 

en docenten dienen zich bewust te zijn van de wensen van deze stakeholders,  maar “de docent is de 

belangrijkste…bij ons is dat gelukkig goed geregeld met veel vrijheid voor de docenten”(docent 10). 
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Dat heeft volgens docent 3 ook een keerzijde. Omdat de docent een belangrijke positie inneemt en 

zelf veel problemen aangaande de kwaliteit registreert, schept dat een verantwoordelijkheid die 

sommige docenten niet nemen “…omdat dat extra werk oplevert” (docent 3). 

4.2.2 Persoonlijke doelen 

De ambiguïteit van de taak van de docenten is ook gerelateerd aan de verschillende persoonlijke 

doelen. De docenten reageren enthousiast op de vraag naar de persoonlijke doelen die zij hebben 

met het onderwijs. Hun lichaamstaal verandert, de docenten gaan rechtop zitten en geven op een 

bevlogen manier weer wat zij beogen met het onderwijs. De leidinggevenden is gevraagd wat zij 

vinden dat de doelen van de docenten zouden moeten zijn. Uit alle reacties zijn grofweg vier 

doelstellingen te abstraheren: de algemene ontwikkeling van jonge mensen, overdracht van 

vakkennis, certificaatgerichtheid en burgerschapsvorming. 

Het leveren van een bijdrage aan de algemene ontwikkeling van jonge mensen wordt door het 

merendeel van de respondenten genoemd. Docent 6 zegt daarover: “Het is een heel belangrijke 

periode in hun leven…dus ik wil aandacht geven aan hun ontwikkeling als mens”. Leidinggevende 2 

verwacht van docenten dat zij door middel van het onderwijs de leerlingen “de grenzen van hun 

mogelijkheden laten ontdekken en verleggen”. Dat verwacht zij ook van docenten en 

leidinggevenden zelf en zij geeft aan daar regelmatig in teleurgesteld te zijn. Beheersing van het vak 

en de daarbij horende vaardigheden is een tweede doel dat genoemd wordt. Docenten willen de 

leerlingen hun vak bijbrengen, hen het belang van het vak duidelijk maken en allen noemen daarbij 

de factor plezier. Docent 10 veert op: “Geschiedenis heb je nodig!...ik wil de leerlingen meenemen in 

mijn verhaal en het belang van geschiedenis duidelijk maken…ik wil dat zij het leuk vinden en dat lukt 

me aardig”. Het derde, vooral door docenten genoemde, doel is het halen van het diploma, al 

formuleren zij daar zelf meteen kanttekeningen bij. De leerlingen moeten worden voorbereid op het 

examen omdat het onderwijs en het diploma middelen zijn om later goed te kunnen functioneren in 

de samenleving. “Het diploma is wel het doel, maar ook een middel naar andere doelen” (docent 3). 

Ten vierde wordt burgerschapsvorming als een doel van het onderwijs genoemd. Het bijdragen aan 

de ontwikkeling van de leerlingen krijgt daarmee een extra dimensie omdat daarmee de samenleving 

gediend is. Zoals eerder gesteld staat het meten van deze zogenaamde sociale opbrengsten nog in de 

kinderschoenen. Docenten 1 en 2 doen dat daarom door een voorbeeld te zijn in hun gedrag. “Je 

moet het voorleven” (docent 2). Docent 10 stoort zich aan de alsmaar toenemende vervlakking en 

onnozelheid en hij beoogt de samenleving daarvoor te behoeden: “[lacht]…Mijn doel is het ont-Britt-

en van de samenleving.” (Britt is een bekende TV-persoonlijkheid in Nederland, red). Docent 4 denkt 
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over deze sociale opbrengsten echter geheel anders: “Ik heb geen enkele illusie dat mijn docentschap 

ook maar iets bijdraagt aan de samenleving!”.  

Opvallend is dat veel doelstellingen geformuleerd worden op een metaniveau in de vorm van 

outcome-indicatoren, welke moeilijk meetbaar lijken te zijn. Het benoemen van meetbare output-

indicatoren in de vorm van concrete resultaten, gemiddelden of doorstroom-/slagingspercentages 

gebeurt door geen van de respondenten, terwijl de Onderwijsinspectie zoals we eerder zagen, dat 

juist wel propageert. 

4.2.3 Congruentie met organisatiedoelen 

In alle gesprekken is vervolgens de relatie gelegd tussen de persoonlijke doelstellingen en de 

doelstellingen van de organisatie. Op de vraag of doelstellingen van de organisatie bekend zijn, blijft 

het vaak even stil. Sommige docenten schrikken van deze vraag en moeten er wat langer over 

nadenken. Men blijkt nauwelijks bekend te zijn met de doelstellingen van de school. Uit de 

antwoorden blijkt desondanks dat er bij de meeste docenten een algeheel gevoel van congruentie 

met de doelstellingen ervaren wordt zonder dat men exact weet wat de concrete doelen zijn. Docent 

7 verwoordt dat als volgt: “Ja, in algemene termen denk ik dat het wel goed zit, maar eigenlijk weet ik 

niet precies wat de concrete doelen van de school zijn.” Docenten 1 en 2 weten dat er een missie en 

een visie is, ervaren dat als vaag en niet concreet en verwachten op dat vlak veel meer van de 

directie. Ook docent 5 mist een drive bij de directie en pleit voor ambitieuze eisen en concretere 

doelstellingen: “Het moet een stuk ambitieuzer…eruit halen wat er in zit, ook door de leerlingen zelf.” 

De leidinggevenden geven allen aan dat zij de algemene visiepunten van de school kennen maar dat 

de concretisering daarvan te wensen over laat. Zij vermoeden dat de docenten de doelstellingen niet 

kennen en dat ligt volgens leidinggevende 2 deels aan de verschillen in de ambitie bij de docenten 

omdat “sommigen geen grote doelen ambiëren en alleen maar de lesjes afdraaien, terwijl anderen 

stappen zetten op weg naar een betere toekomst, een beter leven” (leidinggevende 2). 

Leidinggevende 3 gaat een stap verder en betwijfelt of alle MT-leden zelf wel bekend zijn met de 

doelstellingen van de school: “Weet het managementteam dat zelf eigenlijk wel? Ik denk van niet. 

Docenten kennen de expliciete doelstellingen dan uiteraard ook niet…die hebben we onvoldoende 

gecommuniceerd en daarom weten we niet of dat congruent is met hun eigen doelen…je mag hopen 

dat het allemaal past binnen datgene wat de directie beoogt…ik denk dat de impliciete doelstellingen 

wel matchen, maar ik kan dat eigenlijk niet meten” (leidinggevende 3). 

Docenten 4 en 9 zijn wel op de hoogte van de doelstellingen van de organisatie en zij geven aan dat 

deze doelen congruent zijn met datgene wat zij zelf met het onderwijs beogen. De reden daarvan is 
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voor beiden hetzelfde: zij zijn via onderwijscommissies betrokken geweest bij het vaststellen van de 

visiepunten en de doelstellingen. “…via de supportgroepen, de beleidsgroep onderwijs, de WO-

commissie [onderwijscommissies, red.]… en door de gesprekken met de vorige rector en de vorige 

afdelingsleider VWO…ik heb dus een informatievoorsprong op de gemiddelde docent” (docent 4). Het 

merendeel van de docenten dat onbekend is met de concrete doelstellingen van de organisatie, is 

nooit betrokken geweest bij het vaststellen daarvan. Zij betreuren dat: “Ik vind het jammer dat ik er 

niet bij betrokken word…het zou goed zijn om met elkaar gezamenlijk te kijken waar we heen gaan. ” 

(docent 7). Docent 3 is explicieter: “de directie neemt besluiten en je wordt er niet bij betrokken…het 

wordt je hier meegedeeld…als je iets wilt moet je zelf aan de bel trekken, maar dat helpt toch niet…bij 

de afdelingsleiders is dat anders, daar gebeurt wel wat met je ideeën en wordt er naar je geluisterd” 

(docent 3). Ook de drie leidinggevenden geven allen aan dat zulks onwenselijk is. Alle docenten 

moeten betrokken worden bij de doelstellingen van de organisatie en dat gebeurt nu  niet. “Dat zou 

anders moeten” (leidinggevende 3). 

Samenvattend ligt de ambiguïteit van het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs in deze 

organisatie besloten in de verschillen van inzicht over de beste manier om onderwijs aan te bieden. 

Daarnaast zijn de verschillen in doelstellingen van de individuele docenten en het ontbreken van 

congruentie tussen de concrete doelstellingen van de school en de doelstellingen van de docenten 

bronnen van ambiguïteit. Concrete output-indicatoren worden door de docenten niet genoemd 

omdat de organisatie deze ook niet heeft geformuleerd. Onbekendheid met de doelstellingen en 

geringe betrokkenheid bij het vaststellen ervan versterken deze ambiguïteit. 

4.3 Sturing: ‘Hier wordt niet gestuurd.’ 

 

Zoals in het theoretisch kader al geschetst is, veroorzaken de complexiteit en de ambiguïteit een 

beheersingsreflex bij de manager van de street-level bureaucrat. De geschetste 

onderzoeksverwachtingen gaan dieper in op de verschillende sturingsarrangementen die daarbij 

gebruikt kunnen worden. De wetenschappelijke literatuur onderscheidt drie manieren van sturing 

van professionals. Sturing op basis van regels, prestatieafspraken en vakmanschap. De volgende 

paragraaf gaat hier dieper op in. Deze studie onderzoekt tevens de mogelijkheid van een vierde vorm 

van sturing, namelijk op basis van beïnvloeding van de intrinsieke motivatie. In het onderzoek naar 

de sturingsmechanismen op het SLB College zijn de respondenten bevraagd op de aanwezigheid, 

gewenstheid en adequatie van deze vier vormen van sturing.  
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4.3.1 Sturing 

Op de open en vrij algemene vraag hoe binnen het SLB College de complexe en ambigue 

onderwijstaak aangestuurd wordt, geven de docenten een bijna unaniem antwoord: er wordt niet 

gestuurd. Zij ervaren geen sturing door MT-leden als het gaat om het primaire onderwijsproces, 

behoudens enkele initiatieven ten aanzien van interne scholing, workshops en cursussen. Docent 8 

geeft aan dat zij ook niet gestuurd wil worden, zij wil zelf bepalen hoe zij haar onderwijs inricht en 

verzorgt: “Ik ben eigen baas…ik zou het vreselijk vinden als iemand mij zou zeggen wat en hoe ik het 

moet doen.” Docent 7 heeft aan een directielid feedback gevraagd en was verbaasd over het 

antwoord: “Op mijn vraag ‘hoe doe ik het eigenlijk’ kreeg ik te horen ‘het gaat toch goed want we 

horen nooit iets over je’.” Ook docent 1 merkt weinig van sturing behoudens enkele ad hoc-

maatregelen wanneer er zich problemen manifesteren, zoals in 2007 toen de Onderwijsinspectie de  

kwaliteit van het VWO als ‘zwak’ beoordeelde.  

Ook de leidinggevenden herkennen het gebrek aan sturing en de ontbrekende communicatie 

daarover. Leidinggevende 1 merkt dat er vaak ad hoc-beleid gemaakt wordt naar aanleiding van 

incidenten: “Ik kom nu alleen in actie als er een probleem is of als je voelt dat er iets moet gebeuren.” 

Docenten 9 en 10 zien recentelijk wel een verandering in de rol van de directie en daardoor een 

voorzichtige toename in beheersingsimpulsen. Zij ervaren dat er in toenemende mate regels, 

opdrachten en andere prikkels top-down de school ingebracht worden. “Daaraan is zichtbaar dat de 

directie teveel op afstand is geraakt” (docent 9). Leidinggevende 3 gaat uit van de professionaliteit 

van de docenten. Hij probeert te sturen door veel met docenten te praten, hen te overtuigen en 

afspraken te maken, zonder daarbij allerlei strakke regels voor te schrijven. Hij realiseert zich dat 

daar een gevaar in schuilt: “…ik wil niet verplichten, maar vrijblijvendheid is natuurlijk ook geen 

optie…ik heb dus een sturingsprobleem” (leidinggevende 3). 

4.3.2 Controle van prestaties en resultaten 

Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs is een complexe en ambigue taak die op het SLB 

College in de beleving van de respondenten niet of nauwelijks aangestuurd wordt. Nadat eerder al 

werd vastgesteld dat de schoolleiding nauwelijks controle op de kwaliteit uitoefent, wordt in deze 

paragraaf de controle op de prestaties en de resultaten behandeld. Op de vraag welke 

controlemechanismen de schoolleiding in deze hanteert, wordt divers gereageerd. Een algemeen 

gevoel van alle respondenten is dat de controle, het toezicht en de feedback op de resultaten en 

prestaties van de docenten te wensen over laat. Als de schoolleiding al in actie komt gebeurt dat 

wanneer resultaten tegenvallen. Docent 3 zegt daarover: “Ik denk dat afdelingsleiders wel ingrijpen 

als er incidenten zijn of resultaten tegenvallen…maar omdat ik zelf goed functioneer merk ik dus 
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helemaal niets en dat vind ik niet goed…ik zou zelfs mijn lessen kunnen laten vervallen en niemand die 

het merkt”.  

