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1 Onderwijsondersteuning en samenwerking:
een veldverkenning

1.1 Inleiding
Nascholing en schoolbegeleiding zijn belangrijke ondersteuningsfuncties bij de
vernieuwing en kwaliteitsverbetering van het onderwijs. De bemoeienis met die
vernieuwing en kwaliteitsverbetering kan worden samengevat onder de term
'schoolverbetering'. In het algemeen wordt onder schoolverbetering het volgende
verstaan: de "verbeteringen, die tot een effectievere en efficiëntere realisering van de
bestaande doelstelling moeten leiden" (Lagerweij, 1987, p. 110). Weindling (1989) voegt
hieraan toe dat schoolverbetering duidt op het realiseren van elke doelstelling die de
verbetering van de leerlingprestatics op het oog heeft en gericht is op de klas en de
school.
Zoals gezegd kunnen bij schoolverbetering twee ondersteuningsfuncties worden
ingezet, namelijk nascholing en schoolbegeleiding. Historisch en beleidsmatig gezien
worden de twee ondersteuningsfuncties vervuld door respectievelijk de Lerarenopleidingen Basisonderwijs (afgekort tot PABO's, d.w.z. Pedagogische Academie voor
het Basisonderwijs') en Schoolbegeleidingsdiensten (afgekort tot SBD's). Wat betreft
de schoolbegeleiding zullen we ons beperken tot de begeleiding die wordt gegeven in
het kader van nascholing. Alle overige begeleiding die door SBD's wordt verzorgd,
zoals bijvoorbeeld leerlingbegeleiding, valt buiten het perspectief van deze studie.
Het onderzoek waarover in deze studie wordt gerapporteerd heeft als hoofdthema
de samenwerking van PABO's en SBD's bij ondersteuningsactiviteiten voor
basisscholen. In het onderzoek worden structurele samenwerkingsvormen bij nascholing
en schoolbegeleiding opgespoord, beschreven en geëvalueerd. De bijbehorende
probleemstelling luidt als volgt:

N.B.: voordal de Wet op hel Basisonderwijs in 1985 in werking trad, heetten de lerarenopleidingen
basisonderwijs nog geen PABO. Voor het leesgemak hebben wc ervoor gekozen om overal de term PABO
te gebruiken, ook al is dat historisch gezien niet overal juist. In de tekst komt ook vaak de term 'hogeschool' voor. Veel PABO's zijn sinds de STC-operatie (Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie)
niet meer zelfstandig, maar vormen een onderdeel van een hogeschool.
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Welke samenwerkingsvormen zijn te onderscheiden bij de samenwerking van
PABO's en SBD's bij nascholing en welke effecten hebben de gekozen
samenwerkingsvormen op nascholing9
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de problematiek met betrekking tot
de samenwerking van PABO's en SBD's bij de onderwi|sondersteuning Daartoe worden
in de verschillende paragrafen deelaspecten van deze problematiek beschreven, waarbij
vermeld dient te worden dat de literatuurstudie ten behoeve van dit hoofdstuk in oktober
1994 is afgesloten In paragraaf 1 2 wordt een historische schets gegeven van de
beleidsontwikkelingen met belrekking tot de samenwerking bij de ondersteuning van
het onderwijs De afstemming en samenwerking bij ondersteunende activiteiten worden
in paragraaf 1 3 beschreven In paragraaf 1 4 wordt aandacht besteed aan de actuele
ontwikkelingen, namelijk de vorming van zogenaamde Educatieve Faculteiten, waarin
diverse onderwijsinstellingen samengaan In paragraaf 1 5 wordt een samenvatting
gegeven Het hoofdstuk wordt afgesloten met een overzicht van de inhoud van deze
studie

1.2 Beleidsontwikkelingen
Deze paragraaf valt uiteen in twee delen. In hel eerste deel wordt aandacht besteed aan
wettelijke regelingen die de beleidsontwikkelingen omtrent de samenwerking van de
PABO's en SBD's weergeven In het tweede deel wordt ingegaan op de verschuiving
van de bepaling van het ondersteuningsaanbod naar de vraagzijde, namelijk de
basisscholen Aan het einde worden de beleidsontwikkelingen samengevat in label
1 1

1.2.1 Wettelijke regelingen
De wettelijke regelingen van de samenwerking van PABO's en SBD's vinden hun
oorsprong in de ministeriele beleidsnota 'Nascholing van onderwijsgevenden' (TK,
1975-1976, 13798, nrs 1-3), waarin voor het eerst melding wordt gemaakt van de
wenselijkheid van afstemming van de activiteiten van beide instellingen In deze nota
wordt het volgende gesteld. "De grotere behoefte aan nascholing vraagt om [ . ] aandacht
voor coördinatie van de vele nascholingsactiviteiten [ ] en de plaats van de nascholing
binnen de verzorgingsstructuur ten behoeve van het onderwijs" (p 7) En verderop
meldt de nota dat niet mag gebeuren "dat de nascholing geheel los komt te staan van
andere dienstverlenende activiteiten". In veel gevallen "zal goede en tijdige samenwerking geboden zijn tussen degenen die op de onderscheiden terreinen werkzaam
zijn" (p 8) Als motief voor de gewenste samenwerking wordt in de nota genoemd:
"De activiteiten op het gebied van de schoolbegeleiding zijn evenals de activiteiten op
het gebied van de nascholing uiteindelijk gericht op de ondersteuning van de onderwijsgevenden bij de uitoefening van hun onderwijstaak [ . ] De terreinen van de nascholing
en schoolbegeleiding kunnen elkaar min of meer overlappen" (p.10). De specifieke
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nascholingstaak en bijbehorende faciliteiten legt de minister, vanuit de traditionele
structuren van opleiding door de PABO en begeleiding door de SBD, bij de PABO's.
Maar dit neemt volgens de tekst van de nota niet weg "dat samenwerking met andere
instanties gewenst of noodzakelijk kan zijn. Zolang hiervoor geen geïnstitutionaliseerde samenwerkingsvormen aanwezig zijn, zal, bijvoorbeeld als subsidievoorwaarde,
voor de uitvoering van bepaalde activiteiten kunnen gelden, dat programma's in overleg
met deze instanties tot stand komen" (p. 17). Kortom: de nota stelde samenwerking
niet verplicht, maar deze werd bij sommige activiteiten wel wenselijk geacht.
In 1982 publiceert het Werkverband van Plaatselijke en Regionale
Onderwijsbegeleidingsdiensten (WPRO), de vereniging waarin de SBD's samenwerken,
een beleidsnota voor de minister, waarin het Werkverband zijn standpunt uiteenzet
met betrekking tot de relatie tussen nascholing en schoolbegeleiding. De reden voor
het schrijven van deze nota is dat PABO's en SBD's "in bepaalde gevallen binnen de
plaatselijke/regionale ondersteuning van het onderwijs een gemeenschappelijke
taakstelling kennen" (p. 1). Het WPRO pleit derhalve voor zogenaamde 'functionele
samenwerkingsverbanden', dat wil zeggen: een samenwerkingsverband dat aansluit
bij de taakstelling van beide instituten, via een zekere institutionalisering en met "een
gezamenlijke planning van het werk, waaronder een afbakening van ieders taken" (p. 1 ).
Als een belangrijke taak voor SBD's noemt het WPRO de zogenaamde 'schakelfunctie'.
De SBD's dienen een schakel te vormen tussen de scholen en de aanbieders van
ondersteuning (waaronder PABO's) teneinde vraag en aanbod optimaal op elkaar afte
stemmen. SBD's "dienen hun schakelfunctie te vervullen via een structureel, plaatselijk/regionaal ondersteuningsoverleg" (p.3). Het initiatief tot een dergelijk overleg legt
het WPRO bij de SBD's. Het WPRO sluit af met de opmerking dat "een gepaste
faciliteitenregeling noodzakelijk is" (p.7), wil het overleg uitgroeien tot een complete
plaatselijke/regionale ondersteuningsstructuur. Uiterweerd en Vrakking (1984) wijzen
erop dat het streven van de overheid om samenwerking te bevorderen veeleer een
verhulde vorm van bezuiniging is. Het feit dat de SBD's de door het WPRO genoemde
faciliteiten voor het overleg nooit hebben kunnen verwerven, is in dit kader illustratief.
De afstemming van de activiteiten van PABO's en SBD's wordt verplicht gesteld in de
Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (WHBO, 1985) en de Wet op de Onderwijsverzorging (WOV, 1986). Wat betreft de regelingen omtrent deze verplichte afstemming
moet onderscheid worden gemaakt tussen de ondersteuning die in het kader van het
landelijk innovatiebeleid wordt gegeven, en de ondersteuning die wordt gegeven op
initiatief van de PABO's en/of van de SBD's of op verzoek van de basisscholen.
De bepalingen met betrekking tot de nascholing in het kader van het landelijk
innovatiebeleid, staan in de WOV en WHBO. De WHBO (1985) stelt dat wanneer
nascholing wordt verzorgd in samenhang met schoolbegeleiding, ter uitvoering van
het landelijk onderwijsinnovatiebeleid, dit overeenkomstig een uitvoeringsplan dient
te geschieden, dat moet worden opgesteld door de SBD's en de PABO's samen (artikel
106, eerste lid). Ook in de WOV (STB 635, 1986) wordt ingegaan op dergelijke
uitvoeringsplannen, en wel in artikel 6, eerste lid. Het uitvoeringsplan moet onder
andere "de wijze waarop de onderlinge samenwerking van de betrokken instellingen
en de coördinatie van hun activiteiten worden geregeld" bevatten (WOV, art. 6, lid 2e).
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In de WOV staat tot slot de bepaling dat de SBD's nascholing mede dienen uit te
voeren, wanneer de PABO's dat verzoeken (art. 21, lid 2b).
De verplichte afstemming van de activiteiten van PABO's en SBD's wat betreft de
ondersteuning die aan basisscholen wordt gegeven op initiatief van de PABO's en/of
van de SBD's, of ondersteuning die wordt gegeven op verzoek van de basisscholen, is
geregeld bij Algemene Maatregel van Bestuur: het Besluit afstemming onderwijsverzorging/nascholing (STB, 1987,372). In deze AMvB is bepaald dat wanneer de PABO en
de SBD hun concept-j aarprogramma gereed hebben, overleg dient plaats te vinden
tussen de PABO en de SBD. Daar moet worden afgesproken welke activiteiten door de
afzonderlijke instellingen worden verricht en welke in samenwerking worden
uitgevoerd. Ook moet worden afgesproken dat er afstemming plaatsvindt wanneer basisscholen verzoeken indienen bij PABO's of bij SBD's waarvan niet meteen duidelijk is
of het om nascholing of om begeleiding gaat. Kortom: afstemming is nodig om ervoor
te zorgen dat basisscholen zowel inhoudelijk als qua programmering een geïntegreerde
en doelmatige ondersteuning krijgen. Beide organisaties dienen met dergelijke afspraken
rekening te houden bij hel opstellen van hun definitieve jaarprogramma.
In zowel de WOV (art. 75) als de WHBO (art. 103a) wordt de mogelijkheid geschetst
voor de instellingen om een zogenaamd 'Experimenteel Onderwijscentrum' op te starten:
"Een onderwijscentrum ontstaat uit het samengaan van de betrokken schoolbegeleidingsdienst en de betrokken studierichting [d.i. PABO, mt], daaronder mede begrepen
de daarmee verbonden nascholing" (lid 1 van beide artikelen). De overheid sprak de
hoop uit dat er drie à vier Experimentele Onderwijscentra opgestart zouden worden. De
overheid wenste in de toekomst namelijk een nieuwe wet die de gehele onderwijsondersteuning zou omvatten. De Experimentele Onderwijscentra zouden een bijdrage kunnen
leveren aan de inhoudelijke beleidsontwikkeling omtrent die nieuwe wetgeving.
Het WPRO, de koepelorganisatie van SBD's, was van mening dat de Experimentele
Onderwijscentra tol een werkelijke kwaliteitsverbetering van de ondersteuning zouden
kunnen leiden (WPRO, 1986). Een initiatief voor een Experimenteel Onderwijscentrum is er echter nooit gekomen (Kollen, 1992; WPRO, 1990). Voor dit samengaan
bestonden namelijk enkele onoverkomenlijke barrières: de PABO's die nog niet lang
geleden, naar aanleiding van de STC-operatie (zie eerste voetnoot) in de HBO-instellingen zijn opgenomen, zouden daar weer uit moeten stappen; het was niet zeker of de
gemeenten nogfinanciëlegaranties wilden geven aan de schoolbegeleiding als de SBD's
zouden integreren met de PABO's; bovendien hebben de PABO's een levensbeschouwelijke signatuur, in tegenstelling tot de meeste SBD's (WPRO, 1986, 1990).

1.2.2 Verschuiving van vraag en aanbod
Beginjaren '80 heeft de overheid een grote rol in de bepaling welke nascholingsthema's
aandacht krijgen. Met name nascholing in het kader van het landelijk
onderwijsinnovatiebeleid valt hieronder, zoals bijvoorbeeld de Nascholing Ontwikkeling
Basisonderwijs (NOB) die bij de invoering van het Basisonderwijs is vastgesteld.
Halverwege datzelfde decennium, bij de verschijning van de WHBO, verschuift deze
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bepalende rol meer in de richting van de lerarenopleidingen en naar de vraagzijde, de
basisscholen.
Volgens de beleidsnotitie 'Nascholing in het primair en voortgezet onderwijs' (TK,
1989-1990, 21318, nrs.1-2) zullen in de toekomst de basisscholen, in plaats van de
PABO's, de subsidie voor ondersteuning moeten ontvangen. Reden daarvoor is dat
steeds "meer wordt ingezien dat de betrokkenheid van de schoolleiding bij de deskundigheidsbevordering van het eigen onderwijzend personeel onmisbaar is voor de doorwerking van nascholing in de school" (p.3). De filosofie van dit nieuwe beleid wordt in de
beleidsnotitie als volgt gekarakteriseerd: de basisscholen krijgen meer autonomie en
verantwoordelijkheid, de lerarenopleidingen gaan meer marktgericht en concurrerend
werken, en de overheid krijgt een meer kaderstellende en toezichthoudende rol. In
concreto betekent dit het volgende: de basisscholen verwerven een bestuurlijk instrument, namelijk geoormerkte subsidiegelden, vooreen actief ondersteuningsbeleid. Dit
beleid zal in het schoolwerkplan als onderdeel van het personeelsbeleid verwoord
worden. Het schoolbestuur wordt zelf verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking
en deskundigheidsbevordering van het personeel. De basisscholen kunnen voortaan
zelf beslissen bij welke PABO of andere instelling ze hun geld voor ondersteuning
willen besteden. De PABO's worden derhalve gedwongen meer marktgericht te gaan
werken en zich kwalitatief te profileren. De overheid verwacht hierbij dat, ook door de
concurrentie tussen de instellingen, de kwaliteit van de ondersteuning zal verbeteren.
De overheid neemt zich voor zich voortaan afstandelijk te houden van de inhoudelijke
programmering van nascholing. Wel kan de minister enkele belangrijke beleidsthema's aandragen, zoals bijvoorbeeld 'Weer Samen Naar School'. Daarbij zal de overheid
aan de onderwijsinspectie opdragen om toezicht te houden op de inzet van het nieuwe
beleidsinstrument voor ondersteuning van de basisscholen.
In de WOV (art. 132) is de bepaling opgenomen dat de WOV met ingang van 1995
komt te vervallen. Inmiddels is bekend geworden dat de WOV met een jaar verlengd
wordt, zodat de wet pas op 1 januari 1996 expireert (Uitleg, 1994a). Het was de bedoeling
de WOV dan te vervangen door een brede wet die de gehele onderwijsondersteuning
omvat, inclusief de nascholing en de opleiding van leerkrachten (Backx, 1992). In
1990 werd de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) gevraagd om
een advies omtrent de toekomst van de onderwijsverzorging. Eenjaar later presenteerde
de WRR in zijn rapport twee mogelijkheden voor de situatie van de onderwijsverzorging
vanaf 1996.
De eerste mogelijkheid is de stroomlijning van de WOV. In dit geval komt de wet
niefte vervallen, maar dient er wel een aantal zaken veranderd te worden. Zo zouden
nascholing en schoolbegeleiding niet meer exclusief gereserveerd moeten blijven voor
respectievelijk de PABO's en de SBD's: de PABO's zouden, net zoals de SBD's, ook
de mogelijkheid moeten krijgen om scholen te gaan begeleiden en de SBD's zouden,
evenals de PABO's, nascholing mogen gaan verzorgen.
De tweede mogelijkheid die de WRR schetst is een beleidsalternatief bij expiratie
van de WOV. Dit beleidsalternatief volgt de lijn van de beleidsnotitie 'Nascholing in
het primair en voortgezet onderwijs' (TK, 1989-1990, 21318, nrs. 1-2), die hierboven
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is besproken. De WOV zou komen te vervallen en in plaats daarvan zouden de scholen
een geoormerkt budget voor ondersteuning (nascholing, begeleiding en innovatie)
ontvangen. De scholen mogen zelf bepalen bij welke instelling (SBD, PABO, Landelijk
Pedagogisch Centrum, commerciële instelling, etc.) ze dit budget willen gaan besteden.
De scholen krijgen zelfde verantwoordelijkheid voor de aansluiting van de dienstverlening op de behoeften van de school. Het ondersteuningsbeleid van de scholen dient in
het schoolwerkplan te worden omschreven. De WRR adviseert op deze manier om "de
onderwijsverzorging tot een veel flexibeler stelsel om te vormen, waarvan de inhoud
vooral wordt bepaald door de vraag van de scholen" (WRR, 1991, p.79).
De gevolgen van het beleidsalternatief voor de onderwijsverzorgingsinstellingen
in het algemeen en SBD's in het bijzonder, schetst de WRR als volgt. In het
beleidsalternatief "ligt de nadruk niet op continuering van de status quo van de
instellingen, maar op continuering van de functie onderwijsverzorging, onder vergroting
van de ruimte voor pluriformiteit, en met benutting van de bestaande instellingen"
(p. 11 -12). De bestaande instellingen hebben "mede dankzij de zekerheden die de WOV
heeft geboden, ruimschoots de gelegenheid gehad hun waarde te bewijzen, ervaring
op te doen en werkrelaties op te bouwen" (p. 12). De WRR verwacht kortom wel veranderingen in de bestaande status quo van de verzorgingsinstellingen, maar deze zullen
niet dramatisch zijn. Het beleidsalternatief biedt ruimte voor "samenwerking met
hogescholen op het gebied van verzorging en nascholing" (p.80) en, evenals bij
stroomlijning van de WOV, zouden èn SBD's èn PABO's zowel nascholing als
begeleiding mogen verzorgen.
De subsidie van de landelijke overheid voor SBD's komt in het beleidsalternatief
te vervallen. De gemeentelijke subsidie daarentegen niel noodzakelijkerwijze: het is
mogelijk dat sommige gemeenten hun financiële bijdrage aan de SBD's willen continueren. Deze gemeenten kunnen meer zeggenschap wensen over de besteding van deze
gelden. Seuren (1994) stelt deze zeggenschap van de gemeente als voorwaarde voor
de verstrekking van de gemeentelijke subsidies, opdat gemeenten een beter lokaal
onderwijsbeleid kunnen voeren.
Op het WRR-advies zijn vele reacties geweest. Het kabinet reageerde in de 'Voorlopige
kabinetsreactie naar aanleiding van het WRR-advies' (1992) positief op de voorstellen:
"Overeenkomstig de voorstellen van de WRR zal het versterken van de positie van de
scholen uitgangspunt zijn voor een proces waarin de verzorgingsstructuur dichter onder
verantwoordelijkheid van de scholen wordt gebracht. Vergroting van de zelfstandigheid
(organisatie, beleid en uitvoering) van de verzorgingsinstellingen, flexibilisering en
ontbureaucratisering en het aanbrengen van meer samenhang in het aanbod zijn eveneens
toetssteen en uitgangspunten voor het te ontwikkelen beleid en de regelgeving" (p.2).
Het kabinet is voorstander van het vervallen van het onderscheid tussen nascholing en
schoolbegeleiding. Het kabinet zwakt de volledige afschaffing van overheidssubsidies
voor de schoolbegeleidingsdiensten af, door te stellen dat zowel de landelijke als de
gemeentelijke overheden subsidies dienen te verstrekken: blijkbaar wenst het kabinet
de status quo van de SBD's als instellingen wel te handhaven. In het overleg van de
staatssecretaris met de Tweede Kamer (Uitleg, 1993a) wordt dit nogmaals bevestigd:
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"De bewindsman wees erop dat vcrzorgingsactiviteiten van groot belang 7ijn en blijven
voor het Nederlandse onderwijs Daarom moeten ze ook door de overheid bekostigd
worden" (p 12)
Inmiddels heeft het kabinet zijn definitieve standpunt bekend gemaakt (Uitleg,
1991d), dat niet wezenlijk afwijkt van het zojuist beschreven voorlopige standpunt
De WOV zal niet worden verlengd na 1996 Wel \ indt het kabinet "een overgangsperiode
noodzakelijk, om de continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening te behouden en de
instellingen de tijd te geven op de veranderingen in te spelen" (p 12) De
overgangsperiode duurt van ljanuan 1996 tot ljanuan2000 In deze periode ontvangen
de SBD's de helft van hun overheidssubsidie van het ministerie en de andere helft gaat
als geoormerkt begeleidingsbudget naar de basisscholen, die dit verplicht bij de SBD's
dienen te besteden Ditzelfde geldt voor de gemeentesubsidies Na 2000 zal de gehele
overheidssubsidie naar de basisscholen gaan De gemeenten mogen vanaf dan zelf
bepalen hoeveel gemeentesubsidie ¿e de SBD's nog willen geven
In de 'Korte notitie inzake het WRR-advies' werpt de Onderwijsraad (1992) zich
op als verdediger van de belangen van de SBD's De Onderwijsraad beargumenteert
ten eerste dat de onderwijsverzorging een basisvoorziening is die niet aan de
mechanismen van de гце markt mag worden blootgesteld Een basisvoorziening is
"een voorziening, waarvan de centrale overheid de kwaliteit, de kwantiteit en de
financiering moet regelen" (p 2) Bij het opstellen van de WOV heeft de overheid de
onderwijsverzorging ook bedoeld als een basisvoorziening, maar volgens de WRR
zou het begrip basisvoorziening niet behoeven te leiden tot de verplichting van een
wettelijke regeling (Backx, 1992) De Onderwijsraad is evenwel van mening dat de
overheid deze basisvoorziening ook financieel in stand dient te houden Het hierboven
bespioken kabinetsstandpunt stemt hiermee overeen Ten tweede vindt de Onderwijsraad
niet dat het geld voor onderwijsinnovatie aan het budget voor de scholen moet worden
toegevoegd De Raad is van mening dat onderwijsinnovatie een kerntaak is van de
overheid en dat bekostiging via de aanbodzijde dient te geschieden En ten derde vindt
de Onderwijsraad dat nascholing en schoolbegeleiding de kerntaken zijn van respectie
velijk de PABO's en SBD's, wat niet zonder meer uitwisselbaar mag worden De
Onderwijsraad wenst kortom niet te tomen aan de status quo van de instellingen
Het WPRO ( 1991 ) reageert uiterst kritisch op het WRR-advies Enerzijds wijst het
op de tevredenheid van de scholen met de diensten van de SBD's, anderzijds vreest het
dat veel scholen elders hun ondersteuning gaan kopen bij expiratie van de WOV Verder
wijst het op het grote nsico van versnippering van het ondersteuningsbudget bij toeken
ning hiervan aan de scholen, waardoor er geen sprake meer kan zijn van een
geïntegreerde ondersteuning
Slavenburg (1992) en Meijer (1992) vrezen dat het WRR-advies oneerlijke
concurrentieverhoudingen schept die met name voor de SBD's nadelig zijn ZIJ wijzen
erop dat de SBD's moeten concurreren met de Landelijke Pedagogische Centra (LPC)
die 10% tot 409r van hun huidige subsidie behouden Bovendien moeten de SBD's
gaan concurreren met de Hogescholen, waarvoor de infrastructuur vrijwel volledig
gesubsidieerd blijft bn dat terwijl de SBD's volgens de WRR helemaal geen
rijkssubsidie meer zouden moeten ontvangen Slavenburg denkt dat ook de gemeente 17

