
? Tijdschrift voor Otiderwijsresearch, 20 (1995), nr. 2, pp. 115-132 Deregulering en de marktpositie van scholen H.W.C.H. van Amelsvoort en B. WitziersUniversiteit Twente, Enschede ABSTRACT This article presents the results of two research projects that were conducted within the frameworkof the present govermental policy with regard to deregulation and decentralization of decisionmaking power. The first research project dealt with the changes schools go through as a result of thispolicy and the opinions held by school members about aspects like the legitimacy of the governmen-tal policy and the perceived consequences. The results show that most schools react favorablytowards this policy in as much that they increasingly fulfill the conditions necessarily to adjust to thenew situation. Considering the opinions held by school members the conclusion is that the govermentalpolicy is favored mostly by members of junior vocational schools and members of school boards andthe least by members of primary schools and parents. The second research project investigated theopinions held by principals of secondary schools with regard to the planned introduction of a sy.stemof output financing. These results show that most principals oppose the introduction of such

asystem. However, there are no indications that schools will severely obstruct the implementation ofoutput financing. INLEIDING Het onderwijs in Nederland is altijd in sterke mate gebonden geweest aan regelgeving van dekant van de overheid, die dan ook altijd een belangrijke invloed heeft gehad op de vormgevingvan het Nederlandse onderwijs. Van Wieringen (1987) en Sméts (1985) spreken in dit verbandvan een relatie tussen overheid en lokale schoolorganisatie die gekenmerkt wordt door eenvanaf de onderwijspacificatie toenemende regulering en centralisering van het onderwijsbeleid.Als oorzaken voor deze sterke wet- en regelgeving worden vaak redenen van kwaliteitsbewa-king en financieel beheer genoemd. Daarnaast speelt ook het gelijkheidsprincipe en sterke rol;een sterke wet- en regelgeving betekent dat scholen in hoge mate onder dezelfde condidesopereren, waardoor de verschillen tussen scholen gering zullen zijn. Zoals bekend treedt er pas de laatste jaren in deze situatie een verandenng op. Kernwoordhier is deregulering die in beheersmatig en inhoudelijk opzicht tot een van de belangrijkstedoelstellingen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen in de negendger jarenbehoort (Giesbers, 1990). Onder deregulering wordt in het

algemeen het streven verstaan naareen beperkter, globaler en helderder regelgeving (Giesbers, 1987). Voor het primair en voortgezet onderwijs komt het streven naar deregulering tot uiting in deministeriële nota &quot;De school op weg naar 2000&quot; . Uitgangspunt van deze nota is het toekomsdgbeeld van de autonome school. Naast het beperken van de overheidsuitgaven heeft dereguleringnamelijk tot doel de autonomie van scholen te vergroten. Daarmee zou met name de doelmatig-heid van scholen vergroot kunnen worden, evenals de flexibiliteit waarmee ze op veranderingenin onderwijsbehoeften kunnen inspelen. Met andere woorden, door meer zelfstandigheid zullenscholen beter toegerust zijn om aansluiting te vinden bij een maatschappelijke omgeving diegekenmerkt wordt door snelle veranderingen en een toenemende diversificatie op lokaal enregionaal niveau (Toenders, 1990). Dat juist op het punt van aansluiting tussen school enomgeving het onderwijs tekort schiet, blijkt uit de kridek hierover. Zo wordt onder anderegewezen op de gebrekkige aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (Van Hoof, 1986;Geurts, 1989) en het verwaarlozen van de belangen van onderwijsconsumenten (Versloot, 1990; * Adres; Faculteit Toegepaste
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? 116 H.W.C.H. van Amelsvoort en B. Witziers Wansink, 1992). Deze kritiek is overigens een internationaal verschijnsel. Zo heeft in de Vere-nigde Staten deze kritiek geleid tot onderwijshervormingen die voor een belangrijk gedeeltezijn ontleend aan de &quot;public~choice&quot;-theorie. Deze theorie stelt deregulering en het vergrotenvan de keuzevrijheid van onderwijsconsumenten voorop met als doel de concurrentie tussenonderwijsinstellingen te stimuleren. De verwachdng daarbij is een grotere kwaliteit in de dienst-verlening en een meer op de wensen van de onderwijsconsumenten toegesneden aanbod (cf.Boyd & Crowson, 1983; Chubb & Moe, 1990; Lieberman, 1989). Globaal zijn er binnen een onderwijsinstelling vier gebieden te onderscheiden waar regelge-'ving vanuit de overheid van toepassing is (Giesbers, 1987; Jacobs, 1987; Marx, 1987): - regels inzake inhoud en kwaliteit van het onderwijs - regels inzake personeelsformatie en rechtspositie - regels inzake huisvesting, materiële voorzieningen en bekostiging - regels inzake de schoolorganisatie en medezeggenschap Door deze regelingen van de overheid wordt de beleidsruimte van scholen begrensd. De ruimtedie overblijft voor scholen om eigen beleid te voeren wordt

vaak uitgedrukt als de relatieveautonomie van een school (Giesbers, 1987). Door deregulering zal deze relatieve autonomietoenemen. De belangrijkste consequentie daarvan is dat scholen gestimuleerd worden eigen(bestuurlijk) beleid te voeren. Uit de genoemde nota &quot;De school op weg naar 2000&quot; blijkt dat de beslissingsvrijheid vanscholen vooral zal groeien ten aanzien van inzet van personele en financiële middelen en derealisering van een maximaal onderwijsresultaat, gericht op het behalen van de door de overheidvastgestelde kerndoelen (Giesbers, 1990; Toenders, 1989). De school zal daartoe door middelvan invoering van het formatie-budgetsysteem een naar eigen inzicht te besteden budget krij-gen. Daarmee kan ze zelf de personeelsformatie en de daarin gewenste functies vastleggen,waardoor functie- en taakdifferentiatie tot de mogelijkheden gaan behoren evenals aandachtvoor loopbaanontwikkeling. Verder krijgen scholen de mogelijkheid extra financiën te verwer-ven door onderwijs aan derden te leveren tegen betaling. Tenslotte krijgen scholen in hetvoortgezet onderwijs door de introductie van de basisvorming meer keuzevrijheid wat betrefthun onderwijsaanbod. De overheid zal bij dit alles de kwaliteit

bewaken door middel vantoetsing achteraf, waarbij geformuleerde eindtermen een belangrijke rol zullen spelen als maat-staf (Giesbers, 1990). Overige instrumenten van kwaliteitszorg in dit kader zijn de eisen vooraanwezigheid van een systeem voor kwaliteitszorg cn de verplichting van een jaarverslag. In algemene zin kan gesteld worden dat met deze maatregelen een voorzichtig begin gemaaktwordt met de introductie van (quasi-) marktmechanismen in het onderwijs. Een gevolg vanderegulering is immers dat concurrentie tussen scholen zal toenemen, vooral vanwege het feitdat de verschillen tussen scholen zullen toenemen. Dat de overheid nog verder wil gaan met deintroductie van marktmechanismen moge blijken uit de discussies omtrent de wenselijkheid vanbekostiging op basis van rendement en de openbaarmaking van schoolresultaten (Amelsvoort,Bosker & Brandsma, 1992). Als assumpties gelden bij deze vormen van outputcontrole datscholen de kwaliteit van het onderwijs daadwerkelijk kunnen beïnvloeden en dat deze maatrege-len scholen zullen stimuleren kwaliteitgericht te werken. Introductie van deze maatregelen zouhet begin zijn van werkelijke marktmechanismen, met name omdat scholen voor een

belangrijkgedeelte op basis van het gerealiseerde rendement beloond zullen worden. In beperkte mate isoverigens een vorm van rendementsbekostiging al ingevoerd in het MBO. Het proces van deregulering en decentralisatie verkeert nog in een overgangsfase. Vooral inhet MBO stuiten de instellingen bij de uitvoering van het beleid op problemen, die dreigen teleiden tot kritiek en weigering tot medewerking (Van Leijenhorst, 1993). De problemen hebbente maken met de beperkte financiële middelen, de tijdelijke regelgeving voor het verplicht indienst nemen van (dure) wachtgelders en het ervaren contrast tussen de beperkte handelingsvrij-heid en de grote verantwoordingsplicht enerzijds en de wens tot autonomievergoting anderzijds(Visscher & Van Amelsvoort, 1993). Hoewel de overheid ernaar streeft om de beleidsruimtevan instellingen te vergroten geeft zij zelf ook aan dat deze autonomie nog beperkt is en dat ze