Dat ingrijpen op incidenten en problemen wordt niet door iedereen herkend. Enkele docenten geven 

aan dat zij vermoeden dat disfunctionerende docenten nooit gecontroleerd en aangesproken 

worden. De oorzaken van slechte resultaten worden vaak gebagatelliseerd, verdoezeld of 

geëxternaliseerd. Docent 7 zegt daarover: “…over die tegenvallende resultaten, als je zegt: ‘dat komt 

door de slechte groep’ geloven ze dat en dan hoor je er niets meer van”.  Het frustreert, zo betoogt 

docent 8, dat docenten die consequent slecht functioneren niet aangepakt worden, “terwijl ik er als 

eerste uitvlieg als er uren tekort zijn”.  

Net als de controle op kwaliteit wordt de controle op resultaten vooral door de docenten zelf 

uitgevoerd. Het merendeel van de docenten zegt zelf de prestaties te bewaken en te vergelijken met 

hun sectiegenoten. Voldoende controle op prestaties en resultaten door de schoolleiding ontbreekt 

volgens bijna alle respondenten. Onduidelijk is wie dat zou moeten doen. Soms bemoeit de rector 

zich zelf met individuele gevallen, soms voert de directie een gesprek met een gehele sectie en soms 

reageert de afdelingsleider op incidenten of slechte resultaten. Docent 9 schetst dat helder: “Het is 

onduidelijk wie mijn baas is: de rector, soms een directielid, een afdelingsleider, een collega of 

ikzelf…ik kan mezelf blijven…ik denk wel dat het management mij in de gaten houdt, ik weet het 

eigenlijk niet zeker.” Docenten ervaren wel dat de afdelingsleiders op enigerlei wijze bemoeienis 

hebben met de controle op de resultaten of dat zij daar meer bij betrokken zouden moeten worden. 

Sommige respondenten geven aan dat zij enige toename van controlemechanismen zien in de 

recentelijk ingevoerde kwartaalcijferoverzichten die aan de vaksecties verstrekt worden. Het doel 

daarvan is een gesprek tussen docenten op gang te brengen over de resultaten in een bepaalde 

vaksectie. De gevolgen van die gesprekken zouden dan zichtbaar moeten zijn in de resultaten. 

Daarnaast vraagt de directie elke vaksectie jaarlijks een sectiejaarverslag te schrijven waarin de sectie 

rekenschap aflegt van de behaalde resultaten. Docent 5 is sceptisch over het effect van deze 

instrumenten: “Ze doen er toch niets mee, de laatste keer hebben we daarom niet eens meer 

gereageerd…niemand komt er vervolgens op terug”. Uit de notulen van de MT-vergaderingen blijkt 

hetzelfde. Onregelmatig en ad hoc worden de resultaten van secties en individuen op de agenda van 

het managementteam geplaatst zonder dat daar op andere momenten op teruggekomen wordt (SLB 

College 2012) 

Leidinggevende 3 nuanceert het belang van controle van prestaties en resultaten. Hij benadrukt dat 

de output het gevolg is van veel andere factoren die samen de kwaliteit van het onderwijs bepalen. 

Resultaten geven dus niet per definitie een compleet beeld weer van hetgeen de organisatie beoogt 
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met het onderwijs. Het gaat hem ook om moeilijk te meten aspecten zoals studievaardigheden, 

gedrag, houding, normen en waarden: “Leerwinst is ook een proces en dus meer dan kille resultaten”. 

Desondanks beaamt hij dat veel docenten zichzelf controleren, “het management doet dat eigenlijk 

niet vaak genoeg” (leidinggevende 3). 

Zoals al eerder gesteld monitort ook de Onderwijsinspectie de resultaten en prestaties van het SLB 

College. Dat doet zij aan de hand van het begrip opbrengstgerichtheid en zij definieert het begrip als 

“het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties” (Inspectie van het 

Onderwijs 2010: 64). De mate waarin Nederlandse scholen opbrengstgericht werken is tussen 2008 

en 2011 door de Inspectie in kaart gebracht. Hieruit blijkt dat, hoewel steeds meer scholen werk 

maken van opbrengstgericht werken, er gemiddeld steeds minder goed gescoord wordt op de 

indicatoren die de Inspectie heeft op gesteld (Inspectie van het Onderwijs 2012: 64).  

4.4 Sturing op basis van regels: ‘Mensen boven regels.’ 

4.4.1 Regels, protocollen en procedures 

De respondenten is gevraagd of er regels, procedures of protocollen zijn aangaande het verzorgen 

van kwalitatief goed onderwijs. Enkele respondenten geven aan dat er regels zijn met betrekking tot 

de randvoorwaarden van het lesgeven, zoals het op tijd beginnen en eindigen van een les, 

huiswerkafspraken en toetsing. Wanneer de vraag wordt toegespitst op regels aangaande de inhoud, 

didactische vormgeving en kwaliteitseisen geven de meeste respondenten aan dat regels ontbreken. 

Leidinggevende 2 geeft aan dat er soms ad hoc-regels bedacht worden om een probleem aan te 

pakken, maar dit betreft geen structurele procedures. Enkele docenten hebben gemerkt dat er regels 

aangaande hun lesgeven geformuleerd werden toen zij in een promotietraject geraakten. “Er zijn 

geen structurele regels, alleen bij een promotietraject of een vaste aanstelling, anders niet…je mag 

het eigenlijk grotendeels zelf weten hoe je je onderwijs verzorgt” (docent 1). Docent 2 is zo mogelijk 

nog duidelijker: “Nee, ik kan mij niets bedenken wat de directie doet om mijn lessen kwalitatief beter 

te maken…daar bemoeien zij zich niet mee…alleen bij de LC-promotie werd er iets over kwaliteit 

gezegd”. Beide docenten refereren aan de beoordelingscriteria die het bevoegd gezag van de school 

hanteert bij promotie naar een hogere functie, hetgeen een à twee keer gebeurt in de carrière  van 

een docent in het voortgezet onderwijs. In het betreffende document worden de voor de school 

relevant geachte vaardigheden beschreven aangaande de didactiek, het klassenmanagement, de 

samenwerking met sectieleden en het functioneren in de school (SLB College 2010). 

Uit de gesprekken komt enkele keren het ‘toepassen van activerende didactische werkvormen’ en 

het ‘inspelen op de verschillende leerstijlen van leerlingen’ naar voren als zijnde een regel die in het 
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verleden geïntroduceerd is. Deze didactische begrippen stonden enkele jaren geleden landelijk in de 

belangstelling. Ook binnen het SLB College werd mede onder druk van de Onderwijsinspectie vanaf 

2006 veel tijd, geld en energie geïnvesteerd in meer activerend onderwijs als reactie op het veel 

voorkomende frontale, klassikale onderwijs dat de school bood. Controle hierop was er destijds niet 

en is er nog steeds niet. Jarenlang manifesteerde zich het al eerder genoemde ‘sturingsprobleem’, 

namelijk hoe ruimte te bieden zonder vrijblijvendheid te creëren. Uit de notulen van het 

managementteam blijkt dat dit ook de gekozen sturingsvorm was: “Onze oplossing in het 

ontwikkeltraject van de afgelopen jaren was: vrijblijvendheid in het uitproberen (het mag mislukken) 

en het kunnen kiezen van wat bij je past (dus geen uitvaardiging van een verplichte lesblauwdruk) 

e.d., en –aan de andere kant- de verplichting om aan het traject deel te nemen (Jan-gesprekken, 

bijeenkomsten bijwonen, bijdrage aan uitwisselingen leveren e.d.)” (SLB College 2012). 

Weinig docenten hebben het nog over ‘activerende didaktiek’ of zoals docent 6 zegt: “Er is hier geen 

haan die er naar kraait of je het wel of niet doet”. Ook docent 7 ervaart de sturing ten aanzien van de 

didactische werkvormen niet als regels, maar hooguit als adviezen of onduidelijke, oude afspraken 

waar een docent zich niet per se aan hoeft te houden. Docent 10 is wars van regels die hem met 

betrekking tot zijn onderwijs opgelegd worden. Hij ervaart dat hij veel ruimte heeft om het onderwijs 

op zijn eigen manier in te richten en dat hij zelf karakteriseert als frontaal maar wel actief. Ook de 

drie leidinggevenden herkennen de regels om het lesgeven heen, maar zien geen regels aangaande 

de kwaliteit van het onderwijs. “…er is geen blauwdruk hoe een docent een les moet geven” 

(leidinggevende 3).  

4.4.2 Adequatie 

De respondenten is gevraagd wat het effect zou zijn van meer sturing op basis van regels, procedures 

en protocollen met betrekking tot hun onderwijs. De meningen lopen uiteen en de antwoorden zijn 

zeer divers. Enkele respondenten, van wie twee leidinggevenden, zijn uitgesproken sceptisch over 

het effect dat regels zouden kunnen hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Anderen, allen 

docenten, denken juist dat een toename van regels een positief effect zal hebben op de kwaliteit. 

Ook zijn er reacties die weergeven dat er twijfels zijn, men verwacht positieve effecten maar ook veel 

valkuilen en problemen. 

Leidinggevende 2 is een bevlogen manager en verwacht die bevlogenheid  ook van de docenten. Uit 

alle reacties blijkt een gedrevenheid die zij soms mist bij collega’s. Regels invoeren om de kwaliteit 

van het onderwijs te verbeteren past niet bij haar manier van werken: “een regel om de regel is 

onzinnig…het zou vanzelf goed moeten gaan, vanuit je eigen motivatie…dan zijn regels overbodig”. 

Leidinggevende 3 schetst het dilemma dat hij eerder ook al zijn ‘sturingsprobleem’ noemde. Hoewel 
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hij zich realiseert dat regels nodig kunnen zijn omdat niet alle docenten het gewenste gedrag 

vertonen, vindt hij sturing door regels geen geschikte manier om de kwaliteit van het onderwijs te 

verbeteren. Regelsturing zal leiden tot volgzaam, uniform en ineffectief gedrag. Docenten zullen 

sociaal wenselijk gedrag laten zien om te voorkomen dat zij in de problemen komen. Hij schetst het 

dilemma als volgt: “Als je het politiek, via macht, gaat aanpakken dan zeggen de mensen ‘ja’ maar 

doen ze waarschijnlijk niet wat je wilt…de regel zelf heeft dan geen enkel positief effect…het 

resulteert in uniformiteit en ineffectiviteit…ik vind dus helemaal niet dat je de docent moet 

voorschrijven hoe hij die 50 minuten moet vullen, helemaal niet!” 

Docent 9 beaamt dit door te stellen dat regels ineffectiviteit zullen veroorzaken en het complexe 

onderwijsproces zullen verarmen: “de robotisering van het onderwijs, mensen gaan het doen omdat 

het moet en dat werkt ineffectieve volgzaamheid in de hand ”. Door het ontbreken van 

geconditioneerde omstandigheden is het onmogelijk om succesvolle regels te stellen die voor 

iedereen gelden. Mochten er al regels nodig zijn, dan zal daar differentiatie in moeten zijn omdat niet 

alle docenten dezelfde behoeften hebben en te verschillend acteren. Letterlijk zegt hij “Ik wil mijn 

manier van werken niet aanpassen omdat anderen het niet kunnen.”  Ook docent 1 benadrukt de 

uniciteit van leerlingen, lessen en docenten. Uniformiteit door regels werkt dan averechts. Er 

ontstaat het risico “dat docenten dan lijdzaam gaan volgen…elke docent moet zich met 

onderwijsontwikkeling bezig houden” (docent 1). Net zo sceptisch is docent 6 die stelt dat regels 

domweg niet opgevolgd zullen worden omdat de regels niet geborgd zijn. Veel veranderingen 

worden wel ingezet maar niet afgemaakt en dat resulteert in gebrekkige motivatie en recalcitrant 

gedrag: “Mensen blijven gewoon doen wat zij al deden.” 

Er wordt  door andere respondenten getwijfeld aan de wenselijkheid van meer sturing door regels. 

Als voordelen zien zij een afname van de vrijblijvendheid waarmee nu lessen gegeven worden, een 

duidelijker onderwijskundig beleid, kwalitatief betere lessen, een strakkere controle van slecht 

functionerende docenten en meer uniforme, en daardoor eerlijker manier van onderwijs en toetsing. 

Leidinggevende 1 ziet ook de nadelen. Docenten gaan lesgeven op een voorgeschreven uniforme 

manier waardoor de sprankelende ideeën zullen verdwijnen. Docenten kunnen het ervaren als top-

down opgelegd waardoor zij het eigenaarschap van het onderwijs dreigen kwijt te raken en dat 

frustreert. Regels moeten worden nageleefd en dus gecontroleerd en dat gebeurt nu ook al te 

weinig: “Regels werken dan averechts.” Docent 4 waarschuwt daar ook voor en heeft een advies: “Ik 

denk wel dat de directie de kaders moet aangeven…maar je moet de docenten verleiden en laten 

denken dat het hun ideeën zijn, een soort bottom-up dus…communicatie is dus heel belangrijk.” 
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Samenvattend: sturing van het complexe en ambigue onderwijsproces door middel van regels komt 

op het SLB College niet of nauwelijks voor. De adequatie van die manier van sturing staat daarom 

niet vast. De respondenten zijn verdeeld in hun meningen over de wenselijkheid van meer sturing op 

basis van meer regels. Het merendeel verwacht echter dat het zou kunnen resulteren in dociel, 

volgzaam gedrag dat weinig effectief is. Anderen verwachten juist dat de kwaliteit van de lessen van 

slecht functionerende docenten verbeterd zou kunnen worden. Opvallend is dat de meeste 

respondenten benadrukken dat als er meer regelsturing zou plaatsvinden het van eminent belang is 

dat de docenten betrokken worden bij de manier van regelontwerpen.  