lijke subsidies voor de SBD's veel minder zullen worden. In een reactie op het artikel
van Slavenburg, schrijft Stegerhoek (lid WRR, 1992) dat de WRR erop rekent dat de
subsidies van de gemeenten gehandhaafd zullen blijven. Een onderbouwing hiervoor
ontbreekt echter in het WRR-advies (Backx, 1992). Bovendien werd er door Van Gennip
(1990) eerder al een tendens gesignaleerd "tot vermindering van het aandeel van
gemeenten" (p.9). De stellingname van Stegerhoek wordt ondersteund door de Centrale
Commissie voor Onderwijsoverleg (CCOO) die in het Contactcentrum Bevordering
Openbaar Onderwijs/Vereniging Nederlandse Gemeenten (CBOO/VNG) namens de
gemeenten liet weten dat deze "bereid zijn de hoogte van de subsidie aan de schoolbegeleidingsdiensten te handhaven en deze net zoals het rijk voor de helft als bestedingsrechten voor de scholen uit te keren" (Uitleg, 1993b, p. 13). De overheid heeft inmiddels
bepaald dat de gemeentelijke subsidies in de overgangsperiode op peil gehouden dienen
te worden (Uitleg, 1994b). Hoe het er vanaf 2000, het einde van de overgangsperiode,
gaat uitzien is echter de vraag.
Koster (1993) tot slot is van mening dat het WRR-rapport de verzorgingsinstellingen voldoende uitdaging biedt om te overleven. De SBD's zouden daartoe marktgericht moeten gaan werken en een strategisch beleid moeten gaan voeren. Ongeveer
10% van de SBD's werkt op dit moment al volgens een marketingplan en het merendeel
van de SBD's gaat uit van principes als 'klantvriendelijkheid' en 'marktgerichtheid'
(Van Kuijk, Van Gennip & Van Kessel, 1994). Zaken als kwaliteitsnormen en het bepalen
van een missie zijn hierbij cruciaal.
De geschiedenis van de samenwerking van PABO's en SBD's en de verschuiving van
aanbodgefinancierde naar vraaggefinancierde ondersteuning, kan worden afgesloten
met het Wetsvoorstel Nascholing (TK, 1991 -1992,22726, nrs. 1 -2), waarin de bepalingen
met betrekking tot nascholing in de WHBO en WOV komen te vervallen. In plaats
daarvan wordt in de wetten voor het basis-, voortgezet en (voortgezet) speciaal onderwijs
een aantal bepalingen opgenomen die betrekking hebben op een door de scholen op te
stellen nascholingsplan en de vergoedingen voor ondersteuning. Ook de bepalingen in
de WOV en WHBO die betrekking hebben op de afstemming van onderwijsverzorging en nascholing komen te vervallen. Tevens wordt het Besluit afstemming
onderwijsverzorging/nascholing (1987) ingetrokken. In de Memorie van Toelichting
wordt echter opgemerkt dat "beide partijen er belang bij hebben dat dergelijke
afstemming tot stand komt, zodat aan de ondersteuningsbehoefte van de scholen zo
goed mogelijk tegemoet gekomen kan worden" (TK, 1991-1992,22726, nr.3, p.2). Op
verzoek van de Tweede Kamer is in het Wetsvoorstel later toch een bepaling met
betrekking tot de samenwerking opgenomen, namelijk dat SBD's alleen nascholing
aan leerkrachten basisonderwijs mogen verzorgen als zij daarover een formele
samenwerkingsovereenkomst sluiten met een PABO (Inspectie van het onderwijs, 1993;
Uitleg, 1993c). In de invoeringsperiode van deze nieuwe regeling tot 1 augustus 1997
geldt dat de scholen 80% van het hun toegekende geoormerkte nascholingsbudget
(dus niet het gedeelte dat geoormerkt is voor de schoolbegeleiding) dienen te besteden
bij de lerarenopleidingen. De Wet is op 1 augustus 1993 in werking getreden (TK,
1992-1993, 22726, nr.7). In tabel 1.1 worden de besproken beleidsontwikkelingen op
een rij gezet.
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Tabel 1.1: Overzicht van de beleidsontwikkelingen
jaar

wet/beleid

inhoud

1975

Beleidsnota 'Nascho
ling van onderwijsgevenden'

Wenselijkheid van afstemming van activiteiten van PABO's
en SBD's wordt voor het eerst uitgesproken

1985

WHBO (Wet Hoger
Beroepsonderwijs)

Verplichting van afstemming van activiteiten van PABO's
en SBD's die plaatsvinden in het kader van het landelijk
innovatiebeleid, mogelijkheden voor Experimenteel
Ondcrwijscentrum

1986

WQV (Wet op de
Onderwijsverzorging)

Verplichting van afstemming van activiteiten van PABO's
en SBD s die plaatsvinden in het kader van het landelijk
innovatiebeleid, mogelijkheden voor Experimenteel
Onderwijscentrum

1987

AMvB 'Besluit afstemming onderwijsverzorging/nascholing

Verplichting van afstemming van activiteiten van PABO s
en SBD s die plaatsvinden op initiatie! van de instellingen
zelf of op initiatief van de basisscholen

1989

Beleidsnotitie 'Nascholing in primair en
voortgezet onderwijs'

Basisscholen zullen in de toekomst subsidies gaan ontvangen voor nascholing en schoolbegeleiding

1994

Wet Nascholing

Bepalingen m b t nascholing en afstemming in de
WHBO WOV en AMvB vervallen De subsidies
voor nascholing gaan naar de basisscholen die daartoe
een naschohngsplan dienen op te stellen

1991-1997

Overgangsperiode
nascholing

De basisscholen dienen 80"7r van hel toegekende geoormerkte nascholmgsbudget te besteden bij de PABO s

1996

expiratie WOV

WRR ( 1991) adviseert over mogelijkheden bij
expiratie vergelijkbaar met Beleidsnotitie Nascholing
in primair en voortgezet onderwijs

1996-2000

Overgangsperiode
onderwijsverzorging

SBD s ontvangen helft van overheidssubsidie, de andere
helft gaat geoormerkt naar de basisscholen De basisscholen
dienen 100% van dit geoormerkte begelcidingsbudget
te besteden bij de SBD s

na 2000

Subsidies naar basisscholen

Geoormerkte subsidies voor nascholing en begeleiding
worden samengevoegd tot een geoormerkt ondersteunings
budget dat de basisscholen naar eigen inzicht mogen
besteden Mogelijkheid tot gemeentelijke subsidiering van
de SBD s blijft beslaan

In tabel 1 1 is duidelijk te zien dat de overgangsperiodes voor de overhevelingen van
de overheidssubsidies voor nascholing en begeleiding ongelijk lopen De
overgangsperiode voor het nascholmgsbudget loopt van 1 augustus 1993 tot en met 1
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augustus 1997 In deze période dienen de scholen 80% van dit budget bij de PABO's te
besteden De overgangsperiode voor het begeleidingsbudget loopt van 1 januari 1996
tot en met 1 januan 2000 In deze periode dienen de scholen dit budget in zijn geheel te
besteden bij de SBD's Pas na 1 januan 2000 zal het nascholings- en begeleidingsbudget
samengevoegd en geoormerkt kunnen worden als onderstcuningsbudget dat de scholen
naar eigen inzicht bij de PABO's, SBD's dan wel andere instellingen mogen besteden
Tot zover de beleidsontwikkelingen met betrekking tot de samenwerking bij
ondersteunende activiteiten In de volgende paragraaf zal meer in concreto worden
ingegaan op de afstemming en samenwerking bij dergelijke activiteiten