? Deregulering en de marktpositie van scholen 117 de komende jaren onder meer via nieuwe wetgeving zal werken aan verdere autonomievergro-nng (Ritzen, 1993). VRAAGSTELLINGEN Duidelijk is dat de nieuwe besturingslïlosofie van de overheid scholen voor een aanzienlijkeovergang plaatst en een beroep doet op de veranderingscapaciteit van scholen, terwijl deze overhet algemeen niet overschat mag worden (Van Gennip, 1991; Commissie Evaluatie Basisonder-wijs, 1994). Van uitvoerders van onderwijsbeleid worden scholen in toenemende mate beleids-bepalers. Het is onoverkomelijk dat de toename in bestuurlijke bewegingsvrijheid om een eigeninvulling vraagt. De school zal een eigen (bestuurlijk) beleid inoeten gaan voeren gericht ophaar eigen specifieke situade. Het omgaan met autonomie en het creëren van eigen beleid stelt de nodige eisen aan eenorganisatie. Ten eerste zal de school zich een toekomstgerichte werkwijze moeten aanmeten, totuiting komend in strategisch management (Van de Berg, 1992; Toenders, 1989). Ze zal zelf inwisselwerking met de omgeving haar onderwijsaanbod moeten bepalen en tevens tijdig kunnenbijstellen. Ook zal ze een meer zelfstandige invulling moeten geven aan haar personeelsbeleid,waarbij afwegingen

tussen belangen van personeel enerzijds en belangen van de school enleerlingen anderzijds, centraal zullen staan. Dit alles vereist een goede informatievoorzieningover de omgeving, de markt, de kwaliteit van de docenten en het onderwijs. Ten tweede zal de toename in beleidsvrijheid scholen stimuleren tot een marktgerichte hou-ding (Gielen, 1987; Marx, 1987; Toenders, 1989). Dat wil zeggen dat de school een beleid voertwaarin serieus rekening gehouden wordt met de wensen van doelgroepen. De schoolleidingdient daarbij op zijn minst veel aandacht te geven aan openheid van de school ten opzichte vande doelgroepen: de (potentiële) leerlingen en hun ouders, de instellingen die vervolgonderwijsgeven, toeleverende scholen en de mogelijke werkgevers van afgestudeerde leerlingen. In con-creto betekent dit dat de school een op haar eigen situatie afgestemd beleid dient te voeren,waarmee ze invulling kan geven aan het bieden van een alternatief vooronderwijs aan concurre-rende instellingen (Giesbers, 1990). Om te kunnen overleven zal daarbij een marktgerichtehouding noodzakelijk zijn, zeker als andere factoren als het overheidsbeleid inzake schaalver-groting, de daling van het aantal leerlingen (S.C.P., 1990) en de veranderende schoolkeuzemo-tieven

van ouders en leerlingen (Boef-van der Meulen, Bronnenman-Helmers, Konings-van derSnoek, 1983; Pelkmans, 1983; Pieters, 1992; Versloot, 1990; De Vries, 1987) in ogenschouwgenomen worden. Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat schoolorganisaties in toenemende mategedwongen worden om in wisselwerking met de omgeving een eigen beleid te voeren. Eenbelangrijke vraag in dit kader is of en in hoeverre scholen daartoe in staat zijn en welkeproblemen zij daarbij ondervinden. Wanneer scholen op dergelijke punten onderzocht wordenkan enig licht geworpen worden op de vragen of scholen (kunnen) voldoen aan eisen die vanuithet dereguleringsbeieid aan scholen worden gesteld. Een andere relevante vraag vloeit voort uit hel feil dat het beleid inzake deregulering eenmarktgerichte houding bij scholen wil bevorderen. Als zodanig heeft dit aspect geleid tot devraag hoe het met deze marktgerichte houding binnen scholen is gesteld. In enge zin kan hierbijvoorbeeld gedacht worden aan de wenselijkheid om het onderwijs af te stemmen op relevantedoelgroepen. In bredere zin aan de houding van scholen ten opzichte van (voorgenomen) maat-regelen in het kader van deregulering. Van belang zijn deze houdingen met name vanwege het feit

dat in de literatuur veelal naarvoren komt dat de implementatie van beleid sterk afhankelijk is van de mate waarin beleidssub-jecten zich kunnen vinden in het (voorgestane) beleid (De Graaf & Hoppe, 1991). Dat hierspecifiek ten aanzien van het dereguleringsbeieid mogelijk een probleem ligt, kan ontleendworden aan theorieën die het non-responsieve karakter van schoolorganisaties benadrukken(Boyd & Crowson, 1983; Mintzberg, 1979). Vanuit deze optiek is het succes van de implemen-



? 118 H.W.C.H. van Amelsvoort en B. Witziers tatie van een beleid juist gericht op het vergroten van een marktgerichte houding zeker nietvanzelfsprekend. Samenvattend gaat het om een tweetal vraagstellingen: a) komen scholen tot een marktgericht beleid zoals bedoeld door het dereguleringsbeleid enwelke knelpunten ondervinden zij hierbij ? b) welke houdingen bestaan er in het onderwijs aangaande de wenselijkheid van hel marktge-richt functioneren van scholen en een overheidsbeleid gericht op het stimuleren hiervan ? Deze twee vraagstellingen zullen beantwoord worden aan de hand van een tweetal inhoudelijkaan elkaar gerelateerde onderzoeken. In het eerste onderzoek (SVO-1124) stond de vraag naarhet beleid dat scholen voeren om hun marktpositie te verstevigen centraal. Daarnaast werd dehouding van betrokkenen bij de onderzochte scholen ten opzichte van marktgerichtheid geme-ten, evenals hun houding ten opzichte van een overheidsbeleid gericht op het bevorderen hier-van. Het tweede onderzoek (SVO-0524) betrof een onderzoek naar de houdingen van scholenten opzichte van rendementsbekostiging in het algemeen voortgezet onderwijs. HET EERSTE ONDERZOEK: SCHOLEN EN HUN MARKTPOSITIE

Inleiding Zoals bij de vraagstelling naar voren is gekomen heeft het eerste onderzoek betrekking op devraag of scholen in staat zijn een beleid te voeren zoals bedoeld door het dereguleringsbeleidvan de overheid. Tevens werd de houding van betrokken ten opzichte van de wenselijkheid vanmarkgericht functioneren van scholen gepeild, evenals de houding ten opzichte van het over-heidsbeleid gericht op het bevorderen hiervan. Onderzoeksopzet en steekproef De onderzoeksopzet van dit onderzoek kan als een vergelijkende case-study getypeerd worden.Bij het onderzoek zijn 17 scholen verdeeld over drie schooltypen (zes scholen in het basisonder-wijs, zes scholen in het algemeen voortgezet onderwijs en vijf scholen in het middelbaar be-roepsonderwijs). Dit aantal is vooral bepaald door de financiële randvoorwaarden en specifiekeeisen die de opdrachtgever aan het onderzoek stelde. In dit opzicht vormde dit aantal voor deonderzoekers een gegeven. Wel binnen de vrijheidsmarges van de onderzoekers lagen de vragenwelke sector voor middelbaar onderwijs voor nader onderzoek aan de orde zou komen en uitwelke gebieden de scholen geselecteerd zouden worden. Van belang is daarbij de notie geweestdal voor hel onderzoek

vooral die scholen interessant zouden zijn die zich aantoonbaar in eensituade bevinden waarin marktgerichtheid van belang is. Voor hel middelbaar beroepsonderwijsheeft deze overweging er toe geleid dat hel onderzoek zich alleen op de sector economie heeftgericht. De prognoses wijzen uil dal juist deze sector sterk te maken heeft met een daling inleerlingaantallen (S.C.P., 1990). Voor de selecde van de te onderzoeken gebieden heeft boven-genoemde notie geleid lot een keuze van een vijftal nodale gebieden' waar als gevolg vandemografische ontwikkelingen sprake is van een daling in het aanbod van leerlingen. Daartoe isgebruik gemaakt van gegevens van hel C.B.S. (1990). Bij de keuze voor deze nodale gebiedenspeelden naast de demografische ontwikkelingen factoren een rol als een zekere spreiding overNederland, de urbanisatiegraad, de afstand in kilometers tussen gemeenten binnen deze nodalegebieden en de hoeveelheid scholen die in potende in aanmerking komen om deel te nemen aanhet onderzoek. Om scholen van hetzelfde schooltype (basisscholen, AVO/VWO, MBO) zo zuiver mogelijkmet elkaar te kunnen vergelijken, lag het voor de hand er zoveel mogelijk voor te zorgen dat zequa externe factoren in

vergelijkbare omstandigheden verkeren. Daarom zijn binnen elk gebiedeen paar grotere gemeenten uitgezocht waarvan meerdere scholen van hetzelfde typen aange-schreven werden om mee te werken aan hel onderzoek zodat -demografisch gezien- de contextvan deze scholen hetzelfde zou zijn. De resultaten van de gevolgde sleekproefprocedure slaanvermeld in Tabel 1.