4.5 Sturing op basis van prestatieafspraken: ‘De economisering van het onderwijs.’ 

4.5.1 Prikkels en prestaties 

De tweede vorm van sturing waarop de respondenten bevraagd zijn is sturing door middel van 

prestatieafspraken. Aspecten van de complexe en ambigue onderwijstaak worden bij prestatiesturing 

vereenvoudigd tot meetbare en controleerbare prestaties. Wanneer de schoolleiding zich hiervan 

zou bedienen zouden docenten dat moeten kunnen aangeven, met hen worden immers de afspraken 

gemaakt. Ook bij deze vorm van sturing ontstaat geen eenduidig beeld, hoewel minder divers dan 

het voorgaande.  

Enkele respondenten, van wie twee leidinggevenden, geven aan dat sturing door middel van 

prestatieafspraken op het SLB College voorkomt. Dat gebeurt dan vooral door de toenemende druk 

van gremia buiten de school. De eis van buiten de school om in duidelijke, meetbare en 

controleerbare termen de opbrengsten van het onderwijs aan te geven, neemt toe en dat vertaalt 

zich ook in de school naar een toename van prestatieafspraken. Leidinggevende 2 ziet dat toenemen 

in de gehele samenleving, niet alleen in het onderwijs. Leidinggevende 3 ziet hetzelfde: “…dat neemt 

toe, de hele Prestatiebox [geoormerkt geld vanuit het ministerie van OCW, red.] is één grote 

prestatieafspraak met het onderwijs…van buiten de school zie je dat steeds meer op je afkomen en 

daardoor zie je dat ook steeds meer in de school.” Docenten 9 en 10 zien beiden de toename van 

prestatieafspraken in de school. Docent 9 noemt dat de ‘economisering van het onderwijs’ en wijt 

dat aan de wens van de regering om Nederland deel uit te laten maken van de top-5 van 

kenniseconomieën. 

Andere respondenten herkennen echter weinig sturing door middel van prestatieafspraken. “Dat 

komt hier niet of nauwelijks voor” (docent 4) of woorden van gelijke strekking worden genoemd. 

Geen van hen noemt de druk die van buiten de school uitgeoefend wordt. Allen kijken naar de 

processen in de school en daarbij valt het woord ‘cijferoverzichten’ opvallend vaak. Sinds enkele 
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maanden blijkt de directie cijferoverzichten te verstrekken met daarop de gegevens van alle 

vaksectieleden. De enige vorm van sturing die mogelijk iets met prestatieafspraken te maken zou 

kunnen hebben zijn deze cijferoverzichten, die in de beleving van docent 2, “opeens verschenen”. 

Behalve het ontbreken van prestatieafspraken ontbreekt ook de feedback op de prestaties.  

4.5.2 Adequatie, perverse effecten 

Op de vraag wat de mogelijke effecten zouden kunnen zijn van intensivering van het sturen op 

prestaties, reageert docent 3 heel eerlijk: “Nee, bij mij werkt dat niet…ik blijf mijn werk zo goed 

mogelijk doen, prikkels en percentages helpen mij daarbij niet.” Door anderen wordt al snel het 

woord perversiteit genoemd. Het meest genoemde voorbeeld van perverse effecten is het 

aanpassen van de normen van de toetsen. Maar ook genoemd worden de volgende voorbeelden: 

voorzeggen van antwoorden, toetsen vereenvoudigen, oefentoetsen als eindtoetsen hergebruiken, 

de toetsen in de lessen voorbereiden, extra hulpmiddelen toestaan, extra herkansingen bieden, 

cijfers ophogen. Dit gebeurt niet alleen als prestatiesturing geïntensiveerd wordt, maar het gebeurt 

nu ook al om onderlinge sectieafspraken te ontduiken. Docent 5 daarover: “Mensen gaan dan 

knoeien met toetsen en normeringen, dat komt nu ook zeker voor.” Ook docent 9 ziet dit gedrag 

toenemen door de alsmaar toenemende quasi-objectieve kwaliteitseisen van buiten de school “…die 

rigide worden ingevoerd, belachelijk!...mensen komen daardoor met hun rug tegen de muur te 

staan”. Bijzonder is dat alle respondenten aangeven zelf geen ongewenst of pervers gedrag te 

vertonen en dat ook niet te gaan doen wanneer er hardere prestatie-eisen gesteld zouden worden. 

Slechts twee respondenten geven aan dat pas te overwegen wanneer hun baan op het spel komt te 

staan, in hun ogen een zuiver hypothetische kwestie. 

4.5.3 Adequatie, gewenste effecten 

Behalve de hierboven genoemde mogelijke perverse gevolgen van intensivering van prestatiesturing 

zien veel docenten ook mogelijk positieve effecten. Dergelijke prestatieprikkels kunnen helpen de 

kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, er ontstaat een cultuur van elkaar aanspreken en 

stimuleren zonder dat docenten het gevoel krijgen afgerekend te worden. Dat kan mits er nuances 

aangebracht worden in de prestatieafspraken. Deze docenten hebben er geen moeite mee afspraken 

te maken aangaande hun prestaties als er ook opbouwende feedback geleverd wordt en er een 

gesprek ontstaat over achterliggende oorzaken en omstandigheden. “Prestatieafspraken zijn op zich 

prima, mits de manager met de docent reflecteert op de oorzaken…nuanceren dus, goed evalueren en 

rekening houden met de situatie” (docent 1).  
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Leidinggevende 3 is juist daarvoor huiverig, het ontbreken van aandacht voor de achterliggende 

oorzaken. De moeite zit niet in de prestatieafspraken op zich maar vooral in de schijnbare 

objectiviteit. “Zeggen de cijfers wat jij wilt dat zij zeggen, wat indiceert dat eigenlijk…ik denk dat heel 

veel onderwijsmanagers prestatieafspraken maken  zonder zelf de eindtermen van het onderwijs te 

kennen, wat meet je dan eigenlijk?” (leidinggevende 3). Veel docenten denken bij prestatieafspraken 

aan een afrekencultuur. Prestatieafspraken kunnen echter ook resulteren in complimenten, positieve 

feedback en waardering, maar docent 7 heeft daar nog geen ervaring mee: “Ik had een gesprek met 

xxx over mijn verbeterde resultaten en toen reageerde xxx: ‘je hebt gewoon twee goede 

lesgroepen’,… nou moet je ophouden”.   

Samenvattend: prestatieafspraken komen op het SLB College voor, maar in geringe mate en niet 

gestructureerd. De waargenomen toename van dit sturingsmechanisme wordt vooral toegewezen 

aan de druk van buiten de school. Vrijwel alle respondenten herkennen het risico op perverse 

gevolgen van een intensivering van dit sturingsprincipe en enkelen denken zeker te weten dat zulks 

al voorkomt in de school. Een gedeelte van de respondenten denkt desondanks dat een toename van 

prestatieafspraken de kwaliteit van het onderwijs ten goede kan komen,  mits de docenten nauw 

betrokken worden bij de manier waarop er gestuurd wordt en mits er aandacht is voor nuance, 

achterliggende oorzaken en omstandigheden. 

4.6 Sturing op basis van vakmanschap: ‘Ik bepaal eigenlijk alles.’ 

4.6.1 Vrijheid en verantwoording 

Wanneer professionals op basis van hun specifieke kennis en vaardigheden de vrijheid en de ruimte 

krijgen om hun complexe taak uit te voeren spreken we van sturing op basis van vakmanschap. De 

professional heeft een intrinsieke motivatie om de taak zo goed mogelijk uit te voeren, waarbij er 

sprake is van relatief weinig verticale verantwoordingsverplichtingen. Het merendeel van de  

docenten van het SLB College herkent in een vergelijkbare omschrijving onmiddellijk de eigen 

situatie. Sommigen refereren daarbij aan eerdere vragen tijdens het interview waarbij zij stelden dat 

er op het SLB College “niet of nauwelijks sprake is van sturing” (docent 2). Kenmerkend aan deze 

vorm van sturing is de relatief grote professionele ruimte die de uitvoerders genieten. De 

respondenten zijn unaniem in hun reactie aangaande de professionele ruimte. Allen ervaren een 

grote mate van vrijheid en ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen met betrekking tot de 

uitvoering van de onderwijstaak.  

Die grote professionele ruimte hebben de docenten ook nodig om goed te kunnen functioneren. Dat 

is volgens docent 9 inherent aan de complexiteit van de taak. De individuele leerlingen en hun 
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individuele leerprocessen moeten gefaciliteerd worden en de docent moet de vrijheid hebben daarin 

keuzes te maken. Dat vereist ruimte voor de docent: “Ik heb dat nodig, anders zou ik het niet 

volhouden” (docent 9). Ook docent 7 heeft dat nodig en geeft “de eigenwijsheid van de docent” als 

grens van de professionele ruimte aan. De meeste docenten ervaren dat de vrijheid zeer groot is. Zij 

ervaren dat zij “zelf mogen weten wat we doen en hoe we dat doen” (docent 5). Leidinggevende 2 en 

3 nuanceren de grenzeloosheid. De ruimte binnen het lesgeven is groot maar de ruimte om het 

lesgeven heen wordt wel degelijk ingeperkt door afspraken vanuit het managementteam en 

sectieafspraken. Het managementteam moet docenten “niet aan hun lot over laten en kaders 

aangeven” (leidinggevende 2).  

Kenmerkend voor sturing op basis van vakmanschap zijn de beperkte verantwoordingsmechanismen 

die de organisatie hanteert. Zoals eerder gesteld hebben veel respondenten van deze organisatie dat 

eerder geduid als de afwezigheid van sturing. De respondenten is gevraagd naar hun ervaringen met 

de verantwoording van hun prestaties en resultaten naar enerzijds hun collega’s (horizontaal) en 

anderzijds naar de schoolleiding (verticaal).  

Het eerste dat opvalt, is de term aanspreekcultuur wanneer gevraagd wordt naar de onderlinge 

verantwoordingsmechanismen. Veel docenten geven aan dat er geen aanspreekcultuur heerst en dat 

men zich daardoor geremd voelt in het bespreken van elkaars prestaties en resultaten. De 

Onderwijsinspectie constateerde dat in 2010 ook al in haar rapport naar aanleiding van het 

verscherpte toezicht op de VWO-afdeling: “Er bestaat een schoolcultuur die wel collegiaal is, maar 

waarin de professionele houding ten opzichte van elkaar nog verder ontwikkeld dient te worden. 

Docenten laten elkaar grote vrijheid, zien problemen niet als een probleem van een team, jaarlaag of 

sectie gezamenlijk, hebben moeite om hun gedrag aan te passen aan externe verwachtingen, spreken 

elkaar weinig aan op het niet nakomen van gezamenlijk gemaakte afspraken.” (Inspectie van het 

Onderwijs 2010: 9-10). 

Docenten bevestigen dit beeld: “…er is hier geen aanspreekcultuur…als ik fouten maak, tik me dan 

maar op mijn vingers, waarom niet, daar leer ik ook van…de mensen zijn bang dat de 

vriendschappelijkheid eronder zal leiden” (docent 7). Er is soms te weinig vertrouwen om met elkaar 

over het lesgeven te praten, elkaars lessen te bezoeken en van elkaar te leren. Andere respondenten 

geven aan dat er wel overleg plaatsvindt maar dat men elkaars prestaties daarbij buiten het gesprek 

laat. Er zijn echter docenten die binnen hun eigen vaksectie elkaar wel durven aan te spreken maar 

de collega’s van andere secties niet: “Er wordt veel overlegd maar niemand spreekt elkaar 

aan…gelukkig in de sectie wel, heel erg prettig…maar ik spreek andere collega’s niet aan, dat moet 

het managementteam maar doen” (docent 2). Dit lijkt te conflicteren met het door de directie in 
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2010 ingezet beleid dat sectieleiders meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben 

gekregen aangaande de kwaliteit van het onderwijs binnen een vaksectie. Sectieleiders mogen en 

moeten collega’s aanspreken op het lesgeven en de behaalde resultaten. “De docenten krijgen 

zeggenschap en verantwoordelijkheid…controle door de secties zelf en verantwoording naar het 

managementteam is dan wel van belang”  (SLB College 2012).  

Enkele respondenten zien sinds de komst van de nieuwe rector in 2012 wel een verandering 

ontstaan, mede ingegeven door een recentelijk georganiseerde studiedag en op basis van de wens 

meer met elkaar in gesprek te gaan over het onderwijs en feedback te geven en te krijgen aangaande 

het lesgeven. De drie leidinggevenden juichen een dergelijke cultuuromslag toe en menen waar te 

nemen dat dat docenten elkaar in toenemende mate aanspreken op kwaliteit van onderwijs, maar 

docent 9 heeft daarbij bedenkingen. Hij ervaart dit als een lastig probleem vanwege de verschillen 

tussen docenten in combinatie met de complexiteit en ambiguïteit van de taak. Overleggen en in 

gesprek gaan is goed, maar aan elkaar verantwoording afleggen van de behaalde resultaten, wijst hij 

af: “Lesgeven is geen competitie” (docent 9). 