1.3 Afstemming en samenwerking bij ondersteunende activiteiten
Via een Delphi-onderzoek is een groot aantal kenmerken verzameld waaraan nascholing
zou moeten voldoen (Van Tulder, Veenman & Roelofs, 1989) De deskundigen uit het
Delphi-panel blijken een grote waarde te hechten aan afstemming tussen de PABO's
en SBD's "Opzet en uitvoering van schoolgenchte nascholing, inclusief de 'nazorg',
dienen te geschieden in onderlinge samenwerking tussen PABO('s) en
onderwijsbegeleidingsdiensten" (p 501) Het Ministerie van Onderwas en Wetenschappen (1992, ρ 267) vindt dit eveneens "De inspectie heett geconstateerd dat
implementatie in aansluiting op nascholing het best plaats vindt als het hele traject van
voorbereiding, uitvoering en implementatie door PABO en SBD gezamenlijk gedragen
wordt" In deze paragraat wordt besproken hoe de mogelijkheden tot alstemming en
samenwerking in de praktijk worden benut
De motieven op basis waarvan de instellingen besluiten te gaan samenwerken zijn van
verschillende aard Zo zijn er in de eerste plaats de ideële motieven, bijvoorbeeld de
verbetering van de kwaliteit van het produkt nascholing, de mogelijkheid tol uitwisseling
van kennis en ervaringen met betrekking tot nascholing, het beset dat de SBD en de
PABO afhankelijk van elkaar /i]n op het terrein van nascholing, het besef dat
samenwerking tussen PABO en SBD betere mogelijkheden biedt tot afstemming ten
aanzien van nascholing, een gemeenschappelijke betrokkenheid van PABO en SBD
bij de vernieuwing van het onderwijs, het tegengaan van competentiestrijd of
concurrentie tussen de PABO en SBD op het terrein van nascholing, of het scheppen
van grotere duidelijkheid in nascholingsbeleid ten opzichte van de scholen
In de tweede plaats zijn er motieven die voortvloeien uit de wettelijke verplichtingen
om op sommige terreinen samen te werken Vaak is samenwerking op sommige terreinen
geboden, omdat dit wettelijk bepaald is en in andere gevallen zijn de nieuwe maatregelen
van de overheid ten aanzien van nascholing beter uitvoerbaar door samen te werken
Of de SBD en PABO sluiten zich aaneen, omdat samenwerking beloond wordt met
subsidie, zoals bijvoorbeeld bij het 'PRINT-project' en 'Onderwijskundig Management'
Ten derde besluiten sommige instellingen met elkaar te gaan samenwerken omdat
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men vindt dat de samenwerking voordelen voor de eigen instelling oplevert,
bijvoorbeeld de samenwerkingspartner beschikt over benodigde financiële en/of
personele middelen ten aanzien van nascholing, de samenwerkingspartner beschikt
over de benodigde inhoudelijke en/of didactische deskundigheid, of de samenwerking
is gunstig voor de beeldvorming van de instelling
Ten vierde zijn er de praktische motieven de instelling waarmee wordt samengewerkt ligt geografisch dichtbij of er waren reeds veel (informele dan wel formele)
contacten met die instelling
Tot slot zijn er de inhoudelijke motieven, bijvoorbeeld omdat men werkzaam is op
hetzelfde/dezeltde naschohngsthema('s), omdat de doelen van de SBD en PABO ten
aanzien van nascholing gelijk zijn, of omdat de SBD en PABO dezelfde visie op
nascholing hebben (Leenders, bberg & Stokking, 1990)
Ondanks het feit dat de PABO's en SBD's belangrijke motieven hebben om te gaan
samenwerken, blijkt vaak dat de samenwerking moeizaam verloopt Van Gennip (1990,
ρ 48) merkt op dat dit voortkomt uit "de onmogelijkheid om begeleiding en nascholing
strikt van elkaar te scheiden, de strijd om de gunst van de scholen en de hiermee
verweven concurrentie tussen beide instellingen Ook zijn er cultuurverschillen en
verschillen in werkwijzen en professionaliteit die voortvloeien uit de taken van
onderwijsbegeleidingsdienst en PABO"
Activiteiten die niet strikt nascholing of begeleiding zijn, liggen in de zogenaamde
'gnjze zone' tussen nascholing en begeleiding Over dit soort activiteiten dient overleg
gepleegd te worden, zodat overeenstemming wordt bereikt over de afstemming
Dergelijk afstemmingsoverleg leidt op het niveau van de directies van de PABO's en
de SBD's vaak wel tot samenwerking De daadwerkelijke samenwerking op de
werkvloer verloopt echter niet altijd bevredigend (Van Gennip, 1990 Research voor
Beleid, 1989) Dit zal hieronder geïllustreerd worden aan de hand van twee grote
landelijke ondersteuningsprojecten, namelijk Speerpunt Lezen en Onderwijskundig
Management Primair Onderwijs Beide projecten werden door de overheid gestimuleerd
en samenwerking gold daarbij als subsidievoorwaarde
Speerpunt Lezen ging in 1985 van start De cursus was opgezet in het kader van het
zorgverbredingsbeleid, om de groei van het speciaal onderwijs een halt toe te roepen
De uitvoering van de cursus met bijbehorende faciliteiten viel de PABO's ten deel
Indien er sprake was van nazorg na de cursus Speerpunt Le/en, kwam dit voor rekening
van de SBD's Ten tijde van de start van Speerpunt Lezen was er bij de PABO's, vanwege
de fusies (fusie PA-KLOS en fusie van de HBO-instelhngen) een overschot aan
docenten Deze boventalligen waren degenen met de minste dienstjaren en dus de
minste ervaring Deze mensen werden ingezet bij de verzorging van Speerpunt Lezen,
een cursus voor ervaren leerkrachten basisonderwijs (Dekkers, 1988) De Onderwijsinspectie (1985) gat al in een vroeg stadium aan dat de SBD's weinig vertrouwen
hadden in de veronderstelde deskundigheid van de PABO-docenten Deze nascholingsdocenlen volgden voorschohngsdagen bij de LPC, waarvoor ook de schoolbegeleiders waren uitgenodigd Op dergelijke dagen leerde men elkaar kennen De
medewerkers van de PABO's en SBD's konden bij Speerpunt Lezen gaan samenwerken
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bij de voorbereiding, uitvoering en/of nazorg van de nascholingscursus Uit het evaluatie
onderzoek van Stokking, Dekker en Leenders ( 1987) blijkt dat in een kwart van de
gevallen de schoolbegeleider in het geheel niet betrokken is geweest bij de voorberei
ding, uitvoering of nazorg van Speerpunt Lezen In de helft van de gevallen is er overleg
gepleegd in alleen de voorbereidingsfase In het overgebleven kwart van de gevallen
kunnen we dus spreken van daadwerkelijke samenwerking bij de cursus Zoals ook
Van Gennip (1990, ρ 34) stelt "De samenwerking tussen PABO en SBD bleek in veel
gevallen te beperkt terwijl de bereidheid hiertoe soms te wensen overliet" De PABOdocenten bleken niet erg tevreden te zijn over de nazorg zoals die door de SBD's werd
verzorgd (Research voor Beleid, 1989) De cursus Speerpunt Lezen is door ongeveer
de helft van de deelnemers negatief geëvalueerd Een meerderheid van de cursisten
geeft aan bij verdere ondersteumngsactiviteiten met betrekking tot zorgverbreding de
voorkeur te geven aan de SBD (Van Gennip, 1990) Een belangrijk motief voor de
cursisten om deel te nemen aan de cursus, was de extra formatie die men ervoor kreeg
van het Ministerie Bij de voorbereiding van een volgend speerpunt, zou sterk rekening
gehouden moeten worden met de uitkomsten van de evaluatie van het Speerpunt Lezen
(Formatieve evaluatie voorbereiding Speerpunt Rekenen, 1990) De samenwerking
met de SBD's wordt hierbij sterk aanbevolen Dat dit niet eenvoudig /al zijn, mag
blijken uit de wijze waarop de schoolbegeleiders en PABO-docenten over elkaar dachten
ten tijde van Speerpunt Lezen Illustratief hierbij is een uitspraak van Slavenburg (1992),
een directeur van een SBD, in zijn reactie op het WRR-advies "Bijbehorende nascholing (van Hogescholen e d ) vind ik in dit verband irrelevant de rol daarvan in het
innovatiebeleid is in Nederland steeds gering geweest" (p 138)
De tweede hier te bespreken nascholingscursus is Onderwijskundig Management
Primair Onderwijs, in het vervolg aangeduid als Onderwijskundig Management Deze
cursus was alleen voor directeuren en adjunct-directeuren van basisscholen bedoeld
De opzet van de cursus Onderwijskundig Management was, net zoals Speerpunt Lezen,
voor een groot gedeelte bepaald door de overheid Tevens bepaalde de overheid dat
"de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van deze nascholing bij de genoemde
hogescholen ligt Als mede-uitvoerder kan de schoolbegeleidingsdienst optreden [ ]
Het gaat er immers om dat hel geleerde snel op school in praktijk kan worden gebracht
Hierbij kan de SBD behulpzaam zijn" (Uitleg, 1991, ρ 8) De SBD's kregen echter
geen extra faciliteiten De LPC hebben uitgewerkte cursussen Onderwijskundig Ma
nagement ontwikkeld Tevens verzorgden de LPC voorscholingsdagen voor de nascholingsdocenten die Onderwijskundig Management moesten gaan verzorgen De PABO's
en SBD's hebben van het LPC-matenaal gebruik gemaakt bij de opzet van hun eigen
cursussen Onderwijskundig Management De samenwerking tussen PABO's en SBD's
is bij Onderwijskundig Management beter van de grond gekomen dan bij Speerpunt
Lezen Blijkbaar realiseerde men zich niet zonder elkaar te kunnen en samen een beter
produkt te kunnen leveren, en blijkbaar had men veel geleerd van de ervaringen bij
Speerpunt Lezen De cursussen Onderwijskundig Management zijn geëvalueerd door
Brandsma en Matthijssen (1992) Hieruit blijkt dat maar weinig cursisten begeleiding
hebben genoten bij het invoeren van het geleerde in de praktijk De onderzoekers merken
hierbij op dat sommige deelnemers wellicht niet hebben gemerkt dat ze werden begeleid
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door de schoolbegeleider, omdat deze de school bezocht in het kader van de reguliere
begeleidingsafspraken, zonder expliciet voor Onderwijskundig Management te komen.
Het rapport gaat in dit verband echter niet in op de samenwerking van PABO's en SBD's.
Vrij recent is een tweetal rapporten verschenen, waarin de samenwerking van PABO's
en SBD's nader wordt belicht. Het ene is afkomstig uit de hoek van de onderwijsverzorging, het andere uit de hoek van de PABO's.
Het eerste is het rapport van de Inspectie Onderwijsverzorging getiteld 'Afstemmen
en samenwerken' (1992), waarin de uitvoering van het Besluit Afstemming
onderwijsverzorging/nascholing uit 1987 (zie paragraaf 1.2.1 ) wordt geëvalueerd. Een
belangrijke conclusie uit dit rapport is dat de meeste PABO's en SBD's voldoen aan de
verplichting tot samenwerking. De inspectie schrijft dat de instellingen regelmatig met
elkaar overleggen, met een frequentie die varieert van elke maand tot elk halfjaar. De
instellingen blijken vooral samen te werken bij thema's waar samenwerking een
voorwaarde is voor het toekennen van extra faciliteiten. Voorbeelden van dergelijke
thema's zijn Onderwijskundig Management, het PRoject Invoering Nieuwe Technologieën (PRINT) en zorgverbreding. Bij veldgebonden thema's, waarbij samenwerking
niet verplicht is, komt afstemming veel minder voor. Uit het rapport blijkt dat de samenwerking zijn praktische problemen kent. Zo vinden de»SBD's het overleg met de PABO's
een tijdrovende zaak. Dit werd ook reeds gemeld in het Onderwijsverslag over het jaar
1991 (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1992). De inspectie signaleerde
dat samenwerkende instellingen vaak afspraken maken over afstemming, maar dat de
instellingen tekort schieten op momenten dat ze naar elkaar zouden moeten verwijzen,
bijvoorbeeld wanneer het bij een verzoek van een basisschool niet meteen duidelijk is
of het om nascholing of schoolbegeleiding gaat. De inspectie doet enkele aanbevelingen aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen, zoals het stimuleren van de
samenwerking door belemmeringen bij het inzetten van eikaars personeel weg te nemen
(dit was onmogelijk, omdat de instellingen onder verschillende wettelijke kaders
functioneren) en het ontvangen van gelijkwaardige faciliteiten voor zowel PABO's als
SBD's voor de afstemming en samenwerking.
Het tweede belangrijke rapport dat is verschenen, is het eindrapport van de
Visitatiecommissie van de PABO's, getiteld 'Bekwaamheid aan de Basis' (HBO-Raad,
1993). Hierin komt onder andere de nascholing die door de PABO's wordt verzorgd
aan de orde. De Commissie stelt dat het nascholingsaanbod het overheidsbeleid volgt,
en slechts zelden tot stand komt op grond van vragen uit het veld. De SBD's spelen een
belangrijke rol bij deze overheidsgebonden nascholing. De nascholing is volgens de
Commissie in het algemeen "weinig innovatief en is niet altijd adequaat toegesneden
op de beginsituatie van de cursisten" (p. 16). In veel gevallen is een samenwerkingsverband met één of meerdere SBD's gevormd, die volgens de Commissie echter
"vaak niet expliciet worden genoemd, ondanks de verplichting voor de overheidsnascholing tot afstemming te komen met de onderwijsbegeleidingsdiensten. Desgevraagd
blijkt ook het concurrentiemodel in deze instellingen in de beleving èn in de praktische
uitvoering nog regelmatig voor te komen" (p.72-73). De afstemming beperkt zich "vaak
tot pragmatische aspecten, zoals de verdeling van het ontwikkelingswerk, inzet van
menskracht, programmering, intake en evaluatie" (p.73). Het beleid met betrekking
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tot de samenwerking met SBD s is bij veel PABO's nog onvoldoende uitgekristalli
seerd Volgens de Commissie is de samenwerking op de werkvloer gebaseerd op een
soort vanzelfsprekende collegialiteit in plaats van een inhoudelijk beleid Dat de/e
vrijblijvendheid aan het veranderen is, zien we in de volgende paragraaf

1.4 Educatieve Faculteiten
In de recente beleidsvoornemens wordt gesproken over zogenaamde 'Educatieve
Faculteiten', waarin lerarenopleidingen (PABO's, Eerste en Tweede Graads
Lerarenopleidingen en Universitaire Lerarenopleidingen), SBD's en LPC worden
geconcentreerd (TK, 1989-1990,21300 VIII, nr 55) In de/e paragraaf zal nader worden
aangeduid wat Educatieve Faculteiten zijn en wordt er ingegaan op de recente
ontwikkelingen
In 1988 werd de term voor het eerst gebruikt door kamerlid Franssen tijdens de
behandeling van de begroting in de Tweede Kamer In een briel aan de Tweede Kamer,
definieert de staatssecretaris (Wallage) de Educatieve Faculteiten als volgt "Bij een
educatieve faculteit heb ik een bundeling van activiteiten voor ogen waarbij opleiding,
nascholing en ondersteuning ν an de onderw ïjsgevenden de schoolleiding en de school
als geheel, op een samenhangende wijze gestalte hebben gekregen" (TK, 1990-1991,
21800 VIII, nr 24, ρ 2) Vooral de bundeling van deskundigheden /iet de staatssecretaris
als een groot voordeel van Educatieve Faculteiten, zodat de in Nederland versnipperd
aanwezige know-how meer efficient en breder inge/et kan worden De Educatieve
Faculteiten zouden moeten gaan fungeren als een regionaal adres, waar de scholen met
al hun ondersteuningswensen terecht kunnen De staatssecretaris legt er de nadruk op
om initiatieven voor ontwikkeling van Educatieve Faculteiten vanuit de instellingen
zelf te willen stimuleren Hij acht de prolessionelc instellingen zelf voldoende in staat
om geschikte samenwerkingsvormen te vinden die passen bij de groei naar Educatieve
Faculteiten Naar zijn mening is m Nederland sprake van een voldoende brede basis
bij de betrokken instellingen om dergelijke Educatieve Faculteiten van de grond te
krijgen Hij nodigt derhalve de instellingen uit om aanvragen bij hem m te dienen om
aanspraak te kunnen maken op een beperkt budget voor experimenten Educatieve
Faculteiten
Het WPRO (1990) reageerde spoedig op de bnef van de staatssecretaris over de
Educatieve Faculteiten Het WPRO vroeg zich al m hoeverre de ideeën van de
staatssecretaris aantasting van de onderwijsbegeleiding betekenden, indien de SBD's
zouden moeten opgaan in hogescholen Volgens hel WPRO is er geen reden meer voor
het samengaan van PABO's en SBD's, daar beide instellingen voortaan nascholing
zouden mogen verzorgen De door de staatssecretaris gewenste schaalvergroting wil
het WPRO aanpakken binnen de sector onderwijsbegeleiding, zonder daarbij de PABO's
te betrekken Het WPRO ziet geen belang in het samenvoegen van de begcleidings- en
opleidingsdeskundigheden De naschohngsdeskundigheid geeft wel aanleiding tot
samenwerking en afstemming, maar zeker niet tot samengaan, aldus het WPRO (1990)
Even later stelt het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (1992, ρ 267)
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"De samenwerking tussen verzorgings- en nascholingsinstellingen bevindt zich thans
in een stroomversnelling onder invloed van [...] de brief van de Staatssecretaris van
Onderwijs en Wetenschappen waarin experimenten gestimuleerd worden die de grenzen
tussen nascholing en verzorging overstijgen". Er zijn 14 initiatieven voor experimenten
Educatieve Faculteit ingediend.
Belangrijke overeenkomsten in deze bij het ministerie ingediende aanvragen zijn
dat alle instellingen handelen vanuit intrinsieke motieven. Alle samenwerkingsverbanden willen met een groeimodel werken: klein beginnen (enkele projecten en/of
enkele instellingen) en later groter worden. Opvallend is dat er geen denominatieve
barrières worden geslecht in deze experimenten. Het plan van de Educatieve Faculteiten past binnen beide opties van de WRR. In beide opties, zowel stroomlijning van de
WOV als het beleidsalternatief, zullen de grenzen tussen verzorgingsinstellingen en
hogescholen wegvallen en ligt samenwerking in een Educatieve Faculteit voor de hand
(Kollen, 1992). Volgens Kok (1992) zijn er maar weinig aanvragen voor experimenten
Educatieve Faculteit die uitgaan van een bepaalde visie over ondersteuning van scholen:
"In nagenoeg alle gevallen gaat de samenwerking niet verder dan het maken van een
aantal afspraken tussen de besturen van de instellingen over de verdeling van de markt,
het veilig stellen van de levensbeschouwelijke dimensie, het gezamenlijk investeren in
nieuwe taken en het bewerken van de markt" (p. 15). Aangezien in geen enkele aanvraag
alle functies van ondersteuning zijn ondergebracht, is het volgens Kok niet zo dat de
scholen nu met al hun vragen op één adres terecht kunnen.
Giesbers (1992) noemt een aantal mogelijke motieven op basis waarvan instellingen
kunnen besluiten een Educatieve Faculteit te beginnen: economische motieven,
strategische motieven (bijvoorbeeld het overleven van kleine PABOs), organisatorische
motieven en inhoudelijke motieven.
Wat die strategische motieven betreft, wijst Knoers (1993) op de vangnetfunctie
die Educatieve Faculteiten zouden kunnen gaan vervullen: Educatieve Faculteiten
kunnen een garantie bieden voor het behoud van de opleidingen en waarborgen de
belangrijke inbreng van de begeleiding.
In verband mei de verschuiving van aanbod- naar vraaggefinancierde ondersteuning
van de scholen, zien we dat de instellingen soms gaan samenwerken om concurrentie
te vermijden (strategisch motief)· Verhoef!'( 1994) schrijft dat een gezonde concurrentie
de kwaliteit van de ondersteuning kan optimaliseren. De scholen kunnen straks echter
nauwelijks meer kiezen, omdat er dan nog maar één Educatieve Faculteit per regio is
met een monopoliepositie.
Van den Broek (1992) wijst op een aantal organisatorische bezwaren van grote
Educatieve Faculteiten: de schoolnabijheid in zowel psychologische als geografische
zin kan niet meer gegarandeerd worden; de coördinatie is in een grotere organisatie
altijd tijdrovender; en de betrokken instellingen hebben te maken met zogenaamde
reorganisatie-moeheid (zo hebben de hogescholen recentelijk de STC-operatie achter
de rug), zeker als zij zouden moeten fuseren in het geval van een meest ideale Educatieve
Faculteit. Als alternatief voor een gefuseerde instelling wijst Van den Broek op de
reeds nu gebruikelijke vormen van netwerken en samenwerking die door alle lagen
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van het onderwijs lopen.
Frik (1992) waarschuwt voor een toename van de bureaucratie, hogere
organisatiekosten, een geringere flexibiliteit, een lager innoverend vermogen, een verlies
aan oorspronkelijke missie en minder aandacht voor het werkklimaat binnen de
instelling. Of zoals Slavenburg (1994) het stelt: "Aan inefficiënte molochen als de
Educatieve Faculteiten bestaat mijns inziens geen enkele behoefte" (p. 14). Even verderop stelt Frik ( 1992) voor dat de grootschaligheid zich beperkt tot het bestuur en beheer
van de instelling. Voor de studenten en scholen kan dan een sfeer van kleinschaligheid
blijven bestaan, bijvoorbeeld door te werken met produktgroepen.
In 1992 zijn 8 samenwerkingsverbanden van start gegaan met het experimenteergeld
van de overheid, in 1993 kwam er nog een negende bij (Inspectie van het Onderwijs,
1993). Naast Lerarenopleidingen en algemene verzorgingsinstellingen zijn bij een aantal
van deze experimentele Educatieve Faculteiten ook Universitaire Vakgroepen, Centra
voor Kunstzinnige Vorming en Centra voor Volwasseneneducatie betrokken. De negen
Educatieve Faculteiten zijn in een aantal gevallen gaan samenwerken onder de vlag
van een zogenaamde 'Educatieve Federatie'. Een Federatie heeft een lossere structuur
dan een Faculteit. Als instellingen namelijk deelnemen in een Faculteit, dan staat de
mogelijkheid om samenwerkingsverbanden aan te gaan met educatieve instellingen
buiten de Faculteit minder ver open. Instellingen die daarentegen deelnemen in een
Federatie, kunnen naar believen samenwerken met instellingen buiten de Federatie.
Bij de Educatieve Federaties zijn door de instellingen ook geen intenties uitgesproken
om op termijn te gaan fuseren.
De Inspectie van het Onderwijs (1993) signaleert in een tussenrapportage over de
ontwikkeling van de Educatieve Faculteiten een gevoel van onderwaardering bij de
SBD's: "het initiatief voor de Educatieve Faculteit heeft veelal gelegen bij de
hogescholen; de schoolbegeleidingsdiensten hebben nogal eens het gevoel onderaan
de organisatorische harkvorm te bungelen" (p.7). Even verder staat vermeld dat "de
verhouding tussen opleidingen en diensten er tijdens de experimenteerperiode in een
aantal situaties niet beter op geworden is" (p.7). Verder meldt de Inspectie dat veel
concrete activiteiten van de samenwerkende instellingen zich nog in het beginstadium
bevinden. De Inspectie concludeert dan ook dat "in kwalitatief opzicht de oogst tot nu
toe mager is", en "dat van werkelijke meerwaarde slechts in voorzichtige termen
gesproken kan worden" (p. 12). De Minister heeft inmiddels laten weten de experimenten
tot en met 1998 te willen blijven financieren (Uitleg, 1993e).
De Educatieve Faculteiten hebben in navolging van de nota 'Vitaal Leraarschap'
(Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1993) onlangs een taak erbij gekregen,
te weten de verbetering van de initiële opleidingen, waaronder de PABO's (Sieben,
1994). Volgens de nota acht het kabinet, na de eerste experimenten, de tijd rijp om de
samenwerkingsverbanden verder te doen versterken, waarbij "de verbetering en
vernieuwing van de initiële lerarenopleiding de prioriteit moet krijgen" (p.36). Maar
dan stuurt de minister "nu al expliciet aan op het inbrengen van de resultaten van de
experimenten Educatieve Faculteiten bij de vernieuwing van de lerarenopleidingen,
zonder dat deze experimenten al via hun evaluaties de mogelijkheden daarvoor hebben
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onderzocht" (De Zeeuw, 1994, p.25). De onderwijsverzorgingsinstellingen verdwijnen
op deze manier enigszins naar de achtergrond in de Educatieve Faculteiten. In een
recente brief (TK, 1994-1995, 23900, nr. 52) past de minister dan ook de definiëring
van Educatieve Faculteiten aan: "In het vervolg zal ik de term Educatieve Faculteit
reserveren voor de institutionele en/of bestuurlijke samenwerking tussen lerarenopleidingen onderling. Voor alle vormen van samenwerking tussen lerarenopleidingen
en verzorgingsinstellingen zal ik voortaan de term Educatieve Netwerken gebruiken"
(p.2). De prioriteit ligt nu bij de versterking van de initiële opleidingen, dus bij de
Educatieve Faculteiten (zie ook Uitleg, 1994c, 1994d).