? Deregulering en de marktpositie van scholen 119 Tabel 1. Resultaten van de steekproef,nodaal a: drie MBO - opleidingen nodaal b: drie basisscholen en twee scholengemeenschappennodaal c: twee basisscholen en een MBO-opleidingnodaal d: twee MAVO's, een MBO-opleiding een basisschoolnodaal e: een scholengemeenschap Over ongeveer de helft van deze deelnemende scholen moet tenslotte opgemerkt worden dathet in die zin uitzonderlijke scholen zijn, dat zij ondanks negatieve demografische ontwikkelin-gen in hun omgeving er in toch in slagen hun leerlingaantal te doen stijgen. Dit is in zoverre eengevolg van de steekproefprocedure dat vooraf op basis van informade van gemeenten en hetC.B.S. (1990) gepoogd is per nodaal die scholen te selecteren waar over de jaren heen sprake isvan een stijgende dan wel dalende tendens wat betreft het leerlingaantal. Hel doel hiervan wasverschillen op het spoor te komen lussen scholen die succesvol zijn in het op peil houden van hetleerlingbesland en scholen die in dit opzicht minder succesvol zijn. Samenvattend kan gezegd worden dat wat betreft regio, schooltype en kenmerken van scho-len er steeds gezocht is naar de 'extreme' gevallen. Dat dit (mogelijkerwijs) tot een vertekeningvan de resultaten heeft

geleid ligt voor de hand. Zo zal in een situatie waar scholen veel moeitemoeten doen om hun leerlingbesland op peil te houden, men anders handelen en denken. Instrumentontwikkeling Zoals hierboven gesteld kan de onderzoeksopzet als een vergelijkende case study worden be-schouwd. Bij de vormgeving van de instrumenten is gebruik gemaakt van de (school)marketing-theorie(Dulmers, 1985; 1987; Faes & Van Tilborgh, 1983; Kotler & Fox, 1985; Mahieu, 1985). Inalgemene zin houdt deze theorie zich bezig met de relatie schoolorganisatie - omgeving. Deveronderstelling is dal naarmate de school meer kennis heeft over de eisen en wensen die levenin de omgeving en deze beter weet te vertalen in het uit te voeren beleid, de marktpositie van deschool steviger zal zijn. Meer specifiek geeft deze theorie aan welke middelen een school kangebruiken om zijn marktpositie te verbeteren. Deze middelen worden veelal onder een aantalcategorieën samengevat. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de indeling van Mahieu (1985). Hij onderscheidt decategorieën produkt (bijvoorbeeld onderwijsaanbod en -aanpak), promotie (bijvoorbeeld recla-me en voorlichting), plaats (bijvoorbeeld bereikbaarheid van de school), prijs (bijvoorbeeldouderbijdrage), profijl (bijvoorbeeld

de waarde van het diploma en/of beroepsperspectieven) enpersoneel (bijvoorbeeld kwaliteit van het personeel). Deze categorieën hebben in de eerste plaats als leidraad gediend voor de vormgeving voorhet interview. Hiervoor is met betrekking tot elke categorie een serie vragen ontwikkeld. Dezevragen hadden als doel te onderzoeken welk beleid scholen op dit punt voerden en welkewijzigingen zich hierbij de afgelopen jaren ten gevolge van de in de inleiding genoemde ontwik-kelingen hebben voorgedaan. Daarnaast zijn vragen geformuleerd over de context van de school. Verder vormden deze categorieën de basis voor een output-lijst. Deze lijst bestond uit eenreeks van (mogelijke) activiteiten die een school onderneemt om haar marktpositie te verbete-ren. Op deze lijst kon aangegeven worden of men deze activiteiten wel of niet binnen de schoolten uitvoer brengt en of hier in vergelijking met een aantal jaren geleden veranderingen warenopgetreden. Daartoe werd gevraagd of men deze activiteiten ook in 1987 ten uitvoer bracht. Indit opzicht is er dus sprake van een retrospectieve meting met mogelijk kwalijke gevolgen voorde betrouwbaarheid vandien. Om de houdingen van betrokkenen bij de onderzochte scholen te meten is een vragenlijstontwikkeld

bestaande uit oorspronkelijk 43 items. Op basis van een factor-analyse, die als



? 120 H.W.C.H. van Amelsvoort en B. Witziers Tabel 2. Schaalgegevens. aantal items Cronbach's a responsiviteit 12 0.83 deregulenng 16 0.79 kwaliteitsoordeel 4 0.79 heuristische methode gebruikt is om te kijken of er een bepaalde structuur aan de items tengrondslag ligt, een betrouwbaarheidsanalyse en op basis van inhoudelijke gronden zijn uiteinde-lijk een drietal schalen geconstrueerd. De eerste schaal (responsiviteit) heeft betrekking op debereidheid om het onderwijs af te stemmen op relevante groepen in de omgeving van de schoolzoals het bedrijfsleven, ouders en leerlingen. Naarmate de score op deze schaal hoger is, is debereidheid om rekening te houden met relevante groepen in de omgeving groter. De tweedeschaal (deregulering) ineet de houding ten opzichte van deregulering, of, met andere woorden,de mate waarin de betrokkenen al dan niet voorstander zijn van een strakke regelgeving aan-gaande het functioneren van scholen. Een hoge score houdt in dat men het funcdoneren vanscholen zo min mogelijk aan banden gelegd wil zien. De derde schaal (kwaliteitsoordeel) ten-slotte geeft inzicht in de verwachte gevolgen van een beleid gericht op het verbeteren van demarktpositie van scholen. Een hoge score op

deze schaal betekent dat men de gevolgen voor hetfunctioneren van scholen positief inschat. De relevante gegevens over de ontwikkelde schalenstaan vermeld in Tabel 2. Onderzoeksprocedure Op elk van de deelnemende scholen werd een diepte-interview gehouden met een leidinggeven-de. Bij de basisscholen betrof dit altijd de (adjunct-) directeur, op de scholen voor AVO/VWOde rector en op de MBO-opleidingen economie de directeur van de betreffende opleiding of eenlid van de centrale direcde. Indien tijdens hel interview bleek dat er op de school een specialegroep of persoon verantwoordelijk was voor een bepaald aspect van de marktposide van deschool, werd een nader gesprek geregeld. Daarbij werden in ieder geval de vragen voorgelegddie ook in hel oorspronkelijke interview met de leidinggevende aan de orde waren geweest. Intotaal zijn 25 personen geïnterviewd. Na het gesprek is de outputlijst aan de betrokkenenoverhandigd en is gevraagd om relevante documenten. De vragenlijst betreffende de houdingen is inet behulp van de leidinggevende verspreidonder de sterkst betrokkenen bij de school, dat wil zeggen onder ouders die lid zijn van deouderraad of oudervereniging, bestuursleden, docenten die lid zijn van de

MR en de schoollei-ding. Per school werden drie ouders, drie docenten, drie bestuursleden en een lid van de school-leiding verzocht een vragenlijst in Ie vullen. Per school leverde dal maximaal tien respondentenop, in totaal 170 voor hel complete scholenbestand. Van deze 170 personen hebben 122 devragenlijst geretourneerd. Data-analyse De drie bovengenoemde data-bronnen (interviews, document-analyse, outputlijst) zijn verwerktlot een schoolspecifiek verslag. Dit verslag is ter correctie opgestuurd naar elke school. Vervol-gens zijn de gecorrigeerde verslagen op kwalitatieve wijze geanalyseerd. Dit betekent dat voor-al werd gezocht naar de gemeenschappelijke kenmerken van elk schooltype en de verschillentussen de schooltypen. Oin de conclusies zo goed mogelijk te kunnen verantwoorden is bij deanalyses ook gebruik gemaakt van kwantificering. Vooral de outputlijst en de document-analy-se (vooral van het PR-inateriaal) hebben hier een rol gespeeld. Zo is voor de outputlijst hetaantal activiteiten dat een school onderneemt per onderscheiden categorie geleld. Vervolgens is,voorzover vergelijkbaar, gekeken naar de verschillen tussen de verschillende schooltypen. Een-zelfde analyse is toegepast voor de analyse van de

PR-materialen.