Naast horizontale verantwoording zijn de respondenten bevraagd op de verticale verantwoording, 

oftewel de rol van de schoolleiding binnen de verantwoordingssystematiek van het SLB College. Veel 

respondenten herkennen het dilemma van schoolleiders met betrekking tot professionele ruimte 

bieden en verantwoording vragen. Toch geven bijna alle respondenten aan dat het wenselijk is dat 

de schoolleiding zich actiever opstelt in dit proces. Met name de docenten spreken de wens en 

verwachting uit dat afdelingsleiders en directieleden veel meer dan nu het geval is kennis nemen van 

hun taakuitvoering, feedback geven op resultaten, verantwoording van docenten vragen, lessen 

bezoeken en daarover gesprekken voeren. Docent 3 vat het kernachtig samen: “Ik wil veel meer 

feedback van mijn leidinggevende.” Dit lijkt te conflicteren met de reactie van leidinggevende 3 die 

hier veel weerstand op verwacht: “Het is lastig om docenten verantwoording af te laten leggen…je 

moet een flinke hobbel nemen om de resultaten te bespreken, men ervaart dat al snel als kritiek of 

wantrouwen.” 

De docenten en leidinggevenden geven aan dat een toename van verantwoordingsmechanismen 

door sommige docenten ervaren kan worden als wantrouwen: “Doe ik mijn werk wel goed?” 

(leidinggevende 3). Docent 10 noemt in dit verband de stalinistische slogan van de vorige rector 

‘vertrouwen is goed, controle is beter’. Hij ervaart dit standpunt als een gebrek aan respect voor de 

professionaliteit van de docenten. Dit wordt bevestigd door docent 1 die “…nooit gecontroleerd 

wordt…ik heb daarom het gevoel dat het vertrouwen in mijn functioneren erg groot is”. De koppeling 

tussen controle en vertrouwen maakt een toename van verantwoordingsmechanismen binnen het 
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SLB College problematisch als beide begrippen als tegengesteld ervaren worden. “Er zijn veel 

docenten die controle als wantrouwen ervaren” (leidinggevende 2). 

4.6.2 Adequatie 

De adequatie van het sturen van de complexe en ambigue onderwijstaak op basis van vakmanschap 

is bevraagd aan de hand van de gewenste verantwoordingsmechanismen. De complexiteit van de 

taak rechtvaardigt het gebruik van een sturingsmechanisme op basis van vakmanschap. De docenten 

hechten veel waarde aan de professionele ruimte en de daarbij passende discretionaire vrijheid. De 

ambiguïteit van de taak,  zo bleek al eerder, zorgt voor sturingsproblemen. Bijna alle respondenten 

geven aan dat de huidige verantwoordingstructuur niet adequaat is.  Zij hebben behoefte aan een 

intensivering van de onderlinge, horizontale verantwoording, maar vooral ook van de verticale 

verantwoordingsmechanismen. Leidinggevende 2 hoopt dat horizontale verantwoording volstaat, 

maar realiseert zich dat er nu behoefte is aan intensievere verticale verantwoording. Sommige 

docenten functioneren niet en daar moet de schoolleiding op sturen, middels gesprekken en 

aanvullende maatregelen. Ook docent 9 bepleit meer verantwoording naar de schoolleiding: 

“…verticaal en niet horizontaal, dat werkt demotiverend en contraproductief omdat er dan competitie 

en jaloezie ontstaat en daar is de complexiteit te groot voor.” 

Samenvattend kan gesteld worden dat het ontbreken van sturing aangaande de complexe en 

ambigue onderwijstaak door sommige respondenten geduid wordt als sturing op basis van 

vakmanschap. De zich daarbij manifesterende verantwoordingsproblemen worden door de 

schoolleiding wel herkent maar niet afdoende gemanaged. Het door de Onderwijsinspectie 

geconstateerde gebrek aan professionele onderlinge verantwoording is nog steeds niet opgelost. 

Daarnaast worstelen zowel docenten als leidinggevende met de wens tot meer verticaal gerichte 

verantwoordingsmechanismen. 

4.7 Sturing op basis van intrinsieke motivatie: ‘Boeien en binden.’ 

 

De hiervoor beschreven ervaringen van de respondenten aangaande de afwezigheid van sturing  

conflicteert met de behoefte van de docenten aan intensievere verticale 

verantwoordingsmechanismen. Hieruit spreekt gemotiveerdheid om de complexe en ambigue 

onderwijstaak zo goed mogelijk uit te voeren. De wetenschappelijke literatuur legt een relatie tussen 

het gezamenlijk nastreven van doelen van de organisatie en de intrinsieke motivatie van de  

organisatieleden. Sturing van de complexe en ambigue onderwijstaak  op basis van beïnvloeding van 

de intrinsieke motivatie is gerelateerd aan de behoefte aan autonomie, competentie en  
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verbondenheid. Beide relaties zijn bevraagd in de interviews  met de respondenten van het SLB 

College.  

 

Bijna alle respondenten geven aan dat zij zeer gemotiveerd zijn voor het uitvoeren van de taak en dat 

die grote intrinsieke motivatie van invloed is op de kwaliteit van het onderwijs. Hun eigen drive, 

inspiratie en motivatie proberen de docenten te vertalen naar het gedrag van de leerlingen. Zij 

vinden hun taak leuk en willen die zo goed mogelijk uitvoeren. Respondenten veren op en gaan 

rechtop zitten en vertonen daarmee non-verbaal gedrag dat geduid kan worden als enthousiast en 

betrokken: 

“Ik ben heel erg gemotiveerd en wil steeds het beste uit mijzelf en uit de leerlingen halen” (docent 

10).  

“Het boeien en  binden van mensen stimuleert mij enorm” (leidinggevende 2). 

“Ik ben enorm gemotiveerd en dat zorgt ervoor dat ik kwaliteit lever” (docenten 4 en 9).  

 

Docent 1 legt een relatie tussen intrinsieke motivatie en zijn persoonlijke doelstellingen die 

congruent lijken te zijn met de ideeën van de organisatie. Hij wil graag persoonlijke doelen 

nastreven, maar hij wil dat ook samen met zijn vaksectie en met de gehele school doen. “Dat vind ik 

belangrijk, ik heb dat nodig…ik moet regelmatig met anderen over mijn vak praten, dat 

motiveert…mijn doelen lopen parallel aan die van de school” (docent 1).  

4.7.1 Autonomie, betrokkenheid en beloning 

Voor alle docenten is hun autonomie enorm belangrijk. Zij geven allen aan dat hun vrijheid, hun 

zelfbeschikking en autonomie gerespecteerd en gegarandeerd moeten worden om het werk goed te 

doen. Het motiveert hen om zelf beslissingen te kunnen nemen, ideeën te lanceren en initiatieven te 

ontplooien. Beperking van hun vrijheid draagt het risico van demotivatie in zich en dat beangstigt 

docent 9: “Ik zou gillend gek worden!” en  even later: “Autonomie is cruciaal, ik moet autonoom mijn 

beslissingen kunnen nemen en dat mag gelukkig altijd”. Ook docent 10 is duidelijk: “Ik ben heel erg 

gemotiveerd en wil steeds het beste uit mezelf en de leerlingen halen…daarbij is mijn autonomie heel 

belangrijk, maar helaas komen uit Den Haag veel verkeerde initiatieven…docenten moeten altijd van 

alles”.  

De drie leidinggevenden herkennen en respecteren de behoefte aan autonomie maar vinden allen 

dat daar wel grenzen aan gesteld moeten kunnen worden. Vrijblijvendheid, ongebreidelde ruimte en 

individualisme zijn voor hen onwenselijk, maar zij realiseren zich dat beheersingsambities kunnen 

botsen met de behoefte aan autonomie. Docent 1 ziet hetzelfde gevaar als hij stelt dat vrijheid wel 
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heel belangrijk is maar dat er toch een zekere controle zal moeten plaatsvinden op de congruentie 

tussen persoonlijke doelen en de wensen van de organisatie.  

De behoefte aan autonomie kan volgens de theorie van Weibel positief beïnvloed worden door 

middel van betrokkenheid bij de vormgeving van controlemechanismen en 

verantwoordingsystemen. Op het SLB College ervaren echter maar weinig docenten dat zij betrokken 

worden. Als er al een sturingsmechanisme gehanteerd wordt zijn de docenten niet betrokken bij de 

formulering daarvan.  Zij vinden dat echter wel van cruciaal belang: “Je moet de mensen erbij 

betrekken, dat vergroot de intrinsieke motivatie” (docent 4).  Ook docent 10 legt een link tussen de 

betrokkenheid van de docent bij het creëren van controlemechanismen en het effect van de 

controle. Wanneer de schoolleiding een positief effect willen bereiken zullen zij de docenten bij het 

ontwerp moeten betrekken. “Dat is heel belangrijk…het eigenaarschap van de docenten zorgt 

namelijk voor het succes…zonder die betrokkenheid gaat het helemaal mis”. Hij wil dus eigenaar zijn 

van de mechanismen anders zal ineffectiviteit het gevolg zijn. Daarbij moet er ook voldoende ruimte 

zijn om binnen de afspraken eigen invulling te creëren: “Hoe strakker de regels, hoe minder 

effectief…hoe groter het eigenaarschap, hoe effectiever de regels” (docent 10).  

Daarnaast geven de docenten aan dat hun gevoel van autonomie niet ondersteund wordt door een 

genuanceerde beloningsstructuur. Materiele beloningen liggen in het onderwijs rechtspositioneel 

nog zeer gevoelig en roepen veel emoties op: “Er is sprake van scheefgroei bij de LC/LD-functies 

[salarisschaal, red.]…veel collega’s melden mij hun frustratie en ik kan daar niets aan uitleggen of 

veranderen…daar moet andere, gedifferentieerde sturing op komen” (leidinggevende 1). “De LC/LD-

beoordelingen slaan nergens op…iedereen krijgt LC zonder controle op prestaties…er staat dus geen 

enkele beloning tegenover al het harde werken” (docent 10). Ook docent 7 voelt zich niet 

gewaardeerd via de beloningsstructuur: “Mijn LC-functie kreeg ik niet omdat ik mijn werk goed deed 

maar omdat ik zo-en-zo lang bij het onderwijs zat, dat is zeer demotiverend!” Ook docent 8 ervaart 

een verkeerd soort uniformiteit in de beloningsstructuur: “Het is flauw om iedereen op dezelfde 

manier te beoordelen want de omstandigheden kunnen per jaar verschillen…de uniforme beloning is 

belachelijk…het maakt geen moer uit of je hard werkt of niet”(docent 8). Bij gebrek aan materiele 

waardering hopen veel docenten op immateriële beloning in de vorm van aandacht, waardering en 

respect. “Waardering is enorm belangrijk!” (docent 6). In de praktijk blijkt echter deze uitgesproken 

immateriële beloning voor veel docenten tegen te vallen: “Ik ervaar heel erg weinig waardering!” 

(docent 5). Leidinggevende 1 ziet deze valkuil ook en probeert dat te voorkomen: “Ik probeer daar 

veel over te communiceren want veel docenten zijn daar heel gevoelig voor…als waardering wordt 

uitgesproken kan je ook over competenties praten.” 
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4.7.2 Competentie en feedback 

Naast de behoefte aan autonomie is de behoefte aan competenties belangrijk voor de docenten van 

het SLB College. Velen van hen achten zichzelf competent, vinden dat zij de taken goed uitvoeren 

maar leiden dat af uit hun eigen perceptie omdat de feedback door leidinggevenden te wensen over 

laat. De leidinggevenden bevestigen dat en zien dat zelf ook graag anders. Leidinggevende 3 acht de 

docenten competent maar “…de feedback hierop volstaat niet…eigenlijk alleen als er problemen zijn, 

wordt er feedback gegeven”. De goed functionerende docent krijgt zelden iets te horen, terwijl zoals 

eerder gesteld, de behoefte daaraan groot is, ook bij nieuwe taken: “Ik kan goed lesgeven, maar ik 

zou het graag horen dat ik het goed doe…ik wil ook feedback, ook als ik iets niet goed doe”(docent 

10).  Docent 1: “Prima gesprekken hoor, maar die gaan eigenlijk nooit over mijzelf maar altijd over 

andere niet functionerende docenten…maar ik heb dat dus wel nodig en zulke gesprekken moeten dus 

ook veel meer met goed functionerende docenten gevoerd worden…hoe kan je je vak nog beter 

uitoefenen.”  

Soms zien docenten tegen nieuwe taken op en zijn zij niet zeker van zichzelf of zij die taak wel 

aankunnen. Zij voelen zich dan vaak niet gesteund en moeten zelf aandacht vragen als het niet goed 

gaat. Docent 5 heeft dat ervaren toen zij voor het eerst een examenklas onder haar hoede kreeg: 

“…ik heb van niemand begeleiding gehad, geen feedback, dat is slecht. Ik vraag er dan zelf wel om 

omdat ik zo ben, maar niet iedereen doet of durft dat”. Ook docent 7 is openhartig over zijn 

onzekerheid aangaande zijn competenties. Deze onzekerheid wordt vaak geëtaleerd in de vorm van 

weerstand naar anderen. “Ik heb lang getwijfeld en was soms bang om de lat hoger te leggen…er is 

een enorme behoefte aan feedback…ik vraag me dan af: waarom heb ik dat niet eerder gehoord?” .  

Deze ervaringen lijken in strijd met hetgeen de directie aan beleid heeft geformuleerd in het kader 

van de wet Beroepen in het Onderwijs (BIO). De wet BIO beoogt de kwaliteit van de docenten op 

voldoende niveau te brengen, te handhaven en verder te ontwikkelen door een stimulerend 

personeelsbeleid. Een instrument daartoe is het wettelijk verplichte bekwaamheidsdossier waarin 

van docenten wordt bijgehouden op welke wijze zij zich scholen, ontwikkelen en professionaliseren 

(SLB College 2011). De docenten geven duidelijk aan dat zij behoefte hebben aan scholing en 

professionalisering maar dat zij daar zelden over in gesprek zijn met de schoolleiding. “Ik ben 

enthousiast om nieuwe dingen te doen maar ik wil dan wel scholing en tijd krijgen en dat gebeurt 

niet” (docent 5). 