1.5 Samenvatting
In dit hoofdstuk is ingegaan op de problematiek van de samenwerking tussen
Schoolbegeleidingsdiensten en Lerarenopleidingen Basisonderwijs. PABO's en SBD's
dienen samen te werken op het terrein van de ondersteuning van leerkrachten basisonderwijs. In het verleden en ook nu nog heeft de overheid deze samenwerking
gestimuleerd door bij bepaalde ondersteuningsprojecten subsidie te verschaffen op
voorwaarde dat er samengewerkt zou worden. De samenwerking tussen deze twee
soorten instellingen heeft een vrij lange voorgeschiedenis. Deze is gepresenteerd aan
de hand van de diverse wettelijke regelingen. Er is aangetoond hoe de bepaling van het
ondersteuningsaanbod in de loop der jaren is verschoven van de aanbodzijde (PABO
en SBD) naar de vraagzijde (de basisscholen). Aan de hand van actuele rapporten en
wetsvoorstellen is ingegaan op de huidige situatie. Dit heeft ons geleerd dat het
marktmechanisme de verhouding tussen vraag en aanbod zal gaan bepalen. Vervolgens is een schets gegeven van de samenwerking van beide instellingen binnen de
zogenaamde Educatieve Faculteiten, waarin onderwijsinstellingen van velerlei pluimage
samengaan.
De uitgebreidheid van de inleiding van dit proefschrift vindt zijn redenen in de
ingewikkelde problematiek met zijn zeer specifieke voorgeschiedenis van het
behandelde onderwerp. Bovendien is er sprake van actuele ontwikkelingen die de inhoud
en uitvoering van het onderzoek hebben beïnvloed, zoals de ontwikkeling van de
Educatieve Faculteiten.

1.6 Overzicht van de studie
Heronderzoek waarover in deze studie wordt gerapporteerd heeft als hoofdthema de
samenwerking van PABO's en SBD's bij ondersteuningsactiviteiten voor basisscholen.
In hoofdstuk 2 wordt een uiteenzetting gegeven van de theoretische concepten die als
uitgangspunt hebben gediend voor het onderzoek. Met name de netwerktheorie blijkt
een bruikbare ingang om complexe samenwerkingsvormen in kaart te brengen.
Gezien de complexiteit van het onderwerp in een veld dat momenteel grote
ontwikkelingen doormaakt, is het noodzakelijk gebleken gebruik te maken van meerdere
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onderzoeksbenaderingen om recht te kunnen doen aan de vele facetten van het te onderzoeken terrein. De opzet en uitvoering van het onderzoek worden besproken in hoofdstuk
3.
De hoofdstukken 4 en 5 bevatten de onderzoeksresultaten van twee deelonderzoeken.
In het eerste deelonderzoek is gebruik gemaakt van een landelijke survey met behulp
van schriftelijke vragenlijsten die met kwantitatieve methoden zijn geanalyseerd. Op
basis van deze gegevens zijn de in Nederland aanwezige samenwerkingsverbanden
van PABO's en SBD's in kaart gebracht. Vervolgens zijn deze samenwerkingsverbanden beschreven in termen van de netwerktheorie. In hoofdstuk 4 komt dit aan de
orde. Op basis van een aantal criteria zijn vervolgens vier samenwerkingsverbanden
geselecteerd die tijdens het tweede deelonderzoek in een 'multiple case-studie' aan
een nadere bestudering zijn onderworpen. Met behulp van deze case-studies zijn de
samenwerkingsverbanden op uitvoeringsniveau onderzocht om na te gaan hoe de
verschillende samenwerkingsvormen op de werkvloer gestalte krijgen. Met behulp
van interviews, die met kwalitatieve methoden zijn geanalyseerd, zijn de benodigde
data verzameld. Tevens zijn er schriftelijke vragenlijsten gestuurd aan de basisscholen
die bij de betreffende PABO's en SBD's nascholingscursussen hebben gevolgd, waarmee
de ervaringen van de cursisten aangaande de samenwerking tussen PABO's en SBD's
op het gebied van nascholing, in kaart zijn gebracht. Deze vragenlijsten konden met
kwantitatieve methoden worden geanalyseerd. De resultaten van de case-studies staan
in hoofdstuk 5 beschreven.
In hoofdstuk 6 wordt de studie afgesloten met een samenvatting en conclusies.
Ook worden enkele aanbevelingen gedaan met betrekking tot de samenwerking van
PABO's en SBD's. Ten slotte zullen enige kanttekeningen bij het onderzoek worden
gepresenteerd.
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2 Samenwerking en netwerken: theoretische uitgangspunten

2.1

Inleiding

In dit tweede hoofdstuk worden de theoretische concepten besproken die als
uitgangspunt dienen bij het onderzoek naar de samenwerkingsvormen bij nascholing.
Om een begrippenkader té verkrijgen voor het beschrijven van deze
samenwerkingsvormen is gekozen voor de netwerktheorie. Voordat we met de
beschrijving van de netwerktheorie beginnen, dient eerst de vraag beantwoord te worden
waarom gekozen is voor die theorie als basis voor de beschrijving van samenwerkingsvormen bij nascholing tussen PABO's en SBD's.
Zoals in hoofdstuk 1 is aangegeven, is het hoofdthema van het onderzoek waarover in
deze studie wordt gerapporteerd de samenwerking van PABO's en SBD's bij
ondersteuningsactiviteiten voor basisscholen. In het onderzoek worden structurele
samenwerkingsvormen bij nascholing en schoolbegeleiding opgespoord, beschreven
en geëvalueerd. De probleemstelling is: "Welke samenwerkingsvormen zijn te
onderscheiden bij de samenwerking van PABO's en SBD's bij nascholing en welke
effecten hebben de gekozen samenwerkingsvormen op nascholing?" De onderzoeksvragen die op basis van deze probleemstelling zijn geformuleerd, staan in
hoofdstuk 3.
Voor de oplossing van de probleemstelling was er in eerste instantie een
beschrijvingsinstrument voor samenwerking tussen PABO's en SBD's nodig. De
literatuur op het gebied van nascholing bleek onvoldoende aanknopingspunten te
verschaffen. Meestal bleef het bij een opmerking dat de samenwerking op dit gebied te
mager was, of bij de aanbeveling om meer te gaan samenwerken (zie onder andere
Stokking, Dekker & Leenders, 1987). Kortom: een aanduiding in de richting van een
beschrijvingsinstrument voor samenwerkingsvormen ontbrak.
Knip en Van der Krogt (1985) maken in hun publikatie aangaande onderzoek naar
samenwerking en fusies van schoolorganisaties de volgende opmerking: 'Organisatieonderzoekers van het onderwijs dienen zich meer te oriënteren op vergelijkbaar
onderzoek in andere maatschappelijke velden" (p.150). Als voorbeelden van andere
maatschappelijke velden noemen zij de welzijns- en vooral de gezondheidszorgsector.
In deze velden is hel onderzoek naar samenwerking en fusies verder gevorderd en
onderwijsonderzoekers zouden hier hun licht kunnen opsteken. Ook Mijs ( 1989) merkt
op dat zijn benadering van interorganisationele netwerken zich leent "voor de gehele
gezondheidszorg, voor het onderwijsveld en voor grote delen van de welzijnszorg"
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(p.60). Verhaak en Brandsma ( 1991 ) voegen hier nog aan toe: "Er is meer bekend over
samenwerkingsrelaties tussen instellingen in de gezondheidszorg. Inzichten uit
onderzoek hieromtrent zijn echter goed toepasbaar op de onderwijssituatie" (p.21).
De organisatiekundige literatuur die zich richt op de sector van de gezondheidszorg
bleek meer mogelijkheden te bieden, met name de literatuur op het gebied van
interorganisationele relaties en netwerken van organisaties. De belangrijkste
ingrediënten van het theoretisch kader van dit onderzoek zijn afkomstig uit de
netwerktheorie zoals omschreven doorGodfroij (1981, 1989, 1993b). Gielen (1982)
zegt van Godfroij 's publikatie uit 1981 dat het "het eerste systematisch opgezette Nederlandse boek is over netwerksamenwerking". Hij hoopt "dat het boek ook in de
onderwijssector aandacht trekt" (p.13). Deze theorie is met name toegepast in de gezondheidszorg (Godfroij, 1981, 1986a, 1986b; Hendrix, Konings, Doesburg & De Groot,
1991). In paragraaf 2.4 komt deze theorie uitgebreid aan de orde.
Godfroij biedt een grondig en kritisch overzicht van de bestaande netwerktheorieën.
Hij schrijft: "Door het bestaan van zeer verschillende gezichtspunten [...], is 'de'
interorganisationele theorie [...] een fragmentarisch en onsamenhangend geheel" (1981,
p. 104). Beije, Groenewegen en Nuys (1993) gaan zelfs een stukje verder: "the development of a single theory of networks is impossible" (p.226). In zijn publikaties schetst
Godfroij eerst een algemeen model voor de analyse van sociale actiesystemen, dat hij
later toepast op interorganisationele netwerken. Vervolgens integreert hij de interorganisationele theorie in dit algemene model. Het uiteindelijke resultaat biedt meer dan
een mogelijkheid tot een loutere beschrijving van netwerken. Ook ontwikkelingen van
netwerken en interacties binnen een netwerk krijgen volop de aandacht. Het is kortom
een dynamische theorie (Van den Besselaar, 1984), geschikt voor een onderwerp zoals
de samenwerking bij nascholing. Deze theorie vormt dan ook het uitgangspunt van
onderhavig onderzoek.
In algemene termen kunnen contacten tussen organisaties worden samengevat met het
begrip 'interorganisationele relaties'. Hieronder kan alles begrepen worden van een
incidenteel contact tussen twee organisaties tot intensieve samenwerking van een groot
aantal organisaties. De term 'interorganisationele relaties' is derhalve een parapluterm. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op interorganisationele relaties in het algemeen.
In het geval van meer intensieve contacten tussen een groter aantal organisaties, is er
sprake van netwerkvorming. Netwerken zijn een specifieke vorm van
interorganisationele relaties. Netwerken worden besproken in paragraaf 2.3, de
bijbehorende theorie van Godfroij in paragraaf 2.4. In paragraaf 2.5 gaan we in op
enkele empirische bevindingen op het gebied van netwerken. In paragraaf 2.6 wordt
een inhoudelijke verantwoording gegeven van de reden waarom wij Godfroij's
netwerktheorie van toepassing achten op de samenwerking van PABO's en SBD's bij
nascholing. In paragraaf 2.7 wordt tot slot het conceptuele model van dit onderzoek
toegelicht, waarin de meest belangrijke begrippen hun plaats krijgen. Het conceptuele
model is gebaseerd op de netwerktheorie en fungeert als uitgangspunt voor de uitvoering
van het onderzoek.
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2.2 Interorganisationele relaties
Onder interorganisationele relaties vallen alle mogelijke vormen van contacten tussen
organisaties. Whetten (1981, 1987) bespreekt vier vormen van interorganisationele
relaties: dyadische verbanden, organisatie-sets, actie-sets en netwerken (zie ook Aldrich
& Whetten, 1981; Elte & Van Wieringen, 1982).
1. Van een dyade is sprake wanneer twee organisaties overeenkomen samen te werken
aan een gemeenschappelijk doel. Zodra het doel bereikt is, houdt de samenwerking
vaak op te bestaan, tenzij zich een nieuw doel aandient. Ook is er sprake van een
dyade wanneer twee organisaties overeenkomen om bepaalde activiteiten te
coördineren, teneinde de afstemming en kwaliteit van hun diensten voor de
gezamenlijke clientèle te verbeteren. Whetten noemt hierbij het voorbeeld van
educatieve instellingen die trainingen verzorgen, waarbij één instelling de intake
voor zijn rekening neemt en de ander de trainingen verzorgt. Een dyade, waarin de
organisaties overeenkomen bepaalde activiteiten te coördineren, is volgens Whetten
kwetsbaarder dan een dyade waar de organisaties samenwerken ten behoeve van
een gemeenschappelijk doel, omdat meestal alleen informele afspraken zijn gemaakt.
De voortgang van de samenwerking is veelal afhankelijk van de goede wil van de
medewerkers. Na een personeelswisseling bijvoorbeeld kan de voortgang van de
samenwerking in gevaar komen.
2. De organisatie-set is het totaal van interorganisationele relaties dat één organisatie
onderhoudt met een aantal andere organisaties. Het is een verzameling van dyaden
rond één organisatie. Deze organisatie is de 'focal'-organisatie, de middelpuntorganisatie. Een voorbeeld is een groothandel die het middelpunt vormt voor vele
detailhandelzaken.
3. Een actie-set is een samenwerkingsverband van meerdere organisaties die werken
aan een gezamenlijk doel. De mate waarin werkelijk gecoördineerd gedrag te zien
is, hangt af van drie factoren: het aantal deelnemende organisaties, de mate waarin
één organisatie de leidersrol opeist en de mate van overeenkomst van waarden en
normen van de organisaties. Een voorbeeld is een organisatie die actie wil
ondernemen om het druggebruik tegen te gaan. Vaak heeft een dergelijke organisatie
de medewerking van het ministerie en andere organisaties nodig om in haar opzei te
kunnen slagen. Wanneer dit het geval is, spreekt men van een actie-set.
4. Het netwerk ten slotte, omvat alle interacties tussen organisaties. Hierbij maakt het
niet uit of de organisaties verder georganiseerd zijn in dyaden, organisatie-sets of
actie-sets. Aldrich en Whetten ( 1981 ) definiëren netwerken dan ook als de "totality
of all the units connected by a certain type of relationship" (p.387). De structuur
van een netwerk kan statisch in een matrix worden weergegeven, maar de
onderliggende dynamische processen moeten achterhaald worden om de werkelijke
betekenis van een netwerk te leren kennen (Whetten, 1987).
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2.3 Netwerken
Vooraf dient opgemerkt te worden dat het begrip 'netwerk' toegepast kan worden op
vele soorten eenheden, bijvoorbeeld op personen, wegen, computers en organisaties
Binnen het kader van deze studie wordt het begnp 'netwerk' gereserveerd vooi relaties
tussen organisaties
Whetten (1981, 1987) beschrijft netwerken als de meest complexe vorm van
interorganisationele relaties (zie paragraaf 2 2) Naast de definitie van Aldnch en
Whetten ( 1981 ) biedt de literatuur veel meer definities van netwerken Deze definities
vertonen veel overeenkomsten, maar verschillen ook op details of leggen andere
accenten Enkele daarvan zullen hier genoemd worden Lem. Veenman en Nijsscn
( 1989) verstaan onder netwerken "personen of organisaties die op vrijwillige basis op
grond van ieders deskundigheid een gemeenschappelijk doel nastreven' (p 35)
Andnessen (1987) bedoelt met een netwerk "een min of meer gestabiliseerd geheel
van (delen van) organisaties die bepaalde betrekkingen onderhouden" (p 2) Alter en
Hage (1993) geven de meest gedetailleerde definitie "networks constitute the basic
social form that permits ìnteiorganizational interactions of exchange, concerted action and joint production Networks are unbounded or bounded clusters of organizations that by definition, are nonhierarchical collectives of legally separate units" (p 46)
In de lijn van het betoog van Whetten (paragraaf 2 2) is een netwerk een vorm van
een interorganisationele relatie Hel verschil met andere interorganisationele
samenwerkingsverbanden (dyade, orgamsatie-set dan wel actie-sel) is te bepalen aan
de hand van de omvang van het samenwerkingsverband en aan de hand van de
incidentele dan wel structurele aard ervan Een samenwerkingsverband tussen twee
instellingen van incidentele aard kan geen netwerk genoemd worden Pas als in de
regel meer dan twee instellingen betrokken worden en er sprake is van een meer
structurele samenwerking kan men spreken van een netwerk Van der Geest ( 1986)
geeft aan dat wanneer samenwerkingsregels worden geformuleerd, wanneer de
samenwerking zich uitbreidt naar meerdere geledingen (een combinatie \ an bestuurlijk
niveau, directieniveau en uitvoerend niveau) en wanneer de organisaties gezamenlijk
naar buiten treden, de samenwerking evolueert tot een netwerk van organisaties (zie
ook Beije et al, 1993)
In de theorie wordt geen duidelijk onderscheid gemaakt in netwerken en
interorganisationele samenwerkingsverbanden Zoals in paragraaf 2 1 reeds is betoogd,
is 'interorganisationele relaties' een paraplu-term een netwerk is een vorm van een
interorganisationele relatie De netwerktheorie is dan ook van toepassing op zowel
netwerken als op andere vormen van interorganisationele relaties In de volgende
paragraaf wordt de netwerktheorie van Godfroij (1981, 1989, 1993b) besproken In
paragraaf 2 1 zijn reeds enkele argumenten aangegeven waarom we hebben gekozen
voor deze theorie De inhoudelijke argumenten worden gegeven in paragraaf 2 6
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2.4 Model van analyse van sociale actiesystemen
Uitgangspunt van de theorie van Godfroij (1981) is wat hij noemt de 'dialectiek van
sociale actiesystemen\ Dialectiek wijst volgens hem op het feit "dat actoren en sociale
systemen opgevat worden als reële verschijnselen, die niet met elkaar samenvallen,
maar wel principieel met elkaar verbonden zijn" (Godfroij, 1981, p.6-7). Hij omschrijft
sociale actiesystemen als een kader waarbinnen actoren handelen en interacteren. In
zijn omschrijving krijgt het begrip 'sociaal actiesysteem' in termen van het dialectische
uitgangspunt verder vorm: "De actoren zijn een 'produkt' van de sociale systemen
waarin zij zijn grootgebracht, maar zij worden er niet door 'gedetermineerd*. Zij nemen
afstand van de gegeven structuur en bewerken of reconstrueren ze. Het handelen wordt
in dit verband opgevat als 'strategisch handelen'; de interactietypen die uit de ontmoeting
van verschillende strategieën voortvloeien, worden opgevat als 'spelen'. Terwijl
enerzijds de strategieën en de spelen geconditioneerd worden door bestaande structuren,
worden deze structuren in deze spelen bevestigd of veranderd" (p.7). Met behulp van
deze dialectische uitgangspunten ordent Godfroij de bestaande interorganisationele
theorieën. Eerst dient een aantal begrippen toegelicht en gedefinieerd te worden. Als
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Figuur 2Л; Model van analyse van sociale actiesystemen (Godfroij, Ì981, p.74,
aangepast door MT).
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overzicht kan het algemene model voor de analyse van sociale actiesystemen dienen,
dat Godfroij weergeeft in een schema, hier opgenomen als figuur 2 1 Het afgebeelde
schema is een (op details) aangepaste versie van zijn model uit 1981, waaraan tevens
enkele uitbreidingen van 1989 zijn toegevoegd
De belangrijkste begrippen uit dit schema zullen in de volgende paragrafen nader
worden uitgewerkt Hoe actoren daadwerkelijk handelen hangt onder andere af van
hun behoeften, doelen en oriëntaties (blok 4, paragraaf 2 4 2) Deze behoeften, doelen
en oriëntaties worden geconditioneerd door de natuurlijke levenscondities van de mens
(blok 1 bijvoorbeeld biologische aanleg of de ruimtelijke omgeving), door de culturele
en structurele kenmerken van de samenleving (blok 2 bijvoorbeeld de bestaande
wettelijke kaders die wat betreft PABO's en SBD's in hoofdstuk 1 zijn beschreven) en
door de structurele en culturele kenmerken van de sociale actiesystemen waarin de
actoren zijn opgenomen (blok 3, paragraat 2 4 1)
De doelen van de actoren (blok 4, paragraaf 2 4 2) zijn te bereiken door het inzetten
van middelen (blok 5, paragraaf 2 4 3) Middelen zijn in het algemeen niet gelijk
verdeeld over de verschillende organisaties, wat een differentiatie van macht' met zich
mee brengt Om bepaalde middelen te verkrijgen, zijn actoren vaak onderling afhankelijk Dit wordt interdependentie genoemd (blok 6, paragraaf 2 4 3) Om de middelen te
kunnen verwerven, zullen de actoren strategisch te werk moeten gaan Dit wordt
strategisch handelen genoemd (blok 7, paragraaf 2 4 4)
De interdependentie en strategieën zullen tot een bepaalde interactie, strategische
interactie, leiden omtrent het verwerven van de gewenste middelen (blok 8, paragraaf
2 4 5) In de interactie kunnen de doeleinden en prioriteiten van de actoren veranderen
(blok 9, paragraaf 2 4 6) Actoren staan immers onder eikaars invloed Door uitwisseling
van middelen zullen de verdeling en beheersing van de middelen en bijbehorende
machtsverhoudingen veranderen (blok 10, paragraaf 2 4 6) Bij het uiteindelijk bereiken
van de doelen (blok 11, paragraaf 2 4 6) en institutionalisering van de bereikte
verandering (blok 12, paragraaf 2 4 6) kan de interdependentie tussen de actoren
veranderen, althans wat die bepaalde middelen, problemen of behoeften betreft