? Deregulering en de marktpositie van scholen 121 Om verschillen in houdingen tussen vreschillende groepen vast te stellen is gebruik gemaaktvan een eenwegs-variantie-analyse. Als factoren dienden respectievelijk het schooltype waarbijde respondenten betrokken waren en de geleding waartoe zij behoorden. Als afhankelijke varia-belen dienden de gemiddelde scores op de drie geconstrueerde schalen (deregulering, responsi-viteit, kwaliteitsoordeel). Resultaten het beleid van scholen Zoals bij de vraagstelling naar voren is gekomen, is voor de marktpositie van scholen vanbelang dat zij in staat moeten zijn een toekomstgerichte werkwijze te ontwikkelen tot uitingkomend in een op de situatie van de school gericht onderwijs- en personeelsbeleid. Van belangdaarbij zijn informatie over de omgeving, de leerlingmarkt, de kwaliteit van docenten en onder-wijs en aandacht voor relevante doelgroepen als (potentiële) leerlingen, toeleverende en afne-mende scholen en werkgevers. Het zijn deze punten die hieronder aan bod zullen komen. Duidelijk is dat het moeilijk is gezien de kwalitatieve aard van de gegevens deze in tabel-vorm weer te geven. Niettemin kan toch enig inzicht in de materie worden verkregen door tabel3. Deze tabel is tot stand gekomen op basis van

de output-vragenlijst en geeft met name eeneerste inzicht in de veranderingen die scholen de afgelopen jaren op een aantal van de bovenge-noemde terreinen hebben doorgevoerd. Uit de resultaten uit Tabel 3 kan afgeleid worden dat binnen vrijwel alle schooltypen op boven-genoemde aspecten de afgelopen jaren de nodige veranderingen zijn opgetreden. In algemenezin kan gezegd worden dat scholen een meer responsieve houding ten opzichte van hun omge- Tabel 3.Gemiddeld aantal activiteiten per deelgebied. MBO1987 AVO1987 BO1987 nu nu promotie voorlichtingreclame / p.r.herkenbaarheid 5,803.608,40 1.17 1.001.33 1.33 2,003.50 6.001.004.00 5.832,335.17 6,001,405.40 externe contacten verbeteren contacten 3.17 3.67 5.00 5.50 2.60 3,20met ouders/leedingen vergroten medezeggenschap 1.50 2.33 2.00 2.50 2.20 3.00ouders/ leerlingen contact toeleverende scholen - - 3.83 9.00 5.00 16.20 contact vervolgonderwijs 3.17 4.50 4.17 5.33 3.60 5.40 contact bedrijfsleven _ _ _ _ 3 50 5,40 beleid personeel 2.33 2.30 4.83 5,50 6.60 8.00 ?systematiek gegevens 2.00 2,83 3,67 4,67 2,80 4,60 beleidsplannen 1.50 3.33 1.17 3.83 1.40 4.40 onderwijs onderwij.saanpassing 2.00 4.67 2.83 4.17 4,40 5,80 andere veranderingen 1.67 2.33 3.17 3.83 2.80

3.80m.b.t. onderwijs



? 122 H.W.C.H. van Amelsvoort en B. Witziers ving innemen, meer informatie over hun omgeving tot hun beschikking hebben en meer beleids-matig te werk gaan. Relevant in het kader van de responsiviteit zijn vooral dc toegenomen contacten van scholenmet doelgroepen als ouders, bedrijfsleven en toeleverende scholen. Vooral de toename in con-tacten van MBO-scholen met toeleverende scholen springt in het oog. Specifiek moet hier nietalleen gedacht worden aan het intensiveren van contacten met leerkrachten en schoolhoofden,maar vooral aan de toename van het fenomeen terugrapportage aan toeleverende scholen overde prestatie van ex-leerlingen. Dit laatste wijst er al op dat MBO-scholen ook meer dan voorheen de beschikking hebben overrelevante informatie. In de eerste plaats heeft deze betrekking op gegevens omtrent leerlingenzoals gegevens over de leerprestades, rendement en vakken- en richtingkeuze binnen de school.In de tweede plaats weet men in toenemende mate ook waar leerlingen na het volgen van deopleiding terechtkomen. Dergelijke tendensen zijn ook bij de andere schooltypen te traceren(zie tabel 3 onder het kopje systematische gegevens). Daarnaast hebben vrijwel alle scholen inhet onderzoek

de beschikking over gegevens inzake andere relevante omgevingsontwikkelin-gen. Zo hebben vrijwel alle scholen prognoses over de te verwachten leerlingaantallen en degebieden/buurten van afkomst tot hun beschikking. Verder zijn er bij de scholen in het iniddel-baar beroepsonderwijs aanzetten tot bredere omgevingsanalyses naspeurbaar waarbij systema-tisch geïnventariseerd wordt wat bijvoorbeeld decanen, werkgevers en/of ex-leerlingen van deopleiding vinden. Als zodanig zijn de onderzochte scholen dus in toenemende mate in staat opbasis van deze kennis hun marktpositie te verstevigen en hun beleid er op af te stetnmen. Feitelijk kan hier gewezen worden op de toename van het aantal relevante beleidsplannen envan het aantal personen binnen de school dat specifiek belast is met bepaalde taken in het kadervan het versterken van de marktpositie. Specifiek gaat het bij het laatste bijvoorbeeld om hetinstitutionaliseren van contacten inet het bedrijfsleven, het onderhouden van contacten metouders, potentiële leerlingen, toeleverende scholen en de pers. Een laatste tendens is tenslotte dat met name de scholen in het AVO en het MBO hunmarktpositie proberen te verstevigen door veranderingen in te voeren in hun

onderwijs. Bijscholen in het AVO worden daarbij vooral wegen gezocht om qua aanpak aan te sluiten bij eenbeoogde doelgroep, terwijl in het MBO veelvuldig gezocht wordt naar de mogelijkheid omnieuwe vakken/richtingen aan te bieden. Niet alleen om het onderwijs in toenemende male af Iestemmen op het bedrijfsleven, maar ook om het keuzeaanbod voor leerlingen zo groot mogelijkte maken met als doel het potentieel aan geïnteresseerde leerlingen te verhogen. Tenslotte, geen eenduidige verschillen zijn er wat betreft het huidige functioneren op boven-genoemde aspecten gevonden tussen scholen met dalende dan we! stijgende leerlingaantallen.Wel kan geconcludeerd worden dat scholen met dalende leerlingaantallen hun activiteiten omhun marktpositie te verbeteren de afgelopen jaren meer geïntensiveerd hebben dan scholen metstijgende leerlingaantallen. Dit blijkt met name uit de resultaten op de output-lijst; de verschil-score lussen het aantal activiteiten die scholen in 1987 ondernamen en die ze nu ondernemen issteeds groter bij scholen in een bedreigde positie dan bij scholen met een constante of stijgendeleerlinginslroom. houdingen De resultaten met betrekking tol dc houdingen zijn wel eenduidig in tabelvorm weer te

geven. Inlabel 4 staan de gemiddelde scores van de verschillende geledingen op de drie ontwikkeldeschalen vermeld. Uil deze scores blijkt dat met name ouders een responsieve houding van de school het meestwaarderen en docenten hel minst. Dit verschil wordt vooral bepaald door de scores op de itemsdie betrekking hebben op de betrokkenheid van ouders bij hel onderwijs. Met name ouders zijnvan mening dal scholen op dit punt beter moeten functioneren, waarbij zij vaak gesteund wor-den door bestuursleden. Specifiek kan hier gedacht worden aan het presenteren van jaarcijferszodat ouders beter tussen scholen kunnen kiezen en een grotere betrokkenheid van ouders bijhet onderwijs. Met name docenten denken hier vaak minder positief over. Een dergelijk verschil