Een ander instrument is het functioneringsgesprek dat op het SLB College in de vorm van een jaarlijks 

voortgangsgesprek gevoerd wordt. Opvallend vaak noemen de respondenten het 

functioneringsgesprek als sturingsmiddel van de schoolleiding. De docenten zien het 
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functioneringsgesprek als een middel bij uitstek om de kwaliteit van het onderwijs te bespreken, 

feedback te krijgen en te geven en de resultaten te evalueren. De docenten geven aan daar grote 

behoefte aan te hebben. Blijkens het Schoolplan spelen ook voor de directie deze gesprekken een 

belangrijke rol in de ‘kwaliteitsbewaking van het onderwijs’ (SLB College 2009: 20). In de praktijk 

blijkt daar echter weinig van. Docent 1 heeft zijn laatste gesprek drie jaren geleden gevoerd, docent 2 

merkt op dat “…je zelf om een functioneringsgesprek moet vragen…dat doe ik dan ook elk jaar, maar 

het gaat nooit over de kwaliteit of de opbrengsten van mijn onderwijs”, docent 3 heeft drie 

gesprekken in de afgelopen vijftien jaren gehad en docent 4 merkt op: “ik moet 

functioneringsgesprekken voeren met [naam MT-lid], maar dat is nog nooit gebeurd!...hij snapt er 

niets van en dat beïnvloedt mijn motivatie enorm”. Ook de leidinggevenden beamen dat ten aanzien 

van de functioneringsgesprekken er nog veel winst geboekt kan worden. Zij voeren de gesprekken te 

weinig en zelden wordt het werkelijke functioneren van de docenten besproken. 

“Functioneringsgesprekken vinden niet gestructureerd plaats, hooguit eens per twee jaar…maar 

eigenlijk weet ik dat niet zeker, want ook dat wordt niet gecontroleerd” (leidinggevende 3). 

4.7.3 Verbondenheid en steun 

De respondenten geven aan dat de relatie met hun leidinggevende goed is, ook al is niet altijd even 

duidelijk wat dat inhoudt. Met een goede relatie wordt vaak vriendelijkheid en collegialiteit bedoeld, 

“een juiste klik” (docent 10). Een goede samenwerking en een goed contact zijn van groot belang om 

de onderwijstaak goed uit te voeren. Voor een positieve invloed op hun intrinsieke motivatie is 

echter veel meer nodig. Het ontbreken van gesprekken over het onderwijs, de karige feedback en de 

afwezigheid van afdoende verantwoordingsmechanismen zorgen ervoor dat docenten weinig steun, 

betrokkenheid en verbondenheid met betrekking tot hun onderwijstaak ervaren. De vriendelijkheid 

en vrijblijvendheid lijken collegiaal maar zorgen ervoor dat sommigen het gevoel hebben “niet 

gesteund te worden” (docent 5). Docent 9 bevestigt dat: “Voor mij werkt het prima, maar ik hoor dat 

docenten in toenemende mate ervaren dat zij er alleen voor staan, bijvoorbeeld bij ordeproblemen. 

Docenten moeten dat blijkbaar maar alleen oplossen.” Docent 3 nuanceert dat: “Het verschilt per 

leidinggevende…ik krijg wel waardering, maar bij taak xxx ervaar ik geen enkele steun van xxx (MT-

lid, red.)…hij denkt helemaal niet mee en dat motiveert helemaal niet!...van afdelingsleiders ervaar ik 

wel steun”. Afdelingsleiders staan dicht bij de docenten en hebben een redelijk zicht op wat er 

gebeurt in de lessen maar docenten ervaren dat afdelingsleiders vaak te druk zijn om aandacht te 

kunnen geven aan het primaire onderwijsproces. “Ik accepteer het van afdelingsleiders heel 

makkelijk dat er iets tegen mij gezegd wordt, want bij afdelingsleiders voelt dat veilig” (docent 10).  
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Leidinggevende 2 herkent dat en weet dat de leiding “…met de voeten in de klei moet staan en goed 

moet weten wat er speelt…als het dan klikt, kan je allerlei kritiek van elkaar hebben… je moet boeien 

en binden”. Leidinggevende 1 vindt dat de leiding enthousiast en betrokken moet zijn en dat voor het 

beleid brede steun onder de docenten gezocht moet worden. “Je moet dat niet alleen doen, je moet 

mensen om je heen hebben die zich met je verbonden voelen…dan gaan ze meer voor je doen”. 

Leidinggevende 3 beschrijft de manier waarop hij een hoog oplopend conflict tussen twee collega’s 

aanpakt en realiseert zich dat “…je kennis van zaken moet hebben en je betrokkenheid moet 

tonen…Je moet met hen in gesprek gaan en laten zien dat je weet waar je het over hebt, dat je begrip 

toont…dan accepteren ze veel meer.” 

Opvallend is dat het voor veel docenten niet duidelijk is wie hun leidinggevende is. “Soms is dat de 

rector, soms een directielid, soms een afdelingsleider, soms mijn sectieleider, soms ben ik het zelf” 

(docent 4). De variatie in antwoorden is groot, ook wanneer de taak min of meer gelijk is. Sommigen 

zien de afdelingsleider als direct leidinggevende, terwijl anderen aangaande alle taken de rector als 

leidinggevende zien. Ook de terminologie verschilt. ‘De schoolleiding’, ‘het MT’, ‘de directie’, ‘de 

staf’, worden door docenten afwisselend gebruikt in vergelijkbare situaties. Diezelfde onduidelijkheid 

bleek eerder ook al uit de notulen van het MT. Voor dezelfde taak wordt in de notulen soms de 

sectieleider, soms de afdelingsleider en soms de rector genoemd als gesprekspartner voor de 

docenten, hetgeen mogelijk verklaart waarom de praktijk laat zien dat zulke gesprekken zelden 

gevoerd worden. 

De docenten geven keer op keer aan dat zij niet afwijzend staan tegenover meer sturing door de 

schoolleiding. Terugkerend element in al hun reacties is de wederkerigheid in de gesprekken over 

kwaliteit, resultaten en opbrengsten. Gebrek aan eigenaarschap, betrokkenheid en invloed zorgen 

ervoor dat beheersingsambities van de managers ervaren worden als vormen van wantrouwen.  

Docent 6 stelt dat docenten dan in hun vakmanschap aangetast zullen voelen en “…dan accepteert 

men de controle gewoon niet”. Wanneer echter aan deze behoeften tegemoet gekomen wordt, 

ervaren de docenten de sturing als constructief en vertrouwenwekkend. Zij verwachten een positief 

effect op de kwaliteit van het onderwijs. Zij verwachten ook dat docenten er ondersteuning aan 

beleven, dat het niet beperkend maar bevrijdend kan werken. De controlemechanismen moeten dan 

wel het professionele gedrag van docenten ondersteunen en dus in samenspraak met docenten of 

vaksecties worden vastgesteld, zodat er mogelijkheden voor eigen invulling blijven: “…gesprekken, 

ideeën, adviezen van leidinggevenden maken mij enthousiast!” (docent 3). Ook docent 1 heeft geen 

enkele moeite met een toename van controlemechanismen omdat hij weet dat hij goed 

functioneert. “Hoe groter het wederzijds vertrouwen, hoe gemakkelijker het is om te 

controleren…controle is voor mij niet bedreigend, prima zelfs, geen enkel probleem, maar ik wil dan 
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wel betrokken worden bij de vormgeving daarvan”. Docent 10 heeft ook geen enkele moeite met een 

eventuele toename van controlemechanismen mits “…men het vertrouwen heeft dat ik het als 

docent kan…als men kritiek heeft moet je dat als docent omarmen, je moet daar met elkaar over 

praten.” 

4.7.4 Adequatie  

De respondenten tillen hun antwoorden naar een minder concreet niveau als hen gevraagd wordt 

wat de gevolgen zijn van beïnvloeding van hun intrinsieke motivatie. Er ontstaan dan enthousiasme, 

een wij-gevoel, gezamenlijkheid, nieuwe ideeën en nieuwe energie. De docenten geven aan dat zij 

enorm gemotiveerd zijn om hun werk zo goed mogelijk te doen. Sturing door middel van 

beïnvloeding van de intrinsieke motivatie zal adequaat zijn wanneer er veel meer dan nu het geval is 

feedbackmechanismen ontwikkeld worden, er daadwerkelijke steun georganiseerd wordt voor alle 

docenten en wanneer zij hun autonomie kunnen handhaven. Betrokkenheid zorgt  ervoor dat er 

minder docenten langs ‘de zijlijn blijven staan’, dat het plezier in het werken toeneemt, dat er 

nieuwe impulsen en nieuw elan ontstaat. Wanneer de schoolleiding die intrinsieke motivatie wil 

gebruiken om de persoonlijke doelstellingen congruent te laten zijn aan de doelstellingen van de 

organisatie zullen zij eerst gedeeld en gecommuniceerd moeten worden. Doelstellingen zijn voor 

velen nog onbekend, zelfs voor MT-leden. Leidinggevende 3: “Wij zijn zelf nog zoekende, dus de 

docenten helemaal”. Docent 1 zegt daarover: “De algemene doelen zijn nog te vaag, het moet 

ambitieuzer en concreter…waar staat de school voor, wie zijn wij, waar willen we naartoe…daar is het 

nu de hoogste tijd voor…ik wil graag met inspirerende mensen werken en die zijn er gelukkig op 

school, dat heb ik echt nodig…dan laat ik me graag sturen.” (docent 1). 

Samenvattend: de intrinsieke motivatie is groot en kan gebruikt worden om de doelstellingen van de 

organisatie na te streven. Daarbij moet dan wel aandacht gegeven worden aan de communicatie 

daaromtrent. De behoefte aan autonomie is groot en wordt gevoed door gewenste  betrokkenheid 

bij de verantwoordingsmechanismen. De docenten achten zichzelf competent maar ervaren een 

groot gebrek aan georganiseerde feedback. Ten slotte wordt de relationele sfeer als goed 

omschreven, maar blijkt wel dat werkelijke betrokkenheid en steun aangaande de onderwijstaak nog 

te wensen overlaat. Internalisatie van waarden van de organisatie wordt bemoeilijkt doordat 

enerzijds de organisatiedoelen niet helder zijn voor de docenten en doordat anderzijds de 

verbondenheid tussen docenten en leidinggevenden niet optimaal blijkt te zijn, getuige de 

gebrekkige feedbackmechanismen en de zeer geringe aandacht vanuit de schoolleiding voor het 

primaire onderwijstaak van de docenten. 
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4.8 Onderzoeksverwachtingen 

 

Ter afronding van dit hoofdstuk worden bovenstaande bevindingen gekoppeld aan de 

onderzoeksverwachtingen die aan het einde van het tweede hoofdstuk besproken zijn. De 

bevindingen worden daarmee ook gerelateerd aan de in hetzelfde hoofdstuk besproken theorie. 

 

Onderzoeksverwachting 1: Sturing op basis van regels leidt tot dociel en ineffectief gedrag. 

 

Op basis van de theorie kan verwacht worden dat het sturen van de complexe en ambigue 

onderwijstaak op basis van regels, protocollen en procedures zal leiden tot een vermindering van de 

effectiviteit en een toename van dociel, volgzaam gedrag. De respondenten geven aan dat er 

nauwelijks sprake is van dit sturingsmechanisme. Regels aangaande de kwaliteit van het onderwijs 

zijn niet of nauwelijks aanwezig en de paar afspraken die er ooit gemaakt zijn worden niet 

gecontroleerd op naleving ervan.  

 

Een eventuele toename van regelsturing zou naar de mening van de respondenten resulteren in 

beperking van hun professionele autonomie. De meningen van de respondenten over het te 

verwachten reactiepatroon zijn divers. Enkele docenten verwachten in dat geval dociel, volgzaam 

gedrag. Docenten zullen zich aan de regels gaan houden omdat het moet hetgeen de effectiviteit van 

het onderwijs zal verminderen. Anderen verwachten juist dat regelsturing een positief effect zal 

hebben op de kwaliteit van het onderwijs. De effectiviteit van het gedrag van docenten zal vergroot 

worden. Door de diversiteit van de resultaten naast het ontbreken van dit sturingsmechanisme kan 

deze onderzoeksverwachting niet bevestigd worden.  

 

Onderzoeksverwachting 2: Sturing van docenten op basis van prestatieafspraken leidt tot pervers 

gedrag van docenten. 

 

Sturing van de complexe en ambigue onderwijstaak op basis van prestatieafspraken komt op het SLB 

College voor, zij het in beperkte mate. De aandacht vanuit de schoolleiding voor dit 

sturingsmechanisme neemt echter toe. Sturing op prestaties uit zich in het onderwijs vooral in 

aandacht voor de resultaten van toetsen, doorstroomgegevens en examenresultaten. Op basis van 

de theorie valt te verwachten dat dit zal resulteren in perverse effecten. De respondenten bevestigen 

dit en nemen pervers gedrag van docenten daadwerkelijk waar. Er geknoeid wordt met normeringen 

en eindcijfers van toetsen waardoor resultaten een rooskleuriger beeld geven dan de werkelijkheid 

is. Daarnaast wordt oneigenlijke hulp ingezet, zoals het vooraf benadrukken welke onderdelen op 
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welke manier getoetst zullen worden. Ten slotte worden er extra herkansingsmogelijkheden 

geboden aan slecht presterende leerlingen. Ook de respondenten die ‘het niet zeker weten’ 

vermoeden dat deze effecten optreden.  