2 4 1 Sociaal actiesysteem: structuur en cultuur (blok 3)
Een sociaal actiesysteem bestaat uit een aantal actoren Actoren kunnen zowel individueel als collectief worden opgevat Georganiseerde groepen van individuen, ofwel
organisaties, zijn collectieve actoren Hier gaat het om organisaties als actoren, en niet
om individuele personen Het sociaal actiesysteem dat Godfroij in blok 3 bedoelt, is
dan ook een interorganisationeel netwerk
Wassenbcrg ( 1980) geeft de volgende definitie van machi "macht | ] is het vermogen eigen doelstellingen, zelfs legen het verzet van anderen in te realiseren waarbij dat vermogen gebaseerd is op de mogelijk
heid bepaalde sancties aan andere organisaties op te leggen" (p 28) Godfroij (1993c, p 4 i ) maakt
onderscheid lussen verschillende soorten macht "Machtsverhoudingen tussen de actoren kunnen vaneren
tussen de extreme posities van volledig verticale verhoudingen (hiërarchie) tot volledig horizontale
verhoudingen (markt)"
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Een netwerk van organisaties is in deze theorie te beschouwen als een sociaal
actiesysteem, waarbinnen de afzonderlijke organisaties de strategisch handelende
actoren zijn. Netwerken zijn meestal veel minder geïnstitutionaliseerd dan organisaties:
er is "sprake van een relatief lage graad van centralisering, formalisering en regulering,
en een grotere autonomie van de samenstellende delen, en de doelstellingen van het
geheel [netwerk] zijn ondergeschikt aan de doelstellingen van de samenstellende
eenheden [de organisaties]" (1989, p. 16). In een organisatie is dit precies omgekeerd.
Dit verschil kan verklaard worden aan de hand van de verschillende aard en mate van
interdependentie (paragraaf 2.4.3) waarmee organisaties respectievelijk netwerken te
maken hebben.
Godfroij definieert interorganisationele netwerken als volgt: "Een interorganisationeel netwerk, opgevat als collectiviteit, bestaat uit een verzameling van
interdependente georganiseerde groepen. Een interorganisationeel netwerk, opgevat
als sociale constructie, vormt een concreet actiesysteem, dat gecreëerd is en veranderd
wordt om de interdependentieproblemen tussen betrokken georganiseerde groepen te
reguleren" (1981, p. 114). En: "met een interorganisationeel netwerk wordt bedoeld
dat een organisatie min of meer vaste relaties aangaat met andere organisaties, zonder
dat de organisaties al te veel van hun autonomie inleveren" (1989, p.2).
In zijn schema (figuur 2.1 ) vermeldt Godfroij bij blok 3 drie belangrijke begrippen:
sociaal actiesysteem (waarmee hij een netwerk van organisaties bedoelt), de cultuur en
de structuur van netwerken van organisaties. Hierna zullen we ingaan op de verschillende
netwerktypen van organisaties, op de structuur, en op de cultuur van interorganisationele
netwerken.
Netwerktypologie
In zijn publikatie van 1989 werkt Godfroij zijn algemene model voor analyse van
sociale actiesystemen (figuur 2.1) uit tot een model voor de analyse van interorganisationele netwerken. Vanuit dit model voor de analyse van interorganisationele netwerken werkt hij zijn globale typologie van sociale actiesystemen (Godfroij, 1981) uit tot
een typologie van interorganisationele netwerken.
Godfroij (1989) onderscheidt negen typen netwerken. Overigens is de opsomming
volgens hem niet compleet, omdat in de praktijk verschillende varianten en mengvormen
voorkomen. In dit onderzoek met betrekking tot de samenwerkingsvormen tussen
PABO's en SBD's komen de laatste drie netwerktypen niet voor en blijven derhalve
verder buiten beschouwing. Ze worden hier alleen ter volledigheid genoemd.
1. Uitwisselingsnetwerken. Deze bestaan uit min of meer stabiele en duurzame
relatiepatronen tussen organisaties, waarbinnen transacties plaatsvinden ten behoeve
van ieders doelbereiking. Deze transacties bestaan uit ruil van middelen en prestaties.
Normen, waarden, tradities, machtsverhoudingen, spelregels en economische
calculaties bepalen het uitwisselingsgedrag. In een situatie waarin sprake is van
complementaire domeinen, ruilverhoudingen (de ene organisatie levert op basis van
ruilverhoudingen wat de andere nodig heeft), en dus ook van symbiotische interdependentie (paragraaf 2.4.3), is het type uitwisselingsnetwerk vaak van toepassing.
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In het algemeen zijn kwaliteitsontwikkeling, efficiency-bevordering en versterking
van het competitieve vermogen belangrijke redenen om een uitwisselingsnetwerk
op te zetten. Alter en Hage (1993) kennen een uitwisselingsnetwerk een geringe
mate van samenwerking toe, omdat uitwisseling in hun opinie geen ingewikkeld
proces is.
2. Circuits. Hiervan is sprake als organisaties wederzijds van elkaar afhankelijk zijn,
omdat ze elk een opeenvolgende fase in een proces verzorgen (sequentiële
interdependentie, paragraaf 2.4.3), bijvoorbeeld het circuit van huisarts naar specialist. Een circuit heeft als doel het bereiken van een goede afbakening van functies,
zodat de ene instelling in actie komt waar de andere ophoudt en er een goede
doorstroming van cliënten kan plaatsvinden. Circuits functioneren vrijwel altijd op
zowel beleidsbepalend als operationeel niveau. Afstemming en onderlinge taakverdeling zijn zeer belangrijk bij circuits en worden op beleidsbepalend niveau vastgelegd.
Het is mogelijk dat bij afstemmingsvraagstukken de instellingsautonomie in het
geding komt. Uitvoerende zaken worden vaak gedelegeerd naar werkgroepen op
operationeel niveau. Alter en Hage (1993) kennen een dergelijk netwerk, in
vergelijking met een uitwisselingsnetwerk waar sprake is van een geringe mate van
samenwerking, een gemiddelde mate van samenwerking toe.
3. Ontwikkelingsnetwerken. Dit soort netwerken speelt een rol bij het invoeren van
vernieuwingen, waarbij organisaties afhankelijk zijn van andere organisaties. Elke
partij heeft hierbij zijn eigen visie op de innovatie, eigen belangen en eigen werkwijze
en behartigt deze, wat een gezamenlijke aanpak niet eenvoudig maakt. De innovatie
heeft echter zonder krachtenbundeling geen kans van slagen, zodat de partijen
rekening moeten houden met eikaars belangen. Dit vergt waarschijnlijk veel
onderhandelen. De gekozen samenwerkingsvormen van ontwikkel i ngsnet werken
zijn meestal tijdelijk van aard (totdat de innovatie afgerond is) en de structuur is
vaak niet ideaal. In de loop van het ontwikkelingsproces kunnen de rollen en
interdependenties van de deelnemende partijen sterk veranderen. Van den Berg en
Godfroij (1992) benadrukken dat een interorganisationeel te realiseren innovatie
vaak een diffuus proces is, waarbij strak gestructureerde samenwerkingsvormen
belemmerend werken. De organisaties zullen in dergelijke gevallen meer aangewezen
zijn op onderlinge interactie, zonder een strakke netwerkstructuur (niet te verwarren
met het ontbreken van enige structuur). Alter en Hage (1993) kennen een dergelijk
netwerk in vergelijking met uitwisselingsnetwerken en circuits, een grote mate van
samenwerking toe, omdat het een complex proces betreft.
4. Beleidsnetwerken. Beleidsnetwerken zijn gericht op de ontwikkeling of uilvoering
van beleid (zie ook Godfroij & Nelissen, 1993a). Dit type netwerken is enigszins
verwant aan ontwikkelingsnetwerken, die we zojuist besproken hebben. Ontwikkeling, innovaties en beleid hangen nu eenmaal sterk met elkaar samen. In
beleidsnetwerken staan verschillende organisaties voor een gemeenschappelijke
uitdaging, maar het is niet noodzakelijk dat er ook een gemeenschappelijke visie is
op de oplossing. Kenmerkend zijn de gemeenschappelijke betrokkenheid, maar ook
uiteenlopende probleemdefinities, tegengestelde belangen en zelfs het conflict, omdat
iedere organisatie zijn eigen belangen en visie zal verdedigen en zijn eigen doelen
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zal nastreven (zie ook De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991, Godfroij, 1993a, 1993c,
Godfrey & Nehssen, 1993b, Hufen & Ringeling, 1990). Het functioneren van een
dergelijk netwerk wordt derhalve niet alleen bepaald door de gemeenschappelijke
uitdaging, maar ook door de oriëntatie van de verschillende organisaties op andere
belangen, zoals macht of autonomie In een beleidsnetwerk kan gemakkelijk een
spanning ontstaan tussen enerzijds de behoefte aan coördinatie en anderzijds de
behoefte aan autonomie In beleidsnetwerken moet veel onderhandeld worden, wat
moeizaam kan verlopen gezien het feit dat alle organisaties in een beleidsnetwerk
een min of meer gelijkwaardige invloedspositie hebben Deze onderhandelingsprocessen monden vaak uit in de strijd om een zo groot mogelijke beheersing
van de onzekerheden door de afzonderlijke organisaties en het aan banden leggen
van eikaars macht Om dit voor de buitenwereld te camoufleren gaat men vaak over
tot een interactie zoals in schimmenspelen (paragraaf 2 4 5) Godfroij (1986a) beschouwt een beleidsnetwerk als doeltreffend "indien en voor zover de deelnemende
partijen in staat zijn met het oog op collectieve doeleinden en interdependentievraagstukken gemeenschappelijke beslissingen te nemen tegen relatief bescheiden
inspanningen en kosten" (p 157) Hufen en Ringeling (1990, ρ 8) voegen hieraan
toe dat "met name de dynamiek van de relaties tussen organisaties in netwerken [ ]
het succes van de beleidsuitvoering verklaart"
Beleidsnetwerken worden soms opgestart als reactie op de terugtredende overheid,
wat ook in het onderwijs zichtbaar gebeurt Bij bepaalde maatschappelijke processen,
waarop de overheid wel nog invloed wil uitoefenen, kan zij niet meer om de
beleidsnetwerken heen er is sprake van een afhankelijkheidsverhouding tussen
overheid en samenleving (Uiterweerd & Vrakking, 1984) De Bruijn en Ten
Heuvelhof (1991) wijzen erop dat de overheid soms te maken krijgt met zeer
pluriforme en complexe beleidsnetwerken Het beleid ontstaat dan in de interactie
tussen de overheid en de overige organisaties Omdat het niet om éénmalige
interacties gaat, treden er processen van institutionalisering op en is het beleidsnetwerk ontstaan (Hufen & Ringeling, 1990, Koppenjan, De Bruijn, & Kickert, 1993)
Pnns (1984) ziet vergelijkbare processen van netwerkvorming bij privatisering,
waarbij de overheid haar aandeel op bepaalde beleidsterreinen verliest aan individuen,
groepen en ook netwerken Dergelijke netwerken zijn in zijn ogen echter met name
coahtienetwerken, die hierna zullen worden besproken
5 Coahtienetwerken Hierbij sluiten partijen zich aaneen om sterker te staan tegenover
een derde, bedreigende partij Concurrenten werken hierbij samen uit eigenbelang,
omdat ze een sterkere positie denken te verwerven tegenover de derde partij dan ze
op eigen kracht kunnen Een andere reden om een coalitie te vormen is een
gemeenschappelijke kans die de organisaties krijgen, bijvoorbeeld een bepaalde
subsidie voor een project die ze alleen maar krijgen als ze gaan samenwerken De
organisaties hebben dan de keus tussen samenwerking of afzien van subsidie Het
geven van subsidie kan ook de laatste drempels wegnemen om te gaan samenwerken (Van Rosmalen, 1993) Gedurende de samenwerking zullen de organisaties alleen
maar samenwerken op de punten waarop ze belangenovereenkomsten hebben, voor
al het overige blijven ze concurrenten Dergelijke netwerken zullen vaak weer
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verdwijnen als de subsidiestroom ophoudt, of als de bedreigende partij wegvalt.
In coalitienetwerken waar vooral uit eigenbelang wordt samengewerkt, kan het proces
van sociale vertrouwensvorming in gevaar komen. Het gevolg kan zijn dat er een
schijn-samenwerkingsverband ontstaat, waar men voor de vorm op gepaste tijden
bijeenkomsten belegt. Een andere mogelijkheid is dat de organisaties hopeloos met
elkaar overhoop komen te liggen. Het is echter ook mogelijk dat men elkaar alsnog
vindt (Mijs, 1989). Godfroij (1992) schrijft dat veel coalities een hoge organisatiegraad hebben, terwijl juist meer flexibele vormen gunstiger zijn in het kader van de
tijdelijkheid die past bij coalitienetwerken.
Competitieve netwerken. Deze worden gekenmerkt door een minimale aanwezigheid
van gemeenschappelijke doelen, directe interactie en structurering van de onderlinge
relaties. Daarom zullen velen dit type netwerk niet als een netwerk beschouwen.
Toch is hier sprake van interdependentie, namelijk competitieve interdependentie
(paragraaf 2.4.3), en dus reden genoeg om van een netwerk te spreken. Het competitieve gedrag dat binnen een dergelijk netwerk bestaat, gaat om de legitimiteit van
eikaars domeinaanspraken. Vaak worden dergelijke conflicten via derden,
bijvoorbeeld via de gemeente als tussenpersoon, gespeeld. De betrokkenen zullen,
vanwege de eigen overleving, meestal vermijden om het conflict op de spits te drijven.
Financiële netwerken. Deze specifieke vorm van netwerken speelt een steeds
belangrijkere rol in onze complexe maatschappij. Door overnames, fusies en
deelnemingen vormen dit soort netwerken vaak een onontwarbaar geheel. Financiële
netwerken komen voor bij commerciële ondernemingen.
Elite-netwerken. Dit soort netwerken zijn nauw verbonden metfinanciëlenetwerken.
Ze worden gevormd door meervoudig toplidmaatschap, dat wil zeggen dat hoge
functionarissen van de ene organisatie ook topfuncties vervullen in andere
organisaties, bijvoorbeeld door zitting te hebben in raden en commissies. Een andere
vorm van elite-netwerken is hel onderhouden van contacten met bijvoorbeeld
regeringsfunctionarissen of banken.
Technische netwerken. Hier gaat het om telecommunicatienetwerken. Deze
netwerkvorm wordt in de netwerktheorie pas interessant als er een selectieve toegang
is tot het netwerk.