? Deregulering en de marktpositie van scholen 123 Tabel 4. Houdingen van verschillende betrokkenen ten opzichte van het streven naar meer responsiviteit,deregulering en de verwachte gevolgen van deregulering voor het functioneren van scholen. ouders school- docenten bestuur F-ratio p-waarde leiding (n=30) (n=18) (n=41) (n=31) responsiviteit 4.20 3.91 3.76 4.06 4.23 0.00 deregulering 2.44 2.86 2.56 2.90 3.85 0,01 kwaliteitsoordeel 2.97 3.76 3,17 3.64 4.88 0.00 schaalrange 1-5 doet zich ook voor als gekeken wordt naar de verhouding schoolleiding - docenten. Zo ziendocenten wel de noodzaak en wenselijkheid van profilering in, maar willen niet dat dit ten kostegaat van hun autonomie; een grotere invloed van schoolleiding op het onderwijs en het nascho-lingsbeleid -als middel om te komen tot een meer duidelijke profilering van de school-, wordtdoor weinig docenten als positief ervaren. Op de dereguleringsschaal zijn ook verschillen tussende verschillende geledingen te onderkennen. Hier zijn ouders de meest 'conservatieve' groep envoorstander van een sterke regulering, terwijl met name de bestuursleden daar iets soepeler overdenken. Zonder overigens overtuigend voorstander van dereguleringsmaatregelen te zijn. Hetzelfde geldt min of meer voor de

ingeschatte gevolgen (kwaliteitsoordeel). Ouders den-ken negatiever over de gevolgen dan de schoolleiders en bestuursleden. Deze laatste tweegroepen zijn zelfs opmerkelijk positief over de verwachte gevolgen; door het stimuleren vanmarktgerichtheid verwachten zij kwaliteitsverbetering van het onderwijs.Uit Tabel 5 kunnen de verschillen in houdingen tussen betrokkenen bij de verschillende school-typen afgelezen worden. Uil deze tabel blijkt dal de verschillen lussen schooltypen inel name zitten in de mate waarinderegulering gewenst wordt. Binnen het basisonderwijs en AVO zijn weinig voorstanders vanderegulering, terwijl deregulering meer gewaardeerd wordt binnen het MBO. Deze verschillenworden vooral verklaard door aspecten als de mening over contractonderwijs, sponsoring, mo-gelijkheden lot een flexibel personeelsbeleid (met name differentiatie in salaris tussen goede en/of schaarse docenten en anderen binnen de school) en de vrijheid om meer dan nu het geval ishel onderwijsaanbod te bepalen. Hel zijn met name betrokkenen bij het MBO die hier voorstan-der van zijn, terwijl betrokkenen bij het basisonderwijs hier de nodige bezwaren tegen koeste-ren. Tabel 5. Houdingen binnen verschillende schooltypen ten opzichte van het streven naar

responsiviteit,deregulering en de verwachte gevolgen voor het functioneren van scholen. Basisschool AVO MBO F-ratio p-waarde (n=49) (n=35) (n=38) responsiviteit 3.88 4.03 4.01 0.85 0.42 deregulering 2.35 2,55 3.16 2.5 0.00 kwaliteitsoordeel 3,19 3.20 3.59 2.47 0.00 schaalrange 1-5



? 124 H.W.C.H. van Amelsvoort en B. Witziers HET TWEEDE ONDERZOEK: RENDEMENT Inleiding De overheid overweegt in het kader van het dereguleringsbeleid invoering van een vorm vanrendementsbekostiging in de bovenbouw van het HAVO- en VWO als middel otn scholen testimuleren hun rendement te verbeteren. Met een financiering op basis van rendement verplaatstde aandacht van de overheid zich per definitie van de input en procesbewaking naar de output-kant van het onderwijs. Voordat deze overheidsplannen verder uitgewerkt worden is eerst hetdraagvlak voor deze maatregel in het onderwijsveld gepolst en zijn de mogelijke beleidsreactiesvan scholen geïnventariseerd. Dit onderzoek naar het oordeel van de schoolleiders over rende-mentsbekostiging wordt hieronder kort beschreven. Selectie van scholen en respons Voor de selectie van scholen is gebruik gemaakt van dc integrale leerlingtellingen. Alle HAVO-en VWO-scholen zijn ingedeeld op de kentnerken denominatie (openbaar of bijzonder), school-soort (HAVO of VWO), urbanisatiegraad (<100.000 inwoners of >100.000 inwoners), school-type (HAVO/VWO-scholengemeenschap of anderszins sainengestelde scholengemeenschap)cn rendement (laag,

middelmatig of hoog rendement). Het rendement is berekend door perschool de ratio van percentage bevorderden in de bovenbouw plus het percentage geslaagden ophet toaal aantal leerlingen in de bovenbouw te berekenen. Het rendementscriterium is vanbelang omdat verwacht kan worden dat de reactie van scholen op rendementsbekostiging afhan-kelijk is van het eigen, huidige rendement. De combinatie van de vijf selectiecriteria resulteertin een tabel met 48 cellen (2*2*2*2*3). Er is gestreefd naar een bezetting van één school percel. In eerste instantie werd een school benaderd. Bij weigering tot deelname werd een nieuweschool benaderd. Naast deze scholen zijn acht scholen met een hoge concentratie cultureleminderheden benaderd. Het bleek niet mogelijk voor iedere combinatie een school te vinden. Zokomen bijzondere scholen met een zeer laag rendement nauwelijks voor. In totaal zijn 94scholen benaderd, waarvan er 53 hun medewerking hebben verleend. Dit betekent een respons-percentage van 56%. Hoewel de selectie niet representatief kan worden genoemd voor de popu-latie HAVO- en VWO-scholen in Nederland, heeft de gekozen gestratificeerde benadering hetvoordeel dat zinvol vergelijkingen kunnen worden

gemaakt tussen sub-groepen van scholen. Onderzoeksprocedure De gegevens zijn verzameld met behulp van een schriftelijke vragenlijst en een interview. Deschriftelijke vragenlijst diende voor het verzamelen van gegevens over leerlingaantallen, slaag-en doublurepercentages en over het huidige beleid van scholen inzake rendementsbewaking.Gegevens over het huidige beleid zijn verzameld otn een vergelijking te kunnen maken luet devoorgenomen inaatregelen indien een vorm van rendementsbekostiging zou worden ingevoerd,in de interviews met de conrectoren is ingegaan op het oordeel van over rendementsbekostiging,alsinede op beleidsmaatregelen die de school zou treffen bij invoering van rendementsbekosti-ging. Om de respondent in de gelegenheid te stellen intern overleg te voeren over de mogelijkereacties van dc school op invoering van rendeiuentsbekostiging zijn de interviewonderwerpenvooraf aan de respondent meegedeeld. De respondenten zijn geconfronteerd met de financiëleconsequenties voor de eigen school van invoering van vier optionele bekostigingsmodellen, inetde vraag daaraan gekoppeld wat zij zouden doen bij invoering van één van deze modellen. Eenprobleem bij deze wijze van werken is het

gevaar van sociale wenselijkheid. Met andere woor-den, durven respondenten ongewenste maatregelen te berde te brengen. Om dit te voorkomenzijn een aantal maatregelen genomen. In de eerste plaats is een glijdene schaal geconstrueerd(zie volgende paragraaf) met daarin opgenomen vele gradaties van niet wenselijke antwoorden.Daarnaast is de vraagstelling aangepast door niet te vragen of de school de maatregel zounemen, maar hoe groot men de kans op invoering van een dergelijke maatregel inschat. Vervol-gens is gebruikt gemaakt van 'dubbele bevraging'. Aan respondenten is eerst op algemeenniveau en vervolgens op concreet niveau dezelfde vraag gesteld. Hun antwoorden bleken con-