 

De druk om prestaties te leveren neemt van buiten de organisatie toe. Met name de 

Onderwijsinspectie monitort de resultaten intensief en dat resulteert in een beheersingsreflex van de 

schoolleiding. Docenten die slecht presteren krijgen als eerste aandacht van de leidinggevenden. Die 

aandacht vertaalt zich nog maar zelden in concreet meetbare afspraken en controles daarop. Deze 

docenten hebben de mogelijkheid om afspraken te ontduiken, op dezelfde voet verder te gaan of 

pervers gedrag te gaan vertonen. De onderzoeksverwachting wordt bevestigd. 

 

Onderzoeksverwachting 3: Sturing van docenten op basis van vakmanschap leidt tot gebrekkige 

verantwoordingsmechanismen. 

Ook deze onderzoeksverwachting wordt bevestigd. Sturing van docenten op basis van vakmanschap 

leidt volgens de theorie tot verantwoordingsmechanismen die vanuit het gezichtspunt van de 

leidinggevende inadequaat zijn. Ook op het SLB College is dit zichtbaar in het genoemde 

sturingsprobleem: geen verplichting maar ook geen vrijblijvendheid. Er blijken nauwelijks verticale 

verantwoordingsmechanismen in gebruik te zijn hetgeen gegeven de complexiteit van de 

onderwijstaak te begrijpen valt. Opvallend is echter dat ook de horizontale 

verantwoordingsmechanismen niet of nauwelijks aanwezig zijn. De onderlinge aanspreekcultuur 

ontbreekt vrijwel volledig, er is geen sprake van veiligheid om eigen problemen en tekortkomingen te 

bespreken en men voelt zich vooral verantwoordelijk voor het eigen onderwijs.  

 

De ambiguïteit van de taak resulteert in een beheersingsambitie van de leidinggevende die kan 

botsen met de behoefte aan een grote professionele autonomie van de docenten. Wat echter opvalt, 

is de wens van de docenten om meer verticale verantwoordingsmechanismen te ontwikkelen. De 

docenten hebben, met behoud van autonomie, behoefte aan bemoeienis, interesse en beoordeling  

vanuit de schoolleiding. Bijzonder is dat niet bij iedereen duidelijk is bij welke leidinggevende 

verantwoording moet worden afgelegd en waarover die verantwoording moet gaan. De schoolleiding 

ontwikkelt ad-hoc initiatieven om sturing te geven aan zich manifesterende problemen aangaande 

de kwaliteit van het onderwijsproces maar daarvan blijft weinig zichtbaar in gestructureerde 

verantwoordingsmechanismen, welke daarmee  te kwalificeren zijn als gebrekkig. 
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Onderzoeksverwachting 4: Sturing van docenten op basis van de behoefte aan autonomie, 

competentie en verbondenheid heeft een positief effect op de internalisatie van waarden. 

 

Vanuit de theorie is een relatie gelegd tussen de internalisatie van de gezamenlijke waarden van de 

organisatie en de behoefte van professionals aan autonomie, competentie en verbondenheid. 

Wanneer de leidinggevende in het verantwoordingsproces voldoende rekening houdt met de 

behoefte aan autonomie, competentie en verbondenheid zal de intrinsieke motivatie versterkt 

worden. Tevens zullen controle door de leiding en beleefd vertrouwen door de docenten elkaar dan 

niet uitsluiten maar versterken. Op het SLB College zijn tekenen zichtbaar die in deze richting wijzen. 

Aan de behoefte aan autonomie lijkt voldoende te worden tegemoet gekomen zij het dat de 

contextuele factoren, beloning en participatie, onvoldoende aandacht krijgen. De behoefte 

competent te zijn heeft weliswaar de aandacht van de schoolleiding maar de feedback die docenten 

daarop krijgen is inadequaat. Ten slotte ervaren de docenten verbondenheid met de leidinggevende 

in algemene zin, maar onvoldoende aangaande de complexe en ambigue onderwijstaak.  

 

Hoewel de docenten dus aangeven dat het tegemoet komen aan hun behoefte aan autonomie, 

competentie en verbondenheid idealiter hun intrinsieke motivatie positief zou beïnvloeden blijkt ook 

duidelijk dat de situatie op het SLB College nu nog niet zo is. De empirie levert daarom onvoldoende 

houvast om de onderzoeksverwachting te bevestigen. 
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Hoofdstuk 5 Conclusie 

In dit vijfde en laatste hoofdstuk worden de centrale vraag en de daaraan gekoppelde deelvragen 

beantwoord. Ook worden nogmaals de belangrijkste bevindingen gepresenteerd en gekoppeld aan 

de literatuur. De beperkingen van dit onderzoek alsmede aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

komen aan bod. Het hoofdstuk sluit af met enkele beleidsaanbevelingen. 

5.1 Doel, opzet en centrale vraag van het onderzoek 

Het doel van dit onderzoek is te bepalen hoe kwalitatief goed onderwijs aangestuurd wordt en of de 

manier waarop dat gebeurt adequaat is, met andere woorden of het beoogde doel van het 

sturingsmechanisme bereikt wordt. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: 

 Hoe wordt binnen het SLB College het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 

aangestuurd en hoe adequaat is het gekozen sturingsarrangement? 

In de wetenschappelijke literatuur vinden we veel theorieën aangaande het aansturen van 

professionals. Duidelijk wordt dat er veelal drie sturingsarrangementen gebruikt worden. Elk van 

deze vormen is geschikt voor een specifiek soort problemen. Ook laat de theorie zien dat er 

tegenstrijdige opvattingen bestaan over de adequatie van de manier van aansturen wanneer de taak 

van de professional complex en ambigu is. Het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs en het 

bewaken en verbeteren van die kwaliteit wordt in de literatuur gezien als een complexe en ambigue 

taak. Op basis van deze literatuur zijn onderzoeksverwachtingen geformuleerd aangaande 

sturingsarrangementen en de adequatie daarvan. 

Het empirische deel van het onderzoek is uitgevoerd in de vorm van een casestudy bij het SLB 

College, een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs te Vudam. Er zijn dertien respondenten 

geïnterviewd, allen werkzaam aan deze onderwijsinstelling als docent (10) of leidinggevende (3). 

Naast deze interviews zijn documenten bestudeerd, zowel interne documenten als 

onderwijspublicaties op landelijk niveau.  

5.2 Belangrijkste bevindingen en theoretische implicaties 

 

5.2.1 Complexiteit en ambiguïteit 

Uit het onderzoek blijkt dat het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs en het bewaken en 

verbeteren van die kwaliteit als een complexe en ambigue taak gezien wordt. De complexiteit schuilt 

vooral in de diversiteit van de leerlingen met hun individuele leerbehoeften en leerstrategieën. Deze 

complexiteit hoeft echter niet geproblematiseerd te worden. Hoewel er indicaties zijn dat de zwaarte 
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van de taak mede bepaald wordt door de complexiteit zijn er ook voldoende signalen dat de 

complexiteit van de taak juist voor dynamiek en afwisseling zorgt. De complexiteit van de taak wordt 

vergroot door het ontbreken van een eenduidige visie op het begrip kwaliteit. 

De ambiguïteit van de taak blijkt vooral uit de verschillen van inzicht aangaande de beste manier om 

kwalitatief onderwijs aan te bieden. Daarnaast blijkt het ontbreken van duidelijkheid over 

doelstellingen van de organisatie een factor te zijn die de ambiguïteit vergroot. Docenten zijn 

onvoldoende in staat om de congruentie te beoordelen tussen eigen doelstellingen en  de 

doelstellingen van de organisatie. Uit het onderzoek blijkt dat het complexe en ambigue karakter van 

de onderwijstaak ‘wickedness’ veroorzaakt. De problemen rond het bewaken en verbeteren van de 

onderwijskwaliteit lijken hardnekkig en moeilijk oplosbaar. De netwerktheorie van Koppenjan en Klijn 

(2004) biedt aanknopingspunten aangaande deze ‘wicked problems’. Wanneer realistische 

oplossingen voor deze problemen lastig te vinden zijn, zullen de diverse actoren vanuit hun 

onderlinge afhankelijkheid met elkaar interactie moeten plegen en eigen belangen moeten 

afstemmen op de belangen van andere actoren. Deze netwerkbenadering van Koppenjan en Klijn lost 

echter de ‘wickedness’ van de onderwijstaak niet op door het slechts als een afstemmingsprobleem 

te definiëren. Ook de aansturing van de uitvoerders verdient aandacht. 

5.2.2 Sturingsarrangementen 

De kern van het onderzoek betreft de gebruikte sturingsarrangementen en de adequatie daarvan. De 

vier conflicterende onderzoeksverwachtingen zijn opgesteld aan de hand van vier verschillende 

sturingsarrangementen. Eén van de meest opmerkelijke resultaten van het onderzoek is de door 

respondenten ervaren afwezigheid van enige vorm van sturing aangaande het bewaken en 

verbeteren van de kwaliteit van hun onderwijs. Het gepercipieerde ontbreken van sturing kan duiden 

op onbekendheid met sturingsprincipes in het algemeen of onbekendheid met specifieke 

sturingsarrangementen. Echter ook bij het aan de orde stellen van de vier onderzochte vormen van 

sturing geven meerdere respondenten aan geen enkele sturing te ervaren aangaande de kwaliteit 

van het onderwijs.  

Het sturen op basis van regels, protocollen en procedures komt niet of nauwelijks voor. Over de 

adequatie kunnen daarom slechts beperkt uitspraken worden gedaan. Bannink (2008) en Van der Aa 

(2012) stellen dat de grote mate van complexiteit en de ambiguïteit van de taak regelsturing tot een 

ongeschikt instrument maakt. Wanneer regelsturing zal toenemen, zal dat de professionele 

autonomie beperken en leiden tot volgzaam gedrag en een geringere effectiviteit, hetgeen nadelig 

voor de kwaliteit van het onderwijs aan de leerlingen zal zijn. Enkele uitspraken van respondenten 

bevestigen deze theoretische noties niet. Zij ervaren de ongebreideld grote, professionele autonomie  
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als belemmerend en ineffectief. Kaders, regels en afspraken zouden onder voorwaarden een positief 

effect kunnen hebben op de kwaliteit van het onderwijs. 

Sturing op basis van prikkels en prestatieafspraken komt wel voor, in zeer geringe maar toenemende 

mate. De toename komt vooral tot stand onder druk van extramurale actoren, zoals de 

Onderwijsinspectie en het ministerie van OCW. Deze prestatiedruk wordt door het management 

vertaald naar het gedrag  van docenten. De theorie van De Bruijn (2006) aangaande de heilzame 

effecten van prestatiemeting biedt mogelijkheden dit sturingsmechanisme te analyseren. De 

onderzoeksresultaten bevestigen het belang van beperking van de impact van de prestatiemeting 

(De Bruijn 2006: 82). Sturing door middel van het maken van afspraken over resultaten en prestaties 

kan een stimulerend effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Een belangrijke voorwaarde 

daarbij is de betrokkenheid van de docenten bij het vaststellen van de afspraken en de manier 

waarop de resultaten geïnterpreteerd zullen worden.  

De factor prestatiesturing versterkt, naar verwachting, echter ook de ongewenste, perverse effecten 

hetgeen door veel auteurs in de wetenschappelijke literatuur overtuigend is aangetoond (Adcroft en 

Willis 2005; De Bruijn 2006; Van Thiel en Leeuw 2002). Uit het onderzoek blijkt dat docenten naar 

aanleiding van tegenvallende resultaten ongewenst gedrag gaan vertonen zoals het aanpassen van 

normen van toetsen, het toestaan van oneigenlijke hulpmiddelen, het vereenvoudigen van toetsen 

en het ophogen van cijfers. De resultaten bevestigen de theorie van De Bruijn (2006) die stelt dat een 

‘armoedig’ systeem van prestatiemeting perverterend gedrag uitlokt (De Bruijn 2006: 45).  

Sturing op basis van vakmanschap is volgens de literatuur kenmerkend voor complexe taken 

waarvoor een zekere expertise een vereiste is (Bannink e.a.2006). Het onderzoek toont aan dat deze 

sturingsvorm in het onderwijs gebruikt wordt, zij het met de nodige aanpassingen. Deze manier van 

sturing vereist, bij afwezigheid van verticale sturing en controle, een horizontale 

verantwoordingsstructuur. Wat uit deze studie naar voren komt en in de literatuur nog weinig 

aandacht heeft gekregen, is het feit dat ook de horizontale verantwoordingsstructuur kan ontbreken, 

hetgeen mogelijk verklaart waarom veel respondenten ervaren dat er geen enkele vorm van sturing  

toegepast wordt aangaande de kwaliteit van het onderwijs. De huidige verantwoordingsstructuur is 

daarmee, conform de verwachting, als inadequaat te kwalificeren. Wanneer er wel horizontale 

verantwoordingsmechanismen gebruikt worden is dat op instigatie van leden van dezelfde vakgroep 

zelf en niet vanwege de schoolleiding. Daarmee vertoont het ingezette sturingsarrangement tekenen 

van een ‘laissez-faire’-management, een leiderschapsstijl waarbij leidinggevenden niet reageren op 

de prestaties van de uitvoerenden, noch in de beloningssfeer, noch in de straffende sfeer (Hinkin en 

Schriesheim 2008: 1234). In de bestuurskundige literatuur is relatief weinig aandacht voor dit 
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fenomeen en er zal daarom meer onderzoek nodig zijn om de gepercipieerde afwezigheid van sturing 

in het onderwijs nader te duiden. 