Structuur
De structuur is het geheel van objectieve relaties tussen organisaties. Deze relaties
kunnen verschillende vormen aannemen. Structuurtypen kunnen variëren van een
maximale gerichtheid op de centrale doeleinden, tot een maximale autonomie van de
afzonderlijke organisaties. Ook hierbij behoren tussenvormen tot de dagelijkse praktijk.
Godfroij (1981, 1993b) noemt de structuurtypologie van Warren uit 1967 (zie ook
Lammers, 1989, p. 188) de meest belangrijke typologie:
1. eenheidsstructuur, "gekenmerkt door een sterke gerichtheid op centrale doeleinden
en door een sterk gecentraliseerde [...] besluitvormingsstructuur".
2. federatieve structuur, "waarin de gerichtheid op centrale doeleinden een gematigde
rol speelt, en de zelfstandigheid van de lagere eenheden groter is" dan bij de
eenheidsstructuur.
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3. coalitiestructuur, "waarin de zelfstandigheid van de eenheden nog groter is en de
eigen doeleinden domineren, doch waarin met betrekking tot gemeenschappelijke
doeleinden enige samenwerking bestaai".
4. sociale-keuze-structuur, "waarin de zelfstandigheid van de eenheden zeer groot is
en overkoepelende doeleinden ontbreken" (Warren, 1967, geciteerd in Godfroij,
1981,p.l38).
Een belangrijk aspect bij de structuur van interorganisationele netwerken is het
coördinerende orgaan. Dit komt met name voor bij omvangrijke netwerken.
Coördinerende organen kunnen "transacties tussen de organisaties organiseren en
stimuleren, gemeenschappelijke besluiten uitvoeren, namens de deelnemers overleggen
met andere partijen, externe legitimering articuleren, de toegang tot het netwerk
reguleren, gemeenschappelijke beleidslijnen en werkafspraken ontwikkelen, en
dergelijke" (Godfroij, 1989, p.24). Coördinerende organen kunnen tevens fungeren
als overlegorgaan tussen alle deelnemende organisaties. Het instellen van een
coördinerend orgaan betekent inlevering van autonomie. De controlemogelijkheden
van coördinerende organen (netwerkorganisaties) kunnen evenals de structuurtypen
op een schaal met twee uitersten worden uitgezet: op het ene uiterste liggen de
controlemogelijkheden bij de afzonderlijke organisaties, op het andere uiterste heeft
het coördinerend orgaan alle controle. Volgens Godfroij is met name de typologie van
Haas en Drabek uit 1973 van belang voor het in kaart brengen van coördinerende
organen. De vier onderscheiden coördinatiesystemen in deze typologie lopen parallel
aan de structuurtypen van Warren. In de typologie van Haas en Drabek worden de
volgende coördinerende organen onderscheiden:
1. hiërarchisch systeem, "de deelnemende organisaties zijn in sterke mate gebonden
aan het beleid en de regels die in de centrale eenheid worden geformuleerd. Hel
type grenst aan de eenheidsstructuur [zie Warren]".
2. gedelegeerd systeem, "waarin een speciale eenheid gevormd wordt, die met
betrekking tot bepaalde zaken zelfstandig beleid kan voeren. Dit brengt met zich
mee, dat de organisaties een deel van hun autonomie 'inleveren' en dat organisaties
die relatief veel contact onderhouden met de centrale eenheid, relatief veel invloed
op het beleid kunnen uitoefenen" .
3. intermediair systeem, hierbij "vormen organisaties een speciale eenheid, die binnen
een overeengekomen beleidslijn moet werken, maar een zekere autonomie heeft ten
aanzien van de concrete uitvoering daarvan".
4. eenvoudig uitwisselingssysteem, "een beperkt aantal organisaties sluit hierin een
specifieke overeenkomst om een aantal duidelijk aangegeven activiteiten gezamenlijk
te gaan ondernemen. Voor dit doel vormen zij een bepaalde uitvoerende eenheid.
Afgezien van de specifieke overeenkomst geven de organisaties geen
beslissingsbevoegdheid of macht prijs" (Haas & Drabek, 1973, geciteerd in Godfroij,
1981, p.139).
De typologie van Haas en Drabek met betrekking tot de coördinerende organen komt·
in grote mate overeen met de typologie van Whetten (1981, 1987). Whetten deelt de
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coördinerende organen in in drie typen, die, evenals de typologie van Haas en Drabek,
variëren van ad hoc afspraken tot deelname aan formele coördinerende organen.
Aangezien hier vooral uitgegaan wordt van Godfroij's theorie, zullen wij ook wal de
coördinerende organen betreft zijn keuze voor de typologie van Haas en Drabek volgen.
Wat betreft de taken van coördinerende organen, hebben Verhaak en Brandsma
( 1991 ) in hun onderzoek naar samenwerking van onderwijsinstellingen met betrekking
tot het onderwijsvoorrangsbeleid een lijst met coördinatietaken opgesteld. In deze lijst
staan taken zoals bijvoorbeeld het oplossen van conflicten, het bewaken van de tijdsplanning, het initiëren van nieuwe activiteiten, het zorgdragen voor een goede onderlinge
communicatie en het afstemmen van geplande activiteiten op elkaar. Dergelijke taken
kunnen coördinerende organen ook uitvoeren.
Hendrix et al. ( 1991 ) betogen dat structuur zekerheid biedt aan een samenwerkingsrelatie. Dooreen taakverdeling afte spreken kan doeltreffendheid nagestreefd worden.
Het is volgens hen aanbevelenswaardig deze taakverdeling in een samenwerkingscontract vast te leggen.
Godfroij (1992) merkt op dat zich bij de structuur van en coördinatie binnen
netwerken een paradox voordoet. Zo kan een hoge organisatiegraad in strakke
structuurtypen gemakkelijk bereikt worden bij een hoge mate van consensus ten aanzien
van de doelstellingen. Vanwege deze consensus is deze hoge organisatiegraad echter
minder noodzakelijk. Bij een lagere graad van consensus ten aanzien van de doelstellingen is een hogere organisaticgraadjuist wel nodig, maar deze kan vanwege de geringe
consensus niet bereikt worden. Zaken als de eigen autonomie spelen in dergelijke
gevallen een grotere rol.
Cultuur
Schein (1990) definieert organisatiecultuur als volgt: "Culture can now be defined as
(a) a pattern of basic assumptions, (b) invented, discovered, or developed by a given
group, (c) as it learns to cope with its problems of external adaptation and internal
integration, (d) that has worked well enough to be considered valid and, therefore (e) is
to be taught to new members as the (f) correct way to perceive, think, and feel in
relation to those problems" (p. 111). Elke organisatie heeft zijn eigen organisatiecultuur.
Wanneer twee of meer organisaties contacten met elkaar onderhouden, betekent dit dat
verschillende organisatieculturen elkaar ontmoeten. Hartman ( 1980), Nijssen en Voogt
(1985), en Pelkmans en Van Kuijk (1986) spreken in dit verband van de culturele
heterogeniteit die er in eerste instantie tussen de organisaties binnen een netwerk bestaat,
terwijl er tijdens de interactie van organisaties in netwerkverband iets van een gezamenlijke cultuur kan ontstaan. Cultuur is in de regel moeilijk te veranderen, omdat deze in
de loop van vele jaren gegroeid is en door vele tradities in stand wordt gehouden
(Hofstede, Neuijen, Ohayv & Sanders, 1990). Zo kunnen organisaties bijvoorbeeld
heterogeen zijn in die zin dat de ene organisatie gewend is om alles van tevoren
uitgebreid te plannen, terwijl de andere organisatie liever meteen aan het uitvoerende
werk begint (Pelkmans & Van Kuijk, 1986; Smets, 1982). Het niet tijdig onderkennen
van verschillen in organisatiecultuur kan er mede toe leiden dat een samenwerkingsverband geen succes oplevert (Huyzer et al., 1990).
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Hofstede et al (1990) hebben onderzoek gedaan naar aspecten van organisatieculturen. Aan de hand van uitgebreide vragenlijsten hebben ZIJ negen cultuurfactoren
geïdentificeerd De eerste drie factoren hebben betrekking op waarden (values), de
tactoren vier tot en met negen hebben betrekking op de zogenaamde 'practices' (symbols, heroes, ntuals), die 'zichtbaarder' zijn dan de waarden Deze negen cultuurfactoren
zijn:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

de behoefte aan zekerheid van de werknemers
de centrahteit van hel werk (is werk het belangrijkst'')
de behoefte van werknemers aan leiding
de gerichtheid op het proces of op de resultaten van het werk
de aandacht van de organisatie voor ofwel de werknemer ofwel het werk
de identificatie van de werknemers met ofwel de organisatie waar ze werken ofwel
het werk dat ze verrichten
7 het open dan wel gesloten karakter van de organisatie
8 de sterke of zwakke interne controle waaronder de werknemers staan
9 en de nadruk die men ofwel pragmatisch legt op de wensen van de client ofwel
normatief op de aspecten van het werk.
Zodra organisaties binnen interorganisationele verbanden grote verschillen vertonen
op één of meer van deze factoren, zal daadwerkelijke samenwerking moeilijker worden.
Indien de samenwerkende organisaties een coördinerend orgaan in het leven hebben
geroepen, zal dit orgaan ook bepaalde culturele kenmerken hebben. De
organisatiecultuur van een dergelijk coördinerend orgaan zal een compromis van de
culturen van de deelnemende organisaties moeten hebben- de samenwcrkingscultuur.

2.4.2 Actoren (blok 4)
Zoals in de vonge paragraaf reeds is aangegeven, bestaat een sociaal actiesysteem uit
een aantal actoren. Vele auteurs gaan er volgens Godfroij (1981) stilzwijgend van uit
dat men wel weet wat een organisatie is Volgens Godlroij ligt het minder eenvoudig
en "verwijst het begrip organisatie naar actiesystemen waarin op relatief formele of
expliciete wijze een aantal doeleinden is omschreven, interactievormen zijn omschreven
die verband houden met de realisering van die doeleinden, actoren zijn aangewezen
als leden van de groep waar het acliesysteem toe behoort, en een zekere differentiatie
is gemaakt tussen de spelen die door elk lid gespeeld kunnen worden" (p. 115).
Organisaties zijn collectieve actoren die samen een interorganisationeel netwerk kunnen
vormen, omdat ze bepaalde behoeften, doeleinden of oriëntaties hebben.
Volgens Van der Geest (1986) zijn er bij het onderzoek naar netwerken van
organisaties drie benaderingen mogelijk om netwerkrelaties te beschrijven:
1. De eerste benadering betrekt de omgeving van het netwerk in het onderzoek
(contingentiebenadering). Een voorbeeld hiervan hebben we gezien bij de bespreking
van het coahtienetwerk (paragraaf 2.4 1), waar overheidssubsidie een mogelijke
reden is om te gaan samenwerken.
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2. De tweede benadering legt de nadruk op de organisatie van de samenwerking in het
netwerk, met name of er overlegorganen zijn op de verschillende niveaus. De in
paragraaf 2.4.1 besproken aspecten met betrekking tot structuur en coördinatie vallen
onder deze benadering.
3. De derde benadering, die relevant is voor deze paragraaf, bekijkt de geschiktheid
van de afzonderlijke organisaties om samen te werken. Hierbij is de mate van
afhankelijkheid tussen de partners van belang, evenals de vergelijkbaarheid van de
organisaties op een aantal aspecten met betrekking tot de verenigbaarheid van
verschillende organisaties. Van der Geest stelt hierbij dat de organisaties ten minste
intern behoorlijk georganiseerd moeten zijn, wil er van een goed lopende externe
organisatie sprake kunnen zijn. Ook moeten de organisaties enigszins vergelijkbaar
zijn qua omvang (zie ook Edelman Bos, 1980). Pelkmans en Van Kuijk (1986) en
Verhaak en Brandsma ( 1991 ) voegen hier de overeenkomst in denominatie (richting)
aan toe als het gaat om organisaties binnen de onderwijssector.
Binnen de derde benadering van Van der Geest ( 1986) worden de factoren die invloed
hebben op het besluit van een organisatie om een overeenkomst met een andere
organisatie aan te gaan, onderzocht. Deze factoren zijn de kenmerken van de
afzonderlijke deelnemers aan een netwerk, de actoren ofwel organisaties. Godfroij
noemt deze kenmerken 'behoeften', 'doeleinden' en 'oriëntaties'. Deze termen zullen
hier in navolging van andere auteurs worden uitgewerkt in termen van 'condities' en
'motieven' (n.b.: ook Godfroij bezigt de term 'motieven', die zijns inziens naar de
'doeleinden' van de interorganisationele relatie verwijzen).
Whetten (1981, 1987) noemt de factoren die invloed hebben op het besluit van een
organisatie om een overeenkomst met een andere organisatie aan te gaan 'antecedents
of coordination', ofwel 'condities' in termen van andere auteurs. Deze factoren vormen
tezamen een kosten-baten analyse om een samenwerking al dan niet aan te gaan. Deze
kosten-baten analyse geschiedt niet alleen in geldelijke termen, maar ook in termen
van afhankelijkheid. Indien een organisatie afhankelijk is van de andere organisatie
wat betreft bepaalde middelen, zijn de baten in dit verband de verkregen middelen. Bij
middelen kan gedacht worden aan kennis, geld of bepaalde materialen. De kosten voor
het verkrijgen van de middelen zijn de hoeveelheid ingeleverde autonomie (zie ook
Alter & Hage, 1993; Verhaak & Brandsma, 1991). Kamann (1989) noemt dit de
'samenwerkingsparadox': "aan de ene kant hebben [organisaties] [...] elkaar nodig,
aan de andere kant willen ze [...] onafhankelijk zijn" (p.109).
Binnen de derde benadering van Van der Geest (1986) worden ook de mogelijke
motieven om te gaan samenwerken onderzocht. Organisaties kunnen op zeer
verschillende gronden besluiten tot samenwerking, bijvoorbeeld de afhankelijkheid
van middelen waarover de andere organisatie beschikt of het bereiken van een
gezamenlijk doel (Andriessen, 1987). Hendrix et al. (1991) geven hierbij de
waarschuwing dat "idealistische, sociaal wenselijke en openlijk beleden motieven soms
minder voorstellen dan de verborgen individuele belangen" (p.39).
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2.4.3 Middelen en interdependentie (blok 5 en 6)
Het kernbegrip in een sociaal actiesysteem is interdependentie, dat wil zeggen:
wederzijdse afhankelijkheid. "In order to describe and understand networks it is important to get a 'feeling' of the variety of interdependencies" (Beije et al., 1993, p.24).
Interdependentie is de primaire bestaansgrond van een netwerk (zie ook Hufen &
Ringeling, 1990). "Wanneer er tussen de betrokken partijen transactie- en
interactiepatronen bestaan, wanneer handelingsmogelijkheden en -beperkingen zijn
neergelegd in regels, en wanneer organisaties elkaar kunnen steunen of tegenwerken,
dan is er [...] sprake van wederzijdse afhankelijkheid" (Godfroij, 1989, p. 17).
Interdependenties stellen de actoren in de gelegenheid zich te specialiseren dan wel
zich te richten op hun sterke kanten. Bovendien leidt interdependentie tot een zekere
relativering van het eigenbelang (De Bruijn & Ten Heuvelhof, 1991).
Bronnen van afhankelijkheid kunnen bijvoorbeeld zijn de 'middelen' (blok 5 uit
figuur 2.1 ) die de ene organisatie nodig heeft om naar behoren te kunnen functioneren,
waarover ze zelf niet beschikken en een andere organisatie wel; of de vraag naar bepaalde
Produkten of diensten die de partijen alleen in samenwerking kunnen bieden. Bij
middelen kan gedacht worden aan produktiemiddelen, informatie, geld, mensen, maar
ook bijvoorbeeld aan autoriteit: de erkenning door andere organisaties dat een bepaalde
organisatie met recht claims legt op het door haar bestreken domein, omdat zij op dat
domein als competent en gezaghebbend wordt gezien. Deze bronnen van afhankelijkheid zijn motieven om te gaan samenwerken.
Een andere belangrijke bron van afhankelijkheid is macht, namelijk wanneer de
ene organisatie de doelbereiking van de andere organisatie positief dan wel negatief
kan beïnvloeden (zie ook Godfroij & Nelissen, 1993a). Macht kan bijvoorbeeld voortkomen uit de beheersing van bepaalde middelen door een organisatie. Die organisatie
kan bijvoorbeeld de hoeveelheid middelen bepalen of het tijdstip vaststellen wanneer
bepaalde middelen ter beschikking worden gesteld aan de andere organisatie. Interdependentie is per definitie wederzijds, maar meestal niet symmetrisch. Daarom behelst
interdependentie in de regel machtsongelijkheid. De vraag is: hoe reguleren de organisaties binnen een netwerk de afhankelijkheid op een voor hun zo voordelig mogelijke
manier?
Er worden twee hoofdvormen van interdependentie onderscheiden: symbiotische
en competitieve interdependentie.
1. Bij symbiotische interdependentie gaat het om "wederzijdse afhankelijkheid tussen
ongelijksoortige organisaties" (Godfroij, 1981, p. 116), waarbij de organisaties elkaar
aanvullen en bijdragen tot eikaars doelbereiking. Symbiotische interdependentie
voorkomt echter niet dat de organisaties soms defensief gedrag vertonen in het kader
van de bescherming van de eigen autonomie, waardoor de effectiviteit van het
netwerk soms te wensen overlaat. Bij de symbiotische interdependentie zijn twee
specifieke vormen aan te geven:
- sequentiële interdependentie: hierbij is het produkt van de ene organisatie een
hulpbron voor de andere organisatie (zie ook Lammers, 1989, p. 198), of bieden de
organisaties opeenvolgende diensten aan cliënten aan.
- complementaire of parallelle interdependentie: de produkten of diensten van beide
43

organisaties vullen elkaar aan, maar kunnen ook onafhankelijk van elkaar worden
aangeboden (zie ook Godfroij, 1992; Huyzer et al., 1990). Het gaat om een
interdependentie waarbij instellingen die beide dezelfde activiteit uitvoeren, maar
niet in de eerste plaats concurrenten van elkaar zijn. Goed gecoördineerde parallelle
acties, waarbij elke organisatie datgene bijdraagt waarin zij het beste is, kunnen
leiden tot het snel bereiken van een potentiële afzetmarkt.
2. Bij competitieve interdependentie gaat het om "wederzijdse afhankelijkheid tussen
gelijksoortige organisaties" (Godfroij, 1981, p. 116). De organisaties zijn concurrenten
van elkaar, hetzij bij het verwerven van bepaalde middelen, hetzij bij het aanbieden
van gelijksoortige produkten op dezelfde markt (zie ook Lammers, 1989, p. 198).
Symbiotisch gerelateerde organisaties hebben volgens Alter en Hage (1993) vaker
contact met elkaar dan competitief gerelateerde organisaties.
Echter: de werkelijke interdependentie tussen organisaties is altijd veel complexer dan
deze onderverdeling in soorten interdependenties doet geloven. Ongelijksoortige
organisaties hoeven elkaar niet aan te vullen en gelijksoortige organisaties hoeven niet
eikaars concurrenten te zijn. Interdependentie is derhalve geen eenduidig gegeven:
"Interdependentie wordt [...] in de interactie tussen organisaties ontdekt, gecreëerd,
veranderd en opgeheven" (Godfroij, 1981, p. 118).
Interdependentie alleen is niet genoeg om de netwerken te analyseren: een bepaalde
soort interdependentie leidt niet automatisch tot een bepaald soort netwerk. Zoals al
gezegd zijn interdependenties geen statisch gegeven. Volgens Godfroij (1989) "vertonen
onderzoeksresultaten inzake het verband tussen interdependentie en vormgeving van
interorganisationele relaties weinig consistentie" (p.23). De oorzaak hiervan kan liggen
in het feit dat de deelnemende organisaties hun eigen strategieën en spelen erop na
houden. Hieraan wordt in de volgende paragrafen uitgebreid aandacht besteed.