? Deregulering en de marktpositie van scholen 125 sistent. Hoewel hiermee de kans op sociale wenselijkheid niet volledig weggenomen is, mag opbasis van de literatuur (Swanborn, 1987) wel verwacht worden dat de kans hierop sterk vermin-derd is. Tenslotte is de kans op sociaal wenselijke antwoorden ondervangen door de helft van derespondenten eerst met het meest ingrijpende bekosügingsmodel (50%-model) te confronterenen vervolgens met de minder ingrijpende modellen. De andere helft respondenten werd eerstmet het minst ingrijpende bekostigingsmodel (5%-model) geconfronteerd en vervolgens met demeer ingrijpende. De antwoordpatronen van beide groepen schoolleiders bleken niet te verschil-len. Instrumentontwikkeling en data-analyse Het voorgenomen beleid van scholen is getypeerd met de termen strategisch beleid en strate-gisch gedrag. Strategisch beleid betreft de beleidsvoering die enerzijds gericht is op de verbete-ring van het rendement van de eigen school en anderzijds bijdraagt aan de realisatie van deoverheidsdoelen, namelijk het in samenhang vergroten van het kwalitatief en het kwantitatiefrendement van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Een belangrijk criterium is dat dezemaatregelen zodanig ten goede komen aan

de leerlingen dat uiteindelijk het niveau van deleerprestaties wordt verhoogd. Strategisch beleid verwijst aldus naar maatregelen die leiden totde gewenste effecten voor het voortgezet onderwijs. Strategisch gedrag kan daarentegen meergetypeerd worden als ontwijkingsgedrag, gericht op budgetmaximilisade, waarbij het belangvan de leerling niet voorop staat. Het betreft de beleidsvoering die weliswaar gericht is oprendementsverbetering van de eigen school, doch niet bijdraagt aan de realisade van de over-heidsdoelen ten aanzien van de verbetering van zowel het kwantitatieve als het kwalitatieverendement van de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Strategisch gedrag verwijst aldusnaar beleidsmaatregelen die leiden tot ongewenste neveneffecten. We kunnen hier te makenhebben met ad hoe beslissingen als reactie op een wellicht tegenvallende bekosdging. Voor-beelden hiervan zijn ingrepen in het schoolonderzoek (veriagen van niveau door vereenvoudi-ging van opgaven, het laten leren voor de toets of het achteraf aanpassen van de norm) of eentijdelijke verscherping van de doorstroming van de onderbouw naar de bovenbouw (bijstellenovergangsnormen, 'bespreekzone' voor twijfelgevallen versmallen of verzwaren proefwerken).Het kan ook een

weloverwogen lange-termijnbeleid, gericht op regulatie van de instroom be-treffen. Om de mogelijke beleidsreacties op één van de optionele bekostigingsmodellen tekunnen weergeven in termen van strategisch beleid en strategisch gedrag zijn twee schalengeconstrueerd. De constructie van de eerste schaal leverde de volgende stadstische gegevens op(Tabel 6). fabel 6. Ontvouwingsgegevens. H(l) T(H) strategisch beleid A 1 d - opdmaliseren functioneren organisatie .62 3.04 1 a - optimalisaren leedingbegeleiding .41 4.21 1 e - stimuleren (vak)inhoud. verbetenngen .42 5.34 1 g - veranderen schoolwerkplan .40 5.51 1 c - optimal. selectie- en determinatiebeleid .31 4.29 1 j- - verscherpen aannamebeleid .34 3.73 1 i ? ~ verscherpen doublurebeleid .39 3.20 1 h - verscherpen doorstroombeleid .22 1.39 strategisch ? gedrag Totale schaal .38 4.79



? 126 H.W.C.H. van Amelsvoort en B. Witziers De H(l)-coefficient geeft aan in hoeverre een maatregel schaalbaar is. De coëfficiënt looptvan O (niet schaalbaar) tot 1 (perfect schaalbaar). In het algemeen duidt een waarde van .30 opvoldoende en .40 op redelijke schaalbaarheid. Daarnaast is de T-waarde vermeld, die wanneergroter dan 1.96, aangeeft dat de geschatte H(l)-waarde statistisch van O (niet schaalbaar) afwijktmet 5% kans op een verkeerde beslissing (in werkelijkheid was de maatregel niet schaalbaar).De totale schaal is voldoende tot redelijk homogeen; het verwijderen van item h (verscherpendoorstroombeleid) leidt niet tot een verbetering, zodat dit item ondanks de matige itemkarakte-ristiek gehandhaafd blijft. Naast het aangeven van beleidsprioriteiten is scholen gevraagd naar concrete maatregelendie genomen zouden worden bij invoering van rendementsbekostiging. Hiervoor is een Likert-schaal ontwikkeld voor de dimensie van strategisch beleid tot strategisch gedrag. De betrouw-baarheid van deze schaal is goed (Cronbach's a = 0,78). De verzamelde data voor het totaleonderzoek zijn geanalyseerd met behulp van rechte tellingen, variantie-analyses, correlatietech-nieken en schaaltechnieken. Resultaten huidig

beleid inzake bewaking van het rendement Scholen verschillen in hun huidige beleidsvoering ten aanzien van de aanname, de selectie endeterminatie en de leerlingbegeleiding en deze verschillen hangen samen met hun rendement.HAVO-scholen met een hoog rendement baseren de aannaine van de leerlingen in de onder-bouw en in de bovenbouw tneer op gebleken prestaties dan op criteria als voorkeur van leerlin-gen en/of ouders. HAVO-scholen inet een laag rendement blijken bij de advisering over devakkenpakketkeus risico's te vermijden; er wordt liever te laag dan te hoog geadviseerd. BijVWO-scholen treden deze verbanden niet op. HAVO-scholen met een hoog rendement hebbenverhoudingsgewijs minder verschillende voorzieningen voor leerlingbegeleiding, maar beste-den gemiddeld wel meer uren aan die begeleiding per leerling. VWO-scholen met een hoogrendement blijken juist meer verschillende voorzieningen voor leerlingbegeleiding te hebbenterwijl er geen significante verschillen qua tijdsbesteding optreden. oordeel Er zijn geen verschillen aangetroffen lussen scholen in hun houdingen ten opzichte van rende-mentsbekostiging. Scholen oordelen over hel algemeen tamelijk negatief over de invoering vaneen

dergelijk bekostigingsstelsel, hetgeen geïllustreerd wordt in Tabel 7. Respectievelijk 64.2% en 60.4% van de scholen is legen rendementsbekostiging in hel alge-meen, dan wel tegen rendementsbekostiging voor alleen de bovenbouw. Er worden met namenegatieve gevolgen voor dc leerlingen gevreesd. Zwakke leerlingen en laatbloeiers zullen min-der kansen krijgen een diploma te halen, zo oordelen de schoolleiders. Hel minst negatief wordt Tabel 7. Oordeel over rendementsbekostiging. negatief neutraal positief % % % N oordeel over rendements- 64.2 20.8 15.0 53beko.stiging in het algemeen oordeel over rendements- 60.4 24.5 15.1 53bekostiging voor de bovenbouw oordeel over rendements- 46.5 25.8 27.6 48 bekostiging met bonus voor probleemgroepen