Een bijzondere bevinding is dat de docenten behoefte hebben aan meer verticale sturing en 

controle. Leden van de schoolleiding moeten zich actiever opstellen en niet uitgaan van wantrouwen. 

Feedback en controles hebben een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs. Op basis van de 

bestudeerde wetenschappelijke literatuur (Bannink e.a. 2006; Evetts 2003; Noordegraaf 2008) werd 

verondersteld dat de beheersingsambities van de leidinggevenden zouden botsen met de 

professionele autonomie van de uitvoerders. Deze vaak aangehaalde controverse tussen managers 

en professionals wordt door de onderzoeksresultaten niet ondersteund. De klassieke ‘strijd’ tussen 

managers en professionals, maar ook de onderlinge meningsverschillen gaat men uit de weg hetgeen 

zich manifesteert in een collegiale cultuur. De onderlinge vriendelijkheid staat daarmee een 

aanspreekcultuur in de weg.  

De factor intrinsieke motivatie heeft een positief effect op de kwaliteit van het onderwijs. Docenten 

zijn bereid hun persoonlijke doelstellingen te laten congrueren aan de doelstellingen van organisatie. 

De ‘self determination theory’ (SDT) biedt aanknopingspunten om de situatie te analyseren. Eerder 

werd, op basis van SDT, verondersteld dat deze drie factoren, autonomie, competentie en 

verbondenheid, een positief effect op de internalisatie van waarden heeft. De internalisatie van de 

organisatiewaarden wordt echter geproblematiseerd doordat de communicatie hieromtrent 

inadequaat is. Men kent daardoor de doelstellingen van de organisatie niet. De motivatie om de 

kwaliteit van het onderwijs de bewaken en verbeteren is desondanks groot en zal versterkt worden 

door aandacht voor de autonomie, competentie en verbondenheid  van de docenten, hetgeen door 

Deci en Ryan (2000) al is aangetoond. Uit het onderzoek blijkt echter dat alleen aan de behoefte aan 

autonomie voldoende tegemoet gekomen wordt. De relatief ruime mate van autonomie wordt 

gewaardeerd en is van belang voor de kwaliteit van onderwijs. Aangaande de behoefte aan 

competentie blijkt de contextuele factor feedback van groot belang. De schoolleiding onthoudt zich 

van goed georganiseerde feedback met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Ook in de 

behoefte aan verbondenheid wordt onvoldoende voorzien. Werkelijke betrokkenheid en steun ten 

aanzien van de primaire onderwijstaak wordt als zeer belangrijk ervaren, maar blijkt niet optimaal te 

zijn. Deze studie levert signalen dat SDT behulpzaam kan zijn bij de aansturing van ‘wicked problems’. 

Nader onderzoek is daartoe echter noodzakelijk. 

Ten aanzien van de factoren controle en vertrouwen manifesteren zich twee perspectieven die ook 

vanuit de theorie bekend zijn (Six 2013; Weibel 2007). Enerzijds wordt controle gezien als een uiting 

van wantrouwen en daarmee tegengesteld aan vertrouwen. Bijzonder is dat vooral de 



71 
 

leidinggevenden er vanuit gaan dat docenten deze perceptie van controlemechanismen hebben. 

Vanuit het andere perspectief bezien, wordt controle echter niet als tegengesteld maar als 

complementair gezien aan vertrouwen. Ook hier manifesteert zich een bijzonderheid. Verreweg de 

meeste docenten hebben geen enkele moeite met controlemechanismen mits aan een aantal 

randvoorwaarden wordt voldaan. Er moet sprake zijn van betrokkenheid bij het vaststellen van de 

controlemechanismen en over de uitkomsten van deze processen moet genuanceerd overlegd 

worden, zodat docenten zich in hun autonomie bevestigd voelen. Daarnaast moet er sprake zijn van 

echte verbondenheid in de vorm van ondersteuning en feedback. Deze voorwaarden indiceren dat er 

op basis van de SDT sturingsarrangementen geformuleerd kunnen worden waarin controle en 

vertrouwen een elkaar versterkend effect hebben.  

5.2.3 Bijzondere bevindingen 

Uit het onderzoek naar de aansturing van de complexe en ambigue onderwijstaak komt een aantal 

opvallende bevindingen naar voren die buiten de kaders van de geformuleerde 

onderzoeksverwachtingen vallen. Allereerst en meest opvallend is de gepercipieerde afwezigheid van 

ieder sturingsmechanisme. Er wordt ervaren dat er geen enkele sturing plaatsvindt. Deze ervaring 

resulteert erin dat de kwaliteit van het onderwijs een zaak voor de docenten zelf lijkt te zijn. Deze 

gepercipieerde afwezigheid manifesteert zich ook in een tweede opvallende bevinding. Het blijkt 

voor veel respondenten niet duidelijk te zijn wie zij als hun leidinggevende moeten zien. Dat kunnen 

directieleden en afdelingsleiders zijn, maar ook sectieleiders en docenten zelf. De onduidelijkheid 

wordt ook zichtbaar in de gebrekkige gesprekkencyclus waarbij niet helder is wat de frequentie, 

status en inhoud is van de gesprekken die als functioneringsgesprekken worden gezien. De 

spaarzame gesprekken die naar aanleiding van de resultaten worden gevoerd, vallen buiten deze 

gesprekkencyclus. De derde opvallende bevinding betreft de prestatieafspraken. Geconstateerd is 

dat docenten in tegenstelling tot wat leidinggevenden denken en sommige wetenschappelijke 

auteurs beweren weinig  tot geen moeite hebben met sturing op basis van prestatieafspraken en de 

daarbij horende verantwoordingsmechanismen, mits er aan een aantal voorwaarden voldaan wordt. 

Zo willen zij betrokken worden bij de vormgeving van de prestatieafspraken, willen zij een 

genuanceerde beoordeling van de uitkomsten en willen zij in een mondelinge evaluatie betrokken 

worden bij interpretatie van de resultaten. Deze bevindingen sluiten aan bij hetgeen eerder 

aangaande de sturing op basis van intrinsieke motivatie al geconstateerd is en lijkt de kracht van SDT 

te onderschrijven.  
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5.3 Beantwoording van de onderzoeksvraag 

Nu alle factoren en bevindingen in het perspectief van de theorie geplaatst zijn, kan er een antwoord 

geformuleerd worden op de onderzoeksvraag, die als volgt luidt:  

Hoe wordt binnen het SLB College het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs 

aangestuurd en hoe adequaat is het gekozen sturingsarrangement? 

Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig. Hoewel er overduidelijk tekenen zijn van afwezigheid 

van sturing en sturingsarrangementen is het verdedigbaar te stellen dat de complexe en ambigue 

onderwijstaak op het SLB College merendeels op basis van vakmanschap wordt aangestuurd. Daarbij 

moet onmiddellijk de nuance aangebracht worden dat niet overtuigend is aangetoond dat er voor 

dat sturingsmechanisme gekozen is. De docenten zijn de professionals die weten hoe de complexe 

taak moet worden uitgevoerd waarbij zij over een ruime mate van professionele autonomie 

beschikken. De ambiguïteit van de taak vraagt om adequate verantwoordingsmechanismen die 

echter vrijwel ontbreken. Er geen sprake van een gestructureerde verticale of horizontale 

verantwoording waardoor er van adequate sturing aangaande het bewaken en verbeteren van de 

kwaliteit van het onderwijs nauwelijks sprake is. Het gekozen sturingsarrangement volstaat daarom 

niet. 

Naast sturing op basis van vakmanschap zijn er voorzichtig beginnende contouren zichtbaar van 

sturing op basis van prestatieafspraken en sturing op basis van intrinsieke motivatie. Mits aan een 

aantal ondersteunende contextvariabelen aandacht gegeven wordt, ervaren docenten een toename 

van beheersings- en controlemechanismen als stimulerend met betrekking tot de uitoefening van 

hun taak.  

5.4 Generalisatie en beperkingen 

Dit onderzoek naar de complexe en ambigue onderwijstaak kent een aantal beperkingen. Er is slechts 

één onderwijsinstelling onderzocht waar dertien respondenten geïnterviewd zijn. Deze groep 

respondenten is qua leeftijd, sekse, aantal dienstjaren, bevoegdheid en functie een gevarieerde 

afspiegeling van het gehele team. Het is echter moeilijker te bepalen of dat ook geldt voor hun 

ervaringen en opvattingen aangaande de onderwijstaak en de aansturing daarvan. Hoewel de 

datarijkdom groot is, kan het daaruit ontstane beeld afwijken van de werkelijkheid. Met het 

generaliseren van de conclusies van dit onderzoek moet daarom voorzichtigheid betracht worden. 

Het niet zeker dat de resultaten ook gelden voor andere VO-scholen of voor andere 

onderwijssectoren, zoals het primair onderwijs of het beroepsonderwijs.  
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Deze terughoudendheid moet echter ook genuanceerd worden. Veel zelfstandig opererende 

onderwijsorganisaties zijn op dezelfde ‘platte’ manier gestructureerd met een relatief kleine 

schoolleiding en veelal hoog opgeleide docenten, die vanwege opleiding en expertise te kwalificeren 

zijn als professionals. De leidinggevenden, zowel de middenmanagers als directieleden, zijn in veel 

onderwijsorganisaties oorspronkelijk zelf docent geweest en hebben hun leiderschapsvaardigheden 

op een vergelijkbare manier aangeleerd. Daarnaast zijn veel van de dagelijkse taakaspecten 

vergelijkbaar binnen veel onderwijsorganisaties, zoals het soort einddoelen of eindtermen, de 

organisatie van lessen en examens, de aantallen leerlingen per docent en de aantallen lessen per 

docent. Het is daarom aannemelijk dat aspecten van de resultaten generaliseerbaar zijn naar andere 

onderwijsorganisaties. 

Het relatieve belang van de uit de theorie afgeleide factoren, zoals de sturingsmechanismen, 

alsmede hun onderlinge samenhang, kan niet bepaald worden. Deze laatste beperking is het gevolg 

van het kwalitatieve karakter van dit onderzoek. Het heeft een aanzet gegeven aangaande het inzicht 

in de aanwezigheid van verschillende soorten sturingsarrangementen en de gepercipieerde gevolgen 

daarvan. Aanvullend kwantitatief onderzoek kan deze beperking ondervangen. 

5.5 Theoretische aanbevelingen 

In dit onderzoek zijn de sturingsarrangementen aangaande complexe en ambigue taken en de 

adequatie ervan geïdentificeerd. Op basis hiervan zijn er uitspraken gedaan over de geschiktheid van 

de verschillende mechanismen. De resultaten lijken betrouwbaar voor de onderzochte organisatie 

maar verder onderzoek is nodig om uitspraken te kunnen doen over andere organisaties. De 

volgende overwegingen spelen hierbij een rol. 

Ten eerste valt te verwachten dat de aansturing van de complexe en ambigue onderwijstaak ook in 

vergelijkbare VO-scholen voor vergelijkbare problemen zorgt. De uitgangssituatie van de 

onderzochte organisatie is niet uniek. Uitbreiding van het hier gepresenteerde onderzoek met meer 

te onderzoeken onderwijsorganisaties, binnen hetzelfde thema en middels hetzelfde 

onderzoeksmodel, resulteert in een vergroting van de externe validiteit.  

Ten tweede blijkt uit de literatuur dat  vergelijkbare ‘wicked problems’ en de zich daarbij 

manifesterende aansturingsproblemen zich ook voordoen in non-profit organisaties buiten het 

onderwijsveld. Aanvullend hypothesetoetsend onderzoek dat inzoomt op de overeenkomsten en 

verschillen tussen meerdere non-profitsectoren kan meer duidelijkheid verschaffen over de werking 

van de verschillende sturingsarrangementen, alsmede het relatief belang en de adequatie ervan. 

Daartoe zal een deel van het onderzoek kwantitatief van aard moeten zijn, hetgeen de 



74 
 

generaliseerbaarheid van de uitkomsten vergroot. Om meer vergelijkbare data te verkrijgen en 

statistische verbanden te kunnen leggen is het gebruik van enquêtes gewenst. De complexiteit en de 

ambiguïteit van de te sturen taken maken echter het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden, 

zoals de in het onderhavige onderzoek gebruikte diepte-interviews, naast kwantitatieve methoden 

noodzakelijk. Zodoende kunnen eventueel te vinden statistische verbanden beter geduid worden.   

Ten derde geeft dit onderzoek een aanzet in het bepalen van de werking in het onderwijs van 

factoren die afgeleid zijn uit de SDT. De resultaten geven aan dat beheersingsimpulsen van managers  

niet noodzakelijkerwijs hoeven te conflicteren met de professionele autonomie van docenten. 

Uitbreiding van het aantal controlemechanismen is, onder voorwaarden, zelfs een wens van 

docenten. Met name de combinatie van sturing op basis van prestatieafspraken en sturing op basis 

van intrinsieke motivatie verdient wetenschappelijke aandacht. Aanvullend onderzoek naar de 

precieze werking van motivationele factoren in relatie tot de toenemende beheersingsimpulsen kan 

hieraan een bijdrage leveren. 