2.4.4 Strategieën (blok 7)
Godfroij definieert een strategie als "het ontwerp van het handelingsverloop dat een
actor [organisatie] maakt met het oog op zijn doeleinden" (1981, p.247)2. Later
omschrijft hij strategieën als: "gedragspatronen gericht op het realiseren van al of niet
gemeenschappelijke doeleinden" (1992, p.368). Bij strategieën gaat het dus om het
gedrag van organisaties om hun uiteindelijke doel te bereiken. Godfroij (1981, 1989)
onderscheidt twaalf strategietypen:
1. strategieën gericht op het behoud of vergroting van macht. Hierbij leggen
organisaties "niet de nadruk op het behouden van primaire 'middelen', zoals kracht,
geld, kennis of goederen, maar op de constructie van 'spelregels', waaraan zij het

Edelman Bos ( 1980) beschrijft een organisatiestrategie in een netwerkpcrspeclief als een "set van
organisationele gedragingen, waarbij selectief wordt ingespeeld op de vrije ruimte die aanwezig is in het
objectieve patroon van gevormde betrekkingen (de structuur) en van gegroeide verstandhoudingen (de
cultuur) tussen afhankelijke organisaties" (p. 114). Wassenberg (1980) definieert strategie als "de activering
(...) van de marge lussen afhankelijkheid en onafhankelijkheid" (p. 19).
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recht ontlenen om over de toekomstige aanwending van middelen te beslissen"
(Godfroij, 1981, p.82).
2. strategieën gericht op het behoud of vergroting van zekerheid. Een bepaalde mate
van zekerheid is zeer wenselijk als het aankomt op het nemen van belangrijke
beslissingen. Een grotere zekerheid hoeft niet automatisch ook een grotere macht
te betekenen: als de zekerheden verworven worden door bijvoorbeeld een contract
te tekenen met een andere organisatie, dan staan in dit contract meestal ook een
aantal voorwaarden. Dit leidt dan weer tot beperking van de handelingsmogelijkheden (zie ook Groenewegen, 1989).
3. strategieën gericht op doelbewuste risico-aanvaarding. Hiervan is sprake wanneer
organisaties genoegen nemen met een grotere onzekerheid, om de kans te vergroten
dat de situatie voor hen gunstiger wordt.
4. strategieën gericht op het,ontwijken van macht en verantwoordelijkheid. Door een
toename van macht kunnen organisaties voor moeilijkere beslissingen, grotere
onzekerheden komen te staan. Sommige organisaties zullen dit niet wenselijk achten
en laten de macht liever over aan anderen.
5. strategieën gericht op het behoud van gevestigde sociale constructies. Het
veranderen van sociale constructies is vaak bijna onmogelijk doordat bepaalde
tradities zijn ontstaan. Tradities zijn in de regel erg moeilijk te doorbreken.
6. strategieën gericht op waardengericht handelen. Hierbij gaat het om
handelingsaltematieven die gekozen worden omdat ze principieel juist geacht
worden.
7. strategieën gericht op het verdedigen of versterken van autonomie. Organisaties
zijn in het algemeen nogal gesteld op handhaving van hun autonomie en wensen
eigen beslissingsruimte en vrijheid van verantwoordingsplicht (zie ook Lammcrs,
1989, p.206, die dit de 'particuliere strategie' noemt).
8. strategieën gericht op het verdedigen of verbreiden van de ideologie of filosofie
van de organisatie. Hierbij beschermt de organisatie de eigen onafhankelijkheid
door de eigen identiteit te profileren.
9. strategieën gericht op het verdedigen van de eigen professionele, disciplinaire of
technische benadering eveneens ter bescherming van identiteit en onafhankelijkheid.
10. strategieën gericht op het verdedigen van bestaande routines en werkprogramma 's
tegenover de pogingen van andere organisaties daar verandering in te brengen.
Organisaties kunnen ook deze strategie hanteren om de eigen identiteit te profileren.
Dit kan voorkomen als een organisatie bijvoorbeeld bedreigd wordt met opheffing,
met een ongewenste fusie of wanneer een andere organisatie pogingen doet
veranderingen in de ideologie, benadering of werkwijze aan te brengen.
11. strategieën gericht op het beschermen, versterken of ontwikkelen van de marktpositie. Hiervan is sprake als de organisaties elkaar beconcurreren.
12. strategieën gericht op het verdedigen of uitbreiden van domeinen. Elke organisatie
heeft een eigen domein waarmee zij zich bezighoudt. Dit probeert zij zoveel
mogelijk te behouden en zo mogelijk uit te breiden.
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Naast de officiële doelen en strategieën van een netwerk, kunnen de deelnemende
organisaties een aantal strategieën hanteren die niet overeenkomen met de officiële
doelen van het netwerk. Als het officiële doel van een netwerk bijvoorbeeld 'afstemming
van activiteiten teneinde kwaliteitsverbetering te bereiken' is, dan kunnen de afzonderlijke deelnemers door middel van de samenwerking bijvoorbeeld ernaar streven
hun eigen marktpositie veilig te stellen, meer macht te verwerven of meer zekerheid
omtrent de toekomst te verkrijgen. Het feitelijke functioneren van een netwerk is
derhalve niet louter af te leiden uit de overkoepelende en formele doelstellingen. Van
Dijck en Euser (1984) spreken in dit verband van de zichtbare en goed onderzoekbare
'bovenbouw', en de meer onzichtbare 'onderbouw', waar het vooral om machtsverhoudingen gaat.
Godfroij (1992) schrijft in dit kader dat veel onderzoek is gedaan naar factoren van
succes en falen in netwerken, waarbij veel aandacht is besteed aan de geschiktheid van
de netwerkstructuur ten aanzien van verschillende situationele variabelen, zoals de
aard en omvang van de uitwisseling, de besluitvormende of communicatieve functie
van het netwerk, het aantal participanten, de aard van de interdependentie en de mate
van consensus. Uit onderzoek met behulp van deze variabelen is gebleken dat netwerken
vaak niet zo goed werken en soms weerbarstig zijn. Evenmin konden met behulp van
deze variabelen doeltreffende netwerkmodellen geconstrueerd worden. De oorzaak
hiervan ligt in het feit dat organisaties binnen een netwerk zich niet primair richten op
de overkoepelende doeleinden, maar op hun eigen doelen en belangen. Godfroij ( 1993a)
signaleert in de gezondheidszorg dat de samenwerking vaak moeizaam van de grond
komt, ook al wordt samenwerking op zich als 'goed' beschouwd. De belemmerende
factoren bij het samenwerkingsgedrag zijn: segmentering en verkokering tussen de
zorgvormen en specialismen, taalbarrières (cultuurverschillen), strategieën gericht op
domeinhandhaving en autonomieverdediging, verdediging van traditionele zeggenschapsverhoudingen en financiële belangen.

2.4.5 Interactie en speltypen (blok 8)
Godfroij (1981) benadert interactie tussen actoren (organisaties) op twee manieren.
Ten eerste als algemene dimensies van interactie en ten tweede als speltypen.
De algemene dimensies komen in vrijwel elke interactiesituatie voor. Godfroij
onderscheidt vier algemene dimensies van interactie:
1. communicatie, waarin organisaties "strategisch met de interdependentie omgaan,
eikaars prioriteiten en strategieën beïnvloeden, wederkerig onzekerheden verkleinen
of juist vergroten, en dergelijke" (Godfroij, 1981, p.86). Door te communiceren
krijgen de organisaties een beeld van elkaar, dat op zijn beurt aan verandering
onderhevig is, omdat er gecommuniceerd wordt.
2. onderhandeling, hierbij "wordt meer het accent gelegd op pogingen tot wederzijdse
beïnvloeding van de actoren [organisaties]" (p.86). Onderhandelen is een manier
om uit een conflictsituatie te komen.
3. besluitvorming "richt de aandacht meer op het resultaat van de onderhandeling dan
op de onderhandeling zelf' (p.87). Er wordt afgesproken wie wat doet.
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Besluitvorming komt in de regel na het onderhandelingsproces, maar is er niet altijd
scherp van te onderscheiden.
4. ruil (uitwisseling), is "het in daden omzetten van de overeengekomen besluiten"
(p.87). Verderop in zijn boek formuleert Godfroij deze definitie van uitwisseling:
"uitwisseling dient als interactie te worden opgevat, en wel als het in daden omzetten
van besluiten over de wijze waarop men tezamen inspeelt op de interdependentie"
(p. 145-146). En verder: "in concreto kan gedacht worden aan uitwisseling van
goederen, diensten, meningen, informatie, geld, personeel, cliënten, 'voordelen',
en dergelijke" (p. 146). Boekema en Kamann (1989) maken hierbij onderscheid naar
materiële en immateriële zaken. "Goederen, diensten, kapitaal, personeelsleden en
gedrukte informatie of informatie als produkt" (p.5) zijn de materiële zaken.
"Immateriële relaties omvatten persoonlijke contacten en de daarbij behorende
informatiestromen" (p.6).
De speltypen die Godfroij beschrijft, zijn minder algemeen van aard en ze zijn dan ook
niet van toepassing op alle interactiesituaties. De speltypen zijn meer geprononceerde
kenmerken van interactie. Spel is een metafoor om de interactiesituaties tussen
organisaties is kaart te brengen. De term 'spel' is ontleend aan de speltheorie. Een
belangrijk principe uit de speltheorie is dat het spel machtsrelaties kan reguleren en
onzekerheden kan reduceren, omdat er sprake is van spelregels waaraan alle spelers
zich dienen te houden. In de speltheorie hoeft een speler niet één individu te zijn: "elke
groep individuen met identieke belangen in het spel, kan als één speler worden
beschouwd" (Davis, 1973, p. 13).
Organisaties zijn er in een spelsituatie op uit de voor hen gunstigste machtsverhoudingen te creëren (Godfroij, 1981). In de spelsituaties zullen de organisaties invloed
op elkaar uitoefenen, zodat strategieën en interdependenties kunnen veranderen.
Deelname aan het spel is voor iedere speler voordelig, anders zou hij niet deelnemen.
"Organisaties verwachten in een netwerk betere prestaties te leveren en een beter
resultaat te behalen dan zij individueel opererend zouden kunnen" (Commandeur,
Moerman & Taal, 1989, p.209). De eventuele nadelen van het spel neemt de speler dan
op de koop toe.
Ondanks het feit dat de spelen in verband staan met de strategieën en interdependenties, gaan spelen in hoge mate 'hun eigen gang' en zijn ze tot op zekere hoogte
onvoorspelbaar (Godfroij, 1989). Het gaat immers niet om volledig rationele processen.
Daarom is een aparte typologie van speltypen volgens Godfroij op zijn plaats. Hij
omschrijft de volgende acht speltypen:
1. coöperatie. Hiervan is sprake wanneer organisaties "hun gedrag op elkaar afstemmen
met het oog op het realiseren van gemeenschappelijke doeleinden dan wel het
vergroten van wederzijdse voordelen" (Godfroij, 1989, p.28). Dit speltype
veronderstelt een symbiotische interdependentie. Indien sprake is van
domeinconsensus, ideologische consensus en positieve wederzijdse beoordeling, is
de kans op coöperatie groter. Overigens is niet uitgesloten dat samenwerkende
organisaties ook (partieel) conflicterende doelstellingen hebben. Waar de voordelen
van de samenwerking echter groter zijn dan de nadelen, verkiezen de organisaties
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de coöperatie vanwege de doelstellingen waarover ze het wel eens zijn. "In een
volledig coöperatief spel [...] hebben de spelers alleen gemeenschappelijke belangen"
(Davis, 1973, p.77).
Coördinatie beschouwt Godfroij nauw verwant aan coöperatie (zie ook Alter &
Hage, 1993) en omschrijft dit als: "het op elkaar afstemmen van taken, activiteiten
en dergelijke, met het oogmerk doeleinden efficiënter en effectiever te bereiken"
(Godfroij, 1981, p. 163).
coalitie. Hiervan is sprake wanneer organisaties "de krachten bundelen om een
gemeenschappelijk belang tegenover een derde partij te behartigen" (Godfroij, 1989,
p.29). Organisaties stemmen dan alleen wat dit belang betreft overeen. Voor overige
zaken en onderwerpen lopen de belangen van de coalitiepartners uiteen. De
belangenovereenkomst weegt echter zwaarder dan de belangentegenstellingen.
Spelers die afzonderlijk geen macht bezitten, kunnen in een coalitie wel over macht
beschikken. "De speler heeft dus potentieel macht en om die te realiseren heeft hij
de medewerking van andere spelers nodig" (Davis, 1973, p. 154).
competitie. Dit speltype is globaal het tegengestelde van de coalitie. Bij competitie
"trachten gelijksoortige organisaties de gunsten van een derde partij te verwerven"
(Godfroij, 1989, p.29). Slechts één organisatie kan deze gunst verkrijgen. Dit speltype
veronderstelt een competitieve interdependentie. Hel is niet noodzakelijk dat
organisaties die een competitiespcl spelen, in conflict met elkaar zijn. Wanneer de
ene partij de winst binnenhaalt en dit volgens de spelregels heeft gedaan, dan heeft
de andere partij zich erbij neer te leggen.
competitiebeperking. Hierbij "binden de organisaties het onderlinge competitieve
gedrag aan gemeenschappelijke spelregels om de wederzijdse nadelen van de
competitie te beperken" (Godfroij, 1989, p.29). Het is immers mogelijk dat
organisaties elkaar proberen afte troeven in de concurrentiestrijd, en wel op zodanige
wijze dat voor beide partijen nauwelijks meer van voordelen gesproken kan worden.
Davis (1973) beschrijft hoe competitiebeperking door de gemeenschappelijke
spelregels kan overgaan in meer coöperatieve vormen: "De overeenkomst kan zo
ver gaan, dat er in feite geen concurrentie meer bestaat en dat de ondernemingen
behoren tot een organisatie waarvan de leden niet langer vechten voor hun
marktaandeel, maar volgens een gemeenschappelijk plan in de behoeften van de
markt voorzien" (p.l 13).
strijd of conflict. Dit speltype is globaal de tegenpool van de coöperatie. Strijd duidt
op situaties waarin de organisaties onverenigbare doelstellingen hebben, waar
belangen, meningen en gedragswijzen botsen. Betrokken organisaties proberen
eikaars doelbereiking ongunstig te beïnvloeden. Organisaties die met elkaar in conflict zijn kunnen eikaars activiteiten dwarsbomen, of verhinderen dat de andere partij
over de benodigde middelen beschikt. Bij strijd is vaak sprake van botsende
opvattingen over domeinen (domeinconflict), middelen, strategieën, ideologie
(ideologisch conflict), doelen, beleid, of identiteit. Een oplossing van een conflict
gaat ofwel ten koste van één van de partijen, of er wordt na onderhandeling een
compromis bereikt.
Hendrix et al. (1991) beschrijven een aantal mogelijke oplossingen voor diverse
48