? Deregulering en de marktpositie van scholen 127 geoordeeld over een vorm van rendementsbekostiging waarbij een bonus voor geslaagden uitachterstandsgroepen, zoals culturele minderheden, wordt uitgekeerd (ruim 27% oordeelt posi-tief en circa 26% heeft een neutraal oordeel). Het begeleiden van leerlingen in achterstandssi-tuaties vraagt een extra prestatie van scholen en deze mag beloond worden, zo vindt men. Schoolleiders gaven ook hun oordeel over mogelijke andere consequenties voor de schoolvan invoering van rendementsbekostiging. Met name het pedagogisch/didactisch klimaat en deomgang met leerlingen zullen volgens hen leiden onder deze maatregel. Daarnaast komen vol-gens de helft van de schoolleiders de vele extra-curriculaire activiteiten, zoals meerdaagseexcursies en creatieve activiteiten onder druk te staan. Positieve consequenties zou de maatregelkunnen hebben voor de professionaliteit van de organisatie, de efficiëntie van hel werk en demarketing en de Public Relations. Om enig idee le krijgen van het rendemenlsbewustzijn van de schoolleider is hierover eenaantal vragen gesteld. Op de vraag of men de slaagpercenlages wel eens vergelijkt, antwoordt96% met 'ja' en 4% met 'nee' (N=47). Op de vraag of men het landelijk

gemiddelde slaagper-centage 1989/1990 kent antwoordt 75% van de HAVO-scholen (N=24) en 87% van de VWO-scholen (N-23) bevestigend. Vervolgens is aan de schoolleiders eerst hel rendementscijfer vande school gepresenteerd en daarna gevraagd aan le geven hoe men denkt dal hel rendement vande school zich tot het landelijk gemiddelde verhoudt. De antwoorden van de respondentengeven aan dat het rendemenlsbewustzijn niet erg groot is; slechts 50% van de betrokkenen heefteen juist inzicht van het rendement van de school in verhouding lot het landelijk gemiddelde. Eris verder gekeken of dit rendemenlsbewustzijn samenhangt met de aard van het oordeel overrendementsbekostiging. Dit blijkt niet hel geval le zijn. voorgenomen beleidsniaatregelen De beleidsreacties van scholen zijn onderscheiden naar algemene en concrete maatregelen enkunnen worden afgebeeld op de dimensie van strategisch gedrag naar strategisch beleid, respec-tievelijk met behulp van de ontvouwingschaal en de Likertschaal. De schaalscores voor dealgemene beleidsmaatregelen lopen van O (strategisch gedrag) tot 7 (strategisch beleid). Dcschaalscores voor de concrete maatregelen lopen van I (strategisch gedrag) tol 5 (strategischbeleid). Er zijn variantie-analyses

uitgevoerd van de scores op de onlvouwingsschaal (algemeenbeleid) en van de scores op de Likertschaal (concrete maatregelen) als alTiankelijke variabelenmei de factoren denominatie (openbaar of bijzonder), urbanisaliegraad (<100.000 inwoners of>100.000 inwoners)), rendement (laag, middelmatig of hoog rendement), schooltype (HAVO/VWO-scholengemeenschap of anderszins samengestelde scholengemeenschap), onderwijssoort(HAVO of VWOs) en oordeel over rendementsbekostiging (negatief, neutraal of positief). Vieranalyses leverden significante verbanden op. De gevonden significante verbanden slaan ver-nield in Tabel 8. Scholen met een hoog rendement zijn relatief meer geneigd te kiezen voor algemene beleids-maatregelen die tot het strategisch beleid kunnen worden gerekend, dan scholen met een laagrendement. Hetzelfde patroon blijkt uit de positie van de scholen op de Likertschaal, die isgeconstrueerd op basis van de concrete maatregelen. Bijzondere scholen, scholen met een hoogrendement en de HAVO-scholen zijn iets meer geneigd tot strategisch beleid dan de openbarescholen, de scholen met een laag rendement en de VWO-scholen. Echter, scholen neigen overhet algemeen meer naar strategisch beleid dan naar strategisch

gedrag. Extreme vormen vanstrategisch gedrag, zoals versoepeling van de bewaking van het kwalitatief niveau (bijvoorbeeldverlagen van de moeilijkheidsgraad van de schoolonderzoeken), worden amper of niet als be-leidsoptie genoemd. Het probleem van de sociale wenselijkheid bij het geven van antwoorden iswaarschijnlijk, ondanks de aanpassingen in de vraagstelling, niet geheel opgelost. Vermelddient echter te worden dat scholen beseften dat hun antwoorden van belang zijn voor de verderebeleidsvorming rond rendementsbekostiging. Gezien hun negatieve oordeel over deze vorm vanoutputcontrole zou men ook kunnen verwachten dat scholen juist extreme vormen van strate-gisch gedrag noemen, teneinde de voorgenomen maatregelen inzake rendementsbekostiging af



? 128 H.W.C.H. van Amelsvoort en B. Witziers Tabel 8. Strategisch beleid en strategisch gedrag op ontvouwingsschaal (algemene maatregelen) en Likert-schaal (concrete maatregelen) naar denominatie, rendement en onderwijssoort. Algemene maatregelen Concrete maatregelen Gem. SD Gem. SD N Denominatie ' Bijzonder 3.17 0,47 23 Openbaar 2,97 0.41 30 Rendement ^ laag 3.82 1.33 2.90 0,43 17 midden 4.23 1.60 2.98 0,42 17 hoog 5.18 1.69 3.26 0,41 19 Onderwijssoort HAVO 3.17 0.36 28 VWO 2,93 0,50 25 ' p = 0.10;Eta2 = 0.052p = 0.03;Eta2 = 0.13 3 p = 0.04; Eta^ = 0.08 tc wentelen. Een empirische indicatie voor het feit dat extreme vormen van strategisch gedragniet direct te verwachten zijn, betreft de in eerder onderzoek (Bosker, 1991) aangetroffen (licht)positieve correlatie tussen kwalitadef en kwandtadef rendement. Hogere prestades gaan in depraktijk samen met minder zittenblijven, minder drop-out en minder afstroom. Wat betreft de concrete maatregelen, blijkt dat meer dan 50% van de scholen het zeerwaarschijnlijk acht dat bij invoering van een vorm van rendementsbekostiging de volgendemaatregelen zullen worden getroffen: 1. creëren van meer bijscholingsmogelijkheden voor docenten; 2. invoeren dan wel

automatiseren van een leerlingvolgsysteem; 3. stoppen van meer tijd per leerling in studiebegeleiding; 4. voorzichtiger adviseren bij twijfel over schooltypekeuze; 5. vaker doorstroming van HAVO-3 naar het MBO adviseren; 6. sneller de afstroom naar een lager schooltype adviseren. veranderingen in beleid De maatregelen die de scholen zeggen te gaan nemen bij invoering van een vorm van rende-mentsbekostiging, zijn vergeleken met het huidige beleid dat de school voert, teneinde inzicht tekrijgen in de veranderingen in beleid. Tabel 9 toont dat scholen meer geneigd zijn strategischebeleidsmaatregelen ter verbetering van hun rendement te treffen naarmate het organisatie- enonderwijskundige beleid op de corresponderende terreinen in mindere mate ontwikkeld is. Ditkomt meer specifiek tot uitdrukking bij aspecten van de leerlingbegeleiding, de leerlingbeoor-deling en de schoolorganisatie. Hoe minder faciliteiten men in de onderbouw voor de leerling-begeleiding kent, des te eerder kiest men voor beleidsterreinen en concrete maatregelen diekunnen worden gerekend tot strategisch beleid. Verder geldt dat scholen verhoudingsgewijsmeer kiezen voor de strategische beleidsterreinen, naarmate ze in de huidige situatie

mindermaatregelen kennen om ongeoorloofd verzuim van leerlingen tegen te gaan en naarmate hunbeoordelingssysteem minder systematisch is.