Ten vierde geeft het onderzoek aanleiding om te veronderstellen dat de invloed van extramurale 

actoren en factoren op  het sturingsgedag van onderwijsmanagers toeneemt. Prikkels vanuit de 

Onderwijsinspectie en het ministerie van OCW hebben invloed op de onderwijsorganisaties hetgeen 

in meerdere studies is aangetoond. Over de manier waarop deze prikkels door 

eindverantwoordelijke managers en middenmanagers vertaald worden naar gewenst gedrag van 

docenten en over de daartoe noodzakelijke kennis en vaardigheden van deze managers, is nog 

weinig bekend. Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat managers niet altijd voldoende geëquipeerd 

zijn in het aansturen van complexe en ambigue taken. Er zijn tekenen van een ‘laissez-faire’-

leiderstapstijl die ingegeven wordt door onvoldoende kennis van de beschreven 

sturingsproblematiek (Hinkin en Schriesheim 2008). Nieuw kwalitatief onderzoek middels diepte-

interviews onder verschillende typen managers van verschillende onderwijsorganisaties kan de 

leemte op dit gebied verkleinen. 

5.6 Praktische aanbevelingen 

Het onderzoek heeft, naast theoretische implicaties, ook enkele praktische implicaties met 

betrekking tot het aansturen van de kwaliteit van het onderwijs. De aanbevelingen betreffen de taak, 

de uitvoerders en de aansturing. 

Ten eerste wordt de complexiteit van de taak versterkt door de diversiteit van het begrip kwaliteit 

van onderwijs. Het is van belang om gezamenlijk een breed gedragen beeld van kwalitatief goed 

onderwijs te creëren. Aangaande de ambiguïteit van de taak is het van belang de doelstellingen van 
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de organisatie duidelijk te communiceren en docenten te betrekken bij aanpassingen van de 

doelstellingen. Pas dan kunnen docenten hun persoonlijke doelstellingen laten congrueren met die 

van de organisatie.    

Ten tweede hebben docenten, naast de behoefte aan professionele autonomie, ook behoefte aan 

begrenzing daarvan. Ongebreidelde vrijblijvendheid kan beperkt worden door het maken van 

gezamenlijke afspraken aangaande het onderwijs en het biedt ook mogelijkheden vast te stellen op 

welke manier er professionalisering en scholing van de docenten kan plaatsvinden. Breed gedragen 

organisatiedoelen en gezamenlijk gemaakte afspraken over het onderwijs kunnen er toe leiden dat 

docenten elkaar meer bevragen en corrigeren, zodat er een aanspreekcultuur ontstaat. Het verdient 

de aanbeveling dat het management hier meer in investeert.  

Ten derde is er geconcludeerd dat het gebruikte sturingsarrangement, sturing op basis van 

vakmanschap, nauwelijks een bewuste keuze is. Het management dient zich te oriënteren op de 

verschillende sturingstijlen en zichzelf hierop te professionaliseren. Daarbij verdient het de 

aanbeveling voldoende aandacht te geven aan aspecten van de SDT. Docenten blijken immers 

intrinsiek zeer gemotiveerd te zijn maar ervaren onvoldoende steun, betrokkenheid en feedback. In 

dat kader is het van belang de organisatiestructuur te verduidelijken zodat de 

lijnverantwoordelijkheid voor alle betrokkenen helder is. Het management dient een duidelijke 

gesprekscyclus te ontwerpen waarin het verantwoorden van de uitvoering van de onderwijstaak een 

vast gespreksonderwerp is.  
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Bijlage 1 

Interviewprotocol docenten 

 Voorstellen 

 Aanleiding en doel onderzoek 

 Afspraken: vertrouwelijkheid, anonimiteit en voice-recorder 

A- Algemene vragen 

1. Wat is je naam? 

2. Wat is je leeftijd? 

3. Hoe lang ben je al werkzaam in het onderwijs? 

4. Hoe lang ben je al werkzaam bij deze organisatie? 

5. Hoe groot is je benoemingsomvang? 

6. Wat zijn je functies en taken en hoe is dat verdeeld? 

7. Waarom ben je het onderwijs ingegaan? 

8. Waarom ben je bij deze organisatie gaan werken? 

Uitleg van begrippen complexiteit en ambiguïteit in relatie tot de sturing door het management. 

B- Complexiteit van de taak  

9. Wat beschouw je als de kern van je taak? 

10. Hoe omschrijf je zwaarte van je taak? 

11. Hoe ga je om met de meervoudigheid en veelzijdigheid van het lesgeven? 

12. Wat versta je onder de kwaliteit van onderwijs? 

13. Wie controleert de kwaliteit? Hoe gebeurt dat? 

C- Ambiguïteit van de taak 

14. Wie beschouw je als eigenaar van het onderwijs en waarom? 

15. Wat beschouw je als het doel van je taak? Zijn jouw doelen congruent met de doelstellingen 

van het management? Hoe komt dat? 

16. Wie controleert je prestaties? Hoe gebeurt dat? 

17. Ben je betrokken (geweest) bij het vaststellen van de doelstellingen van de organisatie? Wat 

vind je daarvan? 

Kort uitleggen wat met sturing bedoeld wordt, in relatie tot het verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs. 

D- Sturingsarrangementen (algemeen) 

18. Welke manieren van sturing worden in deze organisatie toegepast? Hoe merk je dat? Ben je 

het eens met de manier van sturen en waarom? 

19. Welke controlemechanismen worden gebruikt door het management? Wat merk je daar van 

in je dagelijks werk? 

Uitleg van begrippen als regels, prikkels, discretionaire ruimte en intrinsieke motivatie. 
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E- Sturingsarrangementen (specifiek) 

20. Zijn er procedures en regels gemaakt aangaande de kwaliteit van je onderwijs? Zo ja ben je 

daarmee bekend, zijn deze eenduidig en uniform? 

21. Dragen deze regels bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs? Waarom 

wel/niet?  

22. Is er sprake van prestatieprikkels of prestatieafspraken aangaande het 

rendement/opbrengsten van je onderwijs? Zo ja, welke zijn dat en wat is daarvan het effect? 

Zo nee, waarom niet en wat vind je daarvan?  

23. In welke mate heb je of ervaar je een discretionaire ruimte om zelf je taak uit te voeren en 

beslissingen te nemen?  

24. Welke rol spelen je collega’s en het management in de verantwoording van je resultaten? 

Door wie word je gecontroleerd? Is er sprake van voldoende wederzijds vertrouwen?  

25. Welke rol speelt je eigen intrinsieke motivatie als het gaat om het verbeteren van de 

kwaliteit van het onderwijs?  

26. In hoeverre ben je autonoom in het nemen van beslissingen aangaande de kwaliteit van het 

onderwijs? 

27. In hoeverre ben je betrokken bij het creëren van controlemechanismes? Speelt een 

beloningsstructuur hierbij een rol? Zo ja, hoe? Motiveert dat? 

28. Acht je jezelf competent aangaande deze taak? Heb je een positieve invloed op de kwaliteit 

van het onderwijs? Hoe beoordeel je dat? Hoe beoordeelt je leidinggevende dat?  

29. Hoe ervaar je de relatie met de leidinggevenden? Is er sprake van betrokkenheid, steun en 

verbondenheid als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs? 

30. Wat stimuleert je als het gaat om het nastreven van de doelstellingen van de organisatie 

aangaande de taak?   

F- Adequatie, gemeten aan het gedrag, de ideeën en meningen van docenten 

31. Wat is de invloed van het stellen van regels aangaande de lesgevende taak op je gedrag als 

docent? Volg je de regels? Hoe verhoudt dat zich tot het verbeteren van de kwaliteit van het 

onderwijs en de belangen van de leerlingen? 

32. Hoe reageer je op prestatieprikkels, effectiviteitscriteria en meetbare 

resultaatverplichtingen? Hoe ver ben je bereid te gaan, als het gaat om het bereiken van 

deze doelen? 

33. Aan wie leg je verantwoording af voor wat betreft de kwaliteit van je onderwijs? Heeft dat 

jouw voorkeur en waarom? Wat zijn mogelijke consequenties van deze manier van 

verantwoording? 

34. Ben je het eens met de doelstellingen van het management, onderschrijf je deze en heb je ze 

‘eigen’ gemaakt? Waarom wel/niet? Door wat wordt dat beïnvloed?  

35. Hoe reageer je wanneer je extrinsieke of intrinsieke motivatie geprikkeld wordt? Wat is 

daarvoor nodig? 

G- Afsluiting, dankzegging. 

36. Hoe heb je dit interview ervaren? 

37. Heb je zelf nog vragen? 
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Bijlage 2 

Interviewprotocol leidinggevenden 

 Voorstellen 

 Aanleiding en doel onderzoek 

 Afspraken: vertrouwelijkheid, anonimiteit en voice-recorder 

A- Algemene vragen 

1. Wat is je naam? 

2. Wat is je leeftijd? 

3. Hoe lang ben je al werkzaam in het onderwijs? 

4. Hoe lang ben je al werkzaam bij deze organisatie? 

5. Hoe groot is je benoemingsomvang? 

6. Wat zijn je functies en taken en hoe is dat verdeeld? 

7. Waarom ben je het onderwijs ingegaan? 

8. Waarom ben je bij deze organisatie gaan werken? 

Uitleg van begrippen complexiteit en ambiguïteit in relatie tot de sturing door het management. 

B- Complexiteit van de taak  

9. Wat beschouw je als de kern van de taak van docenten? 

10. Hoe omschrijf je zwaarte van die taak? 

11. Hoe gaan zij om met de meervoudigheid en veelzijdigheid van het lesgeven? 

12. Wat versta je onder de kwaliteit van onderwijs? 

13. Wie controleert de kwaliteit? Hoe gebeurt dat? 

C- Ambiguïteit van de taak 

14. Wie beschouw je als eigenaar van het onderwijs en waarom? 

15. Wat beschouw je als het doel van de taak van docenten? Zijn die doelen congruent met de 

doelstellingen van het management? Hoe komt dat? 

16. Wie controleert de prestaties? Hoe gebeurt dat? 

17. Worden docenten betrokken bij het vaststellen van de doelstellingen van de organisatie? 

Wat vind je daarvan? 

Kort uitleggen wat met sturing bedoeld wordt, in relatie tot het verbeteren van de kwaliteit van 

het onderwijs. 

D- Sturingsarrangementen (algemeen) 

18. Welke manieren van sturing worden in deze organisatie toegepast? Hoe merk je dat? Ben je 

het eens met de manier van sturen en waarom? 

19. Welke controlemechanismen worden gebruikt door het management? Wat merken 

docenten daar van in het dagelijks werk? 

Uitleg van begrippen als regels, prikkels, discretionaire ruimte en intrinsieke motivatie. 
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E- Sturingsarrangementen (specifiek) 

20. Zijn er procedures en regels gemaakt aangaande de kwaliteit van het onderwijs? Zo ja ben je 

daarmee bekend, zijn deze eenduidig en uniform? 

21. Dragen deze regels bij aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs? Waarom 

wel/niet?  

22. Is er sprake van prestatieprikkels of prestatieafspraken aangaande het 

rendement/opbrengsten van je onderwijs? Zo ja, welke zijn dat en wat is daarvan het effect? 

Zo nee, waarom niet en wat vind je daarvan?  

23. In welke mate hebben docenten een discretionaire ruimte om zelf hun taak uit te voeren en 

beslissingen te nemen?  

24. Welke rol spelen de collega’s en het management in de verantwoording van de resultaten? 

Wie controleert? Is er sprake van voldoende wederzijds vertrouwen?  

25. Welke rol speelt de eigen intrinsieke motivatie als het gaat om het verbeteren van de 

kwaliteit van het onderwijs?  

26. In hoeverre motiveert de mate van autonomie? 

27. In hoeverre worden docenten betrokken bij het creëren van controlemechanismes? Speelt 

een beloningsstructuur hierbij een rol? Zo ja, hoe? Motiveert dat? 

28. Zijn docenten competent aangaande hun taak? Wat is de invloed daarvan op de kwaliteit van 

het onderwijs? Hoe beoordeel je dat?  

29. Hoe ervaar je de relatie met de docenten als het gaat om kwaliteit? Is er sprake van 

betrokkenheid, steun en verbondenheid? 

30. Hoe stimuleer je het nastreven van de doelstellingen van de organisatie?   

F- Adequatie, gemeten aan het gedrag, de ideeën en meningen van docenten 

31. Wat is de invloed van het stellen van regels aangaande de lesgevende taak op het gedrag van 

de docent? Volgen zij de regels? Hoe verhoudt dat zich tot het verbeteren van de kwaliteit 

van het onderwijs en de belangen van de leerlingen? 

32. Hoe reageren docenten op prestatieprikkels, effectiviteitscriteria en meetbare 

resultaatverplichtingen? Hoe ver zijn zij bereid te gaan, als het gaat om het bereiken van 

deze doelen? 

33. Aan wie leggen docenten verantwoording af voor wat betreft de kwaliteit van je onderwijs? 

Heeft dat jouw voorkeur en waarom? Wat zijn mogelijke consequenties van deze manier van 

verantwoording? 

34. Zijn docenten het eens met de doelstellingen van het management, hoe  hebben zij die  

‘eigen’ gemaakt? Waarom wel/niet? Door wat wordt dat beïnvloed?  

35. Hoe prikkel  je de extrinsieke of intrinsieke motivatie? Wat is daarvoor nodig? 

G- Afsluiting, dankzegging. 

36. Hoe heb je dit interview ervaren? 

37. Heb je zelf nog vragen? 

 