conflicten. Een mogelijke oplossing voor een conflict met betrekking tot domeinen,
middelen en strategieën, is een schriftelijke overeenkomst. Ideologische conflicten
kunnen bijvoorbeeld door middel van een filosofie worden opgelost. Conflicten
over doelen en beleid kunnen leiden tot een gemeenschappelijk beleidsplan. En
identiteitsconflicten kunnen alleen met wederzijdse acceptatie de wereld uit worden
geholpen.
DiStefano ( 1984) gaat in op aspecten van interorganisationeel conflict. Hij benadrukt
de integratieve kracht die uitgaat van dergelijke conflicten: conflicten kunnen de
partners tot elkaar brengen (zie ook Alter & Hage, 1993). Er zijn volgens hem twee
soorten conflicten. Het structurele conflict heeft betrekking op de bepaling van de
regels omtrent de samenwerking. Het operationele conflict heeft betrekking op de
toepassing van de geformuleerde regels.
Alter ( 1990) schrijft dat conflicten voorkomen wanneer organisaties in een samenwerkingsverband "strive to maximize their control over their dependency on the collective" of wanneer "one party attempts to change, block, or impede the activities of
another" (p. 483). Een belangrijk resultaat van haar studie is dat conflict en coöperatie
onafhankelijk zijn. Ze kunnen derhalve tegelijk in een situatie voorkomen.
6. conflictbeheersing. In een conflictsituatie kunnen de organisaties, indien dat gewenst
is, met elkaar in onderhandeling treden om "de onderlinge strijd binnen de perken
trachten te houden om de wederzijdse verliezen te beperken" (Godfroij, 1989, p.30).
Ook volgens Lammers ( 1989, p. 181 -182) "is er bij intcrorganisationele coördinatie
[vaak sprake van] [...] regulering van het onderling gekrakeel".
7. vermijding of schimmenspel. Dit doet zich met name voor wanneer organisaties
zich wel bewust zijn van hun interdependentie, maar "geen duidelijk beeld hebben
van wat zij in de interactie te winnen en te verliezen hebben" (Godfroij, 1989, p.30).
De organisaties weten dat zij elkaar in de toekomst nodig kunnen hebben. Daarom
is het belangrijk om van eikaars activiteiten "op de hoogte te blijven', maar mogelijk
precaire kwesties blijven zo lang mogelijk onaangeroerd. Vaak zal pas onder externe
druk het vermijdingsspel omgezet worden in een actievere spelvorm. Tot dat moment is het voor de organisaties zelf niet interessant genoeg om de interactie te
activeren.
8. fusie. Hierbij mondt de samenwerking tussen georganiseerde groepen uit in een
samensmelting van deze groepen. Dit betekent opheffing van de autonomie van
afzonderlijke organisaties. Er is geen sprake meer van een interorganisationele relatie.
Binnen netwerken hebben de organisaties nog hun eigen speelruimte. Na een fusie
zijn ze deze kwijt, wat volgens Godfroij (1986b) de vitaliteit van het netwerk niet
ten goede komt. De werkwijzen van de organisaties dienen gestroomlijnd te worden.
Omdat dit niet vanaf het begin van de fusie te realiseren is, zullen de oorspronkelijke organisaties binnen de nieuwe eenheid nog een tijdje afzonderlijk te herkennen
zijn (Godfroij, 1981, p. 169). Hiermee is tevens aangeduid dat de overgang tussen
organisaties en interorganisationele verbanden een vloeiende is.
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In dit schema staan in de linker kolom van boven naar beneden de speltypen die een
toenemende mate van samenwerking aangeven. In de rechter kolom staan van boven
naar beneden de speltypen die een toenemende mate van tegenwerking aangeven. De
conflictbeheersing is het speltype tussen coöperatie en conflict. Competitiebeperking
is het speltype tussen coalitie en competitie. Het schimmenspel heeft in dit schema
geen plaats gekregen, omdat hier in feite geen sprake is van interactie.
Deze speltypen kunnen worden opgetekend in het schema dat in figuur 2.2 staat
afgebeeld.
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Figuur 2.2: Samenvatting van de speltypen
In de praktijk is meestal sprake van meerdere spelen tegelijk. Zo kunnen twee
organisaties tijdens interacties zowel het spel van coöperatie als van fusie spelen,
namelijk in geval van fusiebesprekingen. Samen vormen de speltypen de eigen
dynamiek van de interactie binnen netwerken. Godfroij omschrijft, zoals al opgemerkt
is, sociale actiesystemen als een kader waarbinnen organisaties interacteren. In interactie
zijn min of meer stabiele strategieën, machtsrelaties en spelregels te ontdekken. Aan
de hand van de speltypen van Godfroij kan een sociaal actiesysteem ook omschreven
worden als een "stelsel van spelen" (Godfroij, 1981, p.94).
Bij een analyse van het functioneren van netwerken dienen de volgende aspecten
betrokken te worden: de interdependentie, de structuur van het netwerk, de officiële
doelen van het netwerk, de strategieën die de afzonderlijke organisaties volgen en de
eigen dynamiek van de interactie (spelverloop) binnen het netwerk.
In meer recent verschenen artikelen verlegt Godfroij de aandacht van netwerken
als lichte coördinatievormen (het zogenaamde lineaire perspectief) naar netwerken als
"flexibele, dynamische en tijdelijke interactievormen" (Godfroij, 1992, p.365) ofwel
het zogenaamde dynamische of interactieve perspectief (Godfroij, 1993c; Van den Berg
& Godfroij, 1992). Voorgaande definities van netwerken zijn vrijwel allemaal voorbeelden van het lineaire perspectief. In dit traditionele netwerkdenken ligt volgens Godfroij
de nadruk op de netwerkstructuur, de gemeenschappelijke doelen en het behoud van
zo veel mogelijk autonomie van de netwerkdeelnemers. In het dynamische perspectief
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komt de nadruk meer te liggen op het netwerk als strategisch instrument om doelen op
het niveau van de individuele organisatie te bereiken. "Willen netwerken in een
voortdurend veranderende omgeving hun functies kunnen vervullen, dan zullen zij
niet primair moeten functioneren op basis van formele vertegenwoordiging, afspraken
en spelregels, maar op basis van continue wederzijdse afstemming van acties:
informatie-uitwisseling, overleg, gezamenlijke koersbepaling, flexibele actie" (Godfroij,
1992, p.374). Het gaat in eerste instantie om de interactieprocessen in het netwerk en
pas in de tweede plaats om de netwerkstructuur (Van den Berg & Godfroij, 1992), wat
ertoe leidt dat de spelen en bijbehorende spelregels belangrijke onderdelen van de
netwerkanalyse worden (Godfroij, 1993a, 1993b).

2.4.6 Effecten van netwerkvorming (blok 9 tot en met 12)
Tot op dit punt is beschreven hoe netwerken eruit kunnen zien en welke kenmerken
belangrijk zijn. Een aantal netwerktypen is de revue gepasseerd, alsmede hun cultuur
en structuur, kenmerken van de deelnemende organisaties zijn besproken en er is
aandacht besteed aan de interdependentie, strategieën en spelen van organisaties binnen
netwerken. In deze paragraaf bekijken we de laatste blokken uit Godfroij's schema.
Deze blokken vormen samen de effecten van netwerkvorming. Godfroij besteedt slechts
summier aandacht aan de laatste vier blokken uit zijn schema, vandaar dat deze paragraaf
erg kort is in vergelijking met de overige blokken.
In de interactie binnen een netwerk kunnen de doeleinden en prioriteiten van de
deelnemende organisaties veranderen (blok 9). De interactie tussen organisaties
onderling is hiervoor echter geen noodzakelijke voorwaarde. De doeleinden van de
organisaties kunnen immers ook door externe omstandigheden veranderen. De positie
van de organisatie in het netwerk kan hierdoor veranderen. In het model betekent dit
dat er veranderingen optreden in blok 4, bij de organisaties.
In de interactie kunnen door uitwisseling van middelen, de verdeling en beheersing
van de middelen en bijbehorende machtsverhoudingen veranderen (blok 10). Hierdoor
kan de interdependentie tussen de organisaties binnen het netwerk veranderen (blok 5
en 6). Op dit punt is het mogelijk dat bij het uiteindelijk bereiken van de doelen (blok
11), namelijk het verkrijgen van de middelen, het bevredigen van bepaalde behoeften
en/of het oplossen van problemen, de interdependentie tussen de actoren wordt
opgeheven, althans wat deze bepaalde middelen, problemen of behoeften betreft. Met
institutionalisering van de bereikte verandering (blok 12) die de organisaties voor ogen
hadden, bedoelt Godfroij dat "individuele menselijke handelingen worden omgezet in
collectieve normatieve handelingspatronen, die de individuen beperkingen opleggen
en zekerheden verschaffen" (1981, p.97). De beoogde verandering is in blok 12, als
een uitkomst van strategische actie van de organisaties, geïncorporeerd. Het
interorganisationele netwerk heeft op dit punt zijn beoogde doel bereikt. Het is kortom
effectief geweest voor de deelnemende organisaties.
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2.5 Empirische bevindingen
Godfrey's netwerktheorie heeft in Nederland tot nu toe nog niet veel school gemaakt.
Ons zijn zeven onderzoeken bekend waarbij gebruik is gemaakt van deze theorie. Deze
onderzoeken zullen in deze paragraaf kort worden besproken.
Feltmann ( 1984) heeft een onderzoek gedaan ten behoeve van de ontwikkeling van
een praktijktheorie voor organisatie-adviseurs. Deze praktijktheorie stoelt op zes
theoretische uitgangspunten, waarvan de netwerktheorie van Godfroij er één is.
Feltmann acht het voor organisatie-adviseurs handzaam om organisaties te definiëren
als sociale constructies van interdependente actoren met belangen en strategieën. Hij
denkt dat organisatie-adviseurs mede aan de hand van het denkkader van Godfroij
meer maatschappij-georiënteerd kunnen adviseren.
Breemer ter Stege, Jacobs en Van Weerden (1985) hebben onderzoek gedaan naar
samenwerking in de geestelijke gezondheidszorg. Zij zijn op zoek gegaan naar een
instrument om functionele samenhang binnen deze sector vast te kunnen stellen. Zij
hebben dit aan de hand van Godfroij's netwerktheorie gedaan met gebruikmaking van
de termen interdependentie en het netwerktype 'circuit'. Volgens hen is er sprake van
functionele samenhang wanneer duidelijkheid bestaat over de functie- en taakverdeling
tussen de onderscheiden voorzieningen en de personen, waarbij deze functies en taken
op elkaar zijn afgestemd. Indien sprake is van overlap, dan zou daar bewust voor gekozen
moeten zijn. Indien de integratie (de afstemming tussen de taken) achterblijft bij de
differentiatie (het aantal onderscheiden taken), is er sprake van onvoldoende functionele
samenhang. Hun conclusie luidt dat de functionele samenhang in de geestelijke
gezondheidszorg niet optimaal is.
Rieken (1985) heeft een evaluatie-onderzoek uitgevoerd bij de Regionale
Coördinatie Commissies, waarin voorzieningen voor sociale zekerheid en arbeidsvoorzieningen samenwerken. Rieken pleit op basis van een analyse van de bestaande
situatie inzake sociale zekerheid en arbeidsvoorzieningen voor een andere
beleidsbenadering, en wel de interactieve. Het actormodel voor organisaties van onder
andere Godfroij gebruikt hij om het interactief beleidsmodel verder in te vullen.
Begrippen als belangen, dynamiek, netwerkvorming en interactie spelen een cruciale
rol in dit model.
Mijs (1987) heeft het ontstaan van de RIAGG's in Amsterdam onderzocht. Hij
beschouwt een RIAGG als een interorganisationeel samenwerkingsverband in de
gezondheidszorg en brengt deze met name aan de hand van Godfroij's begrippen in
kaart.
Er zijn twee onderzoeken gedaan naarde samenwerking van de instellingen binnen
onderwijsvoorrangsgebieden (Theunissen, 1989; Verhaak en Brandsma, 1991).
Theunissen (1989) onderzocht de interorganisationele samenwerking tussen de
instellingen binnen één onderwijsvoorrangsgebied. Hij signaleerde dal de scholen voor
basis- en voortgezet onderwijs in het gebied toen er nog geen sprake was van
onderwijsvoorrang, geen contacten hadden met welzijnsinstellingen. Onder druk van
het onderwijsvoorrangsbeleid moesten deze instellingen nu gaan samenwerken. De
beeldvorming, de autonomie en de uiteenlopende organisatieculturen van de onderwijs52

en welzijnsinstellingen bemoeilijkte de samenwerking Veel instellingen zijn gaan
samenwerken op grond van materiele motieven, wat geen goede voorwaarde bleek te
zijn voor de samenwerking
Verhaak en Brandsma (1991) hebben de mate van interdependentie van de
samenwerkende instellingen onderzocht, en ook of de samenwerkingsverbanden
duidelijk omschreven doelen voor ogen hadden Daarbij hebben ze onderzocht of de
belangen van de samenwerkende instellingen duidelijk waren De doelen blijken in
veel gevallen in (te) vage en (te) brede termen geformuleerd te worden, bijvoorbeeld
'vergroten van de ouderbetrokkenheid' en 'zorgverbreding', zodat er problemen ontstaan
wanneer het op uitvoering aankomt De belangen van de samenwerkende instellingen
lopen niet parallel, zodat er een competentiestrijd kon ontstaan De scholen willen
bijvoorbeeld hun probleem met betrekking tot spijbelaars niet in de openbaarheid
brengen, terwijl de welzijnsinstellingen zonder deze informatie niet aan de slag kunnen
gaan Verder ontdekten Verhaak en Brandsma dat interdependenties in het onderwijsvoorrangsgebied niet overal helder zijn, zodat er afstemmingsproblemen ontstaan, omdat
men op eikaars domein komt Hierbij kan weer verwezen worden naar het voorbeeld
van de spijbelaars Vanwege de grote interdependentie en de gezamenlijke belangen
van de samenwerkende instellingen binnen een onderwijsvoorrangsgebied, kunnen de
instellingen niet om elkaar heen Als de instellingen dan met elkaar om de tafel zitten,
wordt de onderlinge interdependentie en eventuele competitie niet onderkend Godfroij
noemt dit het 'vermijdingsspel', waarbij hel doel van de samenwerking naar de
achtergrond verschuift en de interactie zich beperkt tot zaken in de randvoorwaardelijke
sfeer, zoals bijvoorbeeld vergaderschema's en organisatieplaatjes De oplossing ligt
volgens Verhaak en Brandsma in het centraal stellen van de inhoud van het
onderwijsvoorrangsbeleid
Verkaar (1991) tot slot, heeft het strategische gedrag van patiëntenorganisaties
onderzocht Strategisch gedrag omschrijft hij als "een patroon van concrete beslissingen
en handelingen met betrekking tot doelstellingen, activiteiten en interactie van een
organisatie" (p 79) Om strategisch te kunnen handelen hebben de organisaties middelen
(term van Godfroij, zie figuur 2 1, blok 5) nodig en dienen zij met elkaar in interactie
te treden Verkaar maakt onderscheid tussen vier ideaaltypen van strategisch gedrag
van de patiëntenorganisaties Op basis van deze typen kunnen patiëntenorganisaties
zelf een analyse maken van hun strategische gedrag, wat van belang kan zijn in verband
met de invoering van een nieuw ziektekostenstelsel, waarbij de patient als consument
zal worden erkend De patiëntenorganisaties zullen hun contacten met de
ziektekostenverzekeraars moeten gaan opstarten dan wel versterken
Het moge duidelijk zijn dat in bovengenoemde onderzoeken Godfroij's theorie
niet in al zijn facetten is gebruikt Op onderdelen heeft de theorie echter wel zijn nut
bewezen, ook bij onderzoek binnen de onderwijssector (Theunisscn, 1989, Verhaak en
Brandsma, 1991)
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2.6 De netwerktheorie en de samenwerking van PABO's en SBD's
In paragraaf 2.4 is Godfroij's netwerktheorie in al zijn facetten toegelicht. Aan de hand
van zijn analysemodel van sociale actiesystemen (figuur 2.1) zijn alle begrippen
achtereenvolgens beschreven. In deze paragraaf zal nu verantwoord worden waarom
Godfroij's netwerktheorie van toepassing wordt geacht op de samenwerking van PABO's
en SBD's bij nascholing van leerkrachten basisonderwijs en waarom deze theorie als
uitgangspunt wordt genomen om de probleemstelling te lijf te gaan.
Op basis van het betoog van hoofdstuk 1, mag geconcludeerd worden dat de
omgeving waarbinnen de samenwerkende PABO's en SBD's moeten functioneren, in
beweging is. De bestaande wetgeving met betrekking tot de PABO's, SBD's en hun
samenwerking zijn aan verandering onderhevig. De Wet op de Onderwijsverzorging
die van toepassing is op de SBD's, zal niet langer verlengd worden na de expiratiedatum
van 1 januari 1996, en de subsidiestromen zullen geleidelijk worden overgedragen van
de instellingen die nascholing aanbieden (PABO's en SBD's) naar de instellingen die
nascholing vragen (basisscholen). De instellingen geven een antwoord op deze
ontwikkelingen in de vorm van het oprichten van zogenaamde Educatieve Faculteiten,
waarin onderwijsinstellingen van velerlei pluimage samengaan. Binnen deze omgeving
(blok 2 uit figuur 2.1) moeten de PABO's en SBD's hun werk doen.
Bij samenwerking tussen PABO's en SBD's zijn ten minste twee instellingen
betrokken, die elk een eigen structuur en cultuur hebben. De samenwerking kan worden
beschouwd als een vorm van interorganisationele netwerkvorming (blok 3). Zoals
betoogd maakt de netwerktheorie wel onderscheid tussen netwerken van een groot
aantal organisaties en interorganisationele samenwerkingsverbanden waarbij slechts
twee instellingen zijn betrokken, maar voorde analyse heeft dit geen gevolgen. Daarom
is de netwerktheorie van toepassing op alle samenwerkingsverbanden van PABO's en
SBD's.
PABO's en SBD's werken samen waar het de nascholing van leerkrachten
basisonderwijs betreft. Op dit punt zijn de instellingen wederzijds afhankelijk van elkaar
(blok 6). In hoofdstuk 1 is de reden van deze afhankelijkheid uitgelegd. Dit komt er
zeer kort gezegd op neer dat de instellingen afhankelijk van elkaar zijn wat betreft
kennis en nascholingsgelden, de 'middelen' in Godfroij's termen (blok 5). Wat de
kennis betreft verzorgen de PABO's, globaal gezegd, de overdracht van allerlei
onderwerpen via de nascholingscursussen en de SBD's via de begeleiding. Wat betreft
de nascholingsgelden geldt dat de instellingen deze meestal pas krijgen van de overheid,
als ze nascholingscursussen in samenwerking verzorgen. De genoemde interdependenties zijn tevens mogelijke motieven en condities (blok 4) van de instellingen om met
elkaar te gaan samenwerken.
Als er eenmaal sprake is van samenwerking, zullen de deelnemende PABO's en
SBD's samen activiteiten ondernemen om de doelen van het samenwerkingsverband
te kunnen realiseren. Om dergelijke activiteiten te kunnen ontplooien, zullen zij het
samenwerkingsverband een bepaalde structuur geven. Tevens is het mogelijk dat de
instellingen binnen de samenwerking ook eigen doelstellingen nastreven, bijvoorbeeld
overleven. In dit geval komt het er op neer dat er door alle samenwerkende PABO's en
54

SBD's binnen een samenwerkingsverband, beheersing van de middelen wordt
nagestreefd door middel van bepaalde strategieën en spelen. In termen van strategieën,
spelen, cultuur en structuur kunnen de gevonden samenwerkingsvormen van PABO's
en SBD's nader worden geanalyseerd.
Tot zover de inhoudelijke verantwoording van het gebruik van Godfroij's
netwerktheorie voor samenwerkingsverbanden van PABO's en SBD's. In de laatste
paragraaf van dit hoofdstuk zal het conceptuele model toegelicht worden.

2.7 Conceptueel model
In deze slotparagraaf worden de belangrijkste theoretische begrippen die we in het
onderzoek zullen gebruiken, samengevat in een conceptueel model dat in figuur 2.3
staat afgebeeld. Het model is gebaseerd op de netwerktheorie en het model van sociale
actiesystemen (figuur 2.1) en veel begrippen uit die theorie komen terug in het model.
Kenmerken ven de PABOTe) en SBDf») ¡n
verband net samenwerking ЬЦ nascholing:
- denominatie
- omvang
- cultuur
- condities voor samenwerking en
• motieven om te gaan samenwerken
- interdependentie

A

I

kenmerken van bet
samenwerkingsverband:
- neiwerktype
- sinictuurtype
- coördinerend orgaan
- doel van de samenwerking
- onderwerpen en activiteiten
- laken van het overlegorgaan
- samenweriungscultuur
- strategieën