? Deregulering en de marktpositie van scholen 129 Tabel 9. Samenhang tussen aspecten van huidige en toekomstige schoolsituatie. Huidig beleid Voorgenomenalgemene maatregelen Voorgenomenconcrete maatregelen AANNAME •toelatingscriteria onderbouwtoelatingscriteria bovenbouw HAVOtoelatingscriteria bovenbouw VWO LEERLINGBEGELEIDINGvoorzieningen onderbouwvoorzieningen bovenbouwaantal uren onderbouwaantal uren bovenbouw LEERLINGBEOORDELINGbeoordelingssysteem DOORSTROMINGcriteria advies na brugklas SCHOOLORGANISATIEaantal functioneringsgesprekkenverzuimmaatregelen SELECTIE/DETERMINATIEadvisering vakkenpakketkeuze BESTUURLIJKE BETROKKENHEID: organisadebeleid onderwijskundig beleid PRESTATIEGERICHTHEID -.10-.18-.17 .16-.01-.27 -.27 -.09.02-.02 -.23 -.01.16.12 -.25 -.08 -.13 -.15 -.03-.33 -.06-.15 .01 .13 .01 -.13 -.10 .11 -.13 .02 vet gedrukte correlaties zijn significant bij a <.I0cursief gedrukte correlaties zijn significant bij a <.20 CONCLUSIES In dit artikel staan twee vragen centraal. De eerste vraag luidt of scholen komen tot een markt-gericht beleid zoals bedoeld door het dereguleringsbeieid en welke problemen zij daarbij onder-vinden, De tweede vraag heeft betrekking op de

houdingen aangaande de wenselijkheid vanmarktgericht functioneren van scholen en een overheidsbeleid gericht op het stimuleren hier-van. Deze vragen zullen achtereenvolgens besproken worden. Vanuit het eerste onderzoek gesteld kan geconcludeerd worden dat scholen door het deregu-leringsbeieid inderdaad gestimuleerd worden beleidsmadger te werken. Dit gegeven kan aan dehand van een aantal ontwikkelingen nader geïllustreerd worden. In het basisonderwijs heeft hetformatiebudgetsysteem er volgens de betrokkenen toe geleid dat scholen steeds meer beschik-ken over prognoses over de verwachte leerlinginstroom. In de onderzochte VWO-scholen ismen druk bezig met het vormgeven van de vrije ruimte in het onderwijsaanbod. In de onder-zochte MBO-scholen heeft volgens de betrokkenen de lumpsum-systematiek geleid tot hetcreëren van nieuwe opleidingen, flexibilisering in de doorstroommogelijkeden en het creërenvan nieuwe funcdes dan wel het differentiëren van functies. Een voorbeeld hiervan is dat allebezochte MBO-scholen in meer of mindere mate taakuren hebben vrijgemaakt om een beter



? 130 H.W.C.H. van Amelsvoort en B. Witziers beleid aangaande aspecten die van groot belang zijn voor de marktpositie (bijvoorbeeld leer-lingwerving) mogelijk te maken. Tenslotte valt bij alle schooltypen te wijzen op de toename vanhet aantal contacten met specifieke doelgroepen. Deze conclusie wil niet zeggen dat scholen geen problemen ondervinden. In algemene zin kangesteld worden dat hel proces van deregulering en decentralisatie nog in een overgangsfaseverkeert. Dit levert volgens de betrokkenen een aantal problemen op. In de eerste plaats is er despanning tussen het stimuleren van de marktgerichtheid van scholen aan de ene kant en aan deandere kant de belemmeringen die scholen ondervinden om aan deze marktgerichtheid handen envoeten te geven. Een voorbeeld hiervan is dat de MBO-scholen in dit onderzoek willen concurre-ren met betrekking tot het onderwijsaanbod, maar daarbij in de praktijk allerlei belemmeringenondervinden, met name omdat bij de verdeling van vakken/richtingen over scholen vanuit deoverheid overwegingen len aanzien van de denominatie een belangrijke rol spelen. Een anderproblematisch punt in deze is dat, ondanks het formatiebudgetsysteem, de mogelijkheden om tekomen tot

een flexibele personeelsbeleid nog altijd als gering ingeschat worden. Met name deverplichting om bij vacatures wachtgelders in dienst te nemen is hier de boosdoener. In de tweede plaats vloeien er knelpunten voort uit het feit dat er in veel scholen sprake is vaneen cultuur die niet toegesneden is op de veranderende omstandigheden. Uil de interviews metde schoolleiders en uil de vragenlijst blijkt dat de houding van docenten in veel gevallen niet inde pas loopt met een marktgerichte filosofie. Niet alleen zijn zij weinig geneigd om deel tenemen aan de beleidsvoering, maar tevens houden zij veelal vast aan hun opvattingen aangaan-de autonomie. Duidelijk is dal in een dergelijke constellatie de vorming en uitvoering vaninstellingsbeleid niet eenvoudig is. De laatste conclusies hebben betrekking op de houdingen binnen de onderzochte scholen. Metbetrekking tot de responsiviteit binnen scholen kan geconcludeerd worden dat deze in hetalgemeen groter is dan de theorievorming op dit terrein doel vermoeden. Zo levert een sterkegerichtheid van scholen in het beroepsonderwijs op het bedrijfsleven voor de meeste responden-ten geen problemen op. In dit opzicht zijn opvattingen die vasthouden aan de 'pedagogischeprovincie' blijkbaar

aan het verdwijnen. Problematisch is wel de verhouding tot ouders. Nietalleen schatten betrokkenen de deskundigheid van ouders met betrekking lot het onderwijs laagin, maar tevens wijzen veel docenten een grote betrokkenheid van ouders bij het onderwijs af.Voorzover het dereguleringsbeleid als doel heeft de afstemming lussen het onderwijsaanbodvan scholen en de wensen van onderwijsconsumenten te vergroten, moeten de kansen hierop alsklein ingeschat worden. Wat betreft de houdingen aangaande het overheidsbeleid kan geconcludeerd worden dat ertussen de verschillende schooltypen grote verschillen bestaan over de wenselijkheid van dere-gulering. In het basisonderwijs is men in grote lijnen geen sterk voorstander hiervan, in hetMBO wel. Dit zal betekenen dal maatregelen in het kader van het dereguleringsbeleid in deverschillende schooltypen verschillend zullen uitwerken. Een voorbeeld hiervan is de mogelijk-heid om te differentiëren naar salaris. In het basisonderwijs is hier weinig behoefte aan, in hetMBO veel meer. Dat dit consequenties heeft voor de uitwerking van dit beleid in de verschillen-de schooltypen ligt voor de hand. Getuige de grote verschillen tussen schooltypen ligt hetevenzeer in de rede om bij een

nadere uitwerking van het dereguleringsbeleid met deze verschil-len in oriëntatie rekening te houden. Specifieke inzichten omtrent de houdingen kunnen ontleend worden aan het onderzoek naarde wenselijkheid van rendementsbekostiging. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dalscholen afwijzend staan tegenover de invoering van een dergelijk systeem. Met name de notiedat vooral kenmerken van de leerlinginstroom bepalend zijn voor het rendement van de schoolspeelt hier een belangrijke rol. Ondanks dit negatieve oordeel over de voorgestelde vormen vanrendementsbekostiging hebben scholen echter wel vertrouwen in de mogelijkheden om hunrendement te manipuleren. Uit de genoemde te verwachten beleidsreacties van HAVO- enVWO scholen blijkt dat scholen gevoelig zijn voor bekostigingsprikkels en bij de invoering vaneen dergelijk systeem hun gedrag zullen aanpassen zonder te vervallen in extreme vormen vanstrategisch gedrag. Zoals gezegd kan sociale wenselijkheid hier een rol spelen. Daar staat echter



? Deregulering en de marktpositie van scholen 131 tegenover dat scholen in het MBO ais reactie op rendementsbekostiging inderdaad wenselijkgeachte maatregelen nemen gericht op optimalisering van de leerlingbegeleiding, -beoordelingen -selectie (Brandsma & Thijssen, 1994; Pelkmans & De Vries, 1991). Aangezien er geenreden is om aan te nemen dat de onderzochte scholen op dit punt wezenlijk van MBO-scholenverschillen, mag aangenomen worden dat scholen inderdaad conform de boven weergegevenreactie zullen handelen. Een probleem inzake het verbinden van financiële consequenties aan een systeem van out-putcontrole is echter wel dat het een technisch complexe maatregel is. Te wijzen valt hier op denoodzaak oin met uitermate verfijnde scenario's te werken en op het bestaan van vele valkuilendie bij een gebrekkige imlementatie kunnen optreden. In dit opzicht verdient het aanbevelingom eerst een wat terughoudender middel in te zetten. Te denken valt hier aan de verplichting tot(openbare) jaarverslagen. Getuige het eerste onderzoek bestaan tegen een dergelijke maatregelin hel onderwijs veel minder bezwaren. Bovendien wordt zo aan een sterk bij ouders levendewens tegemoet gekomen worden. NOOT Een nodaal is een gebied waarvan
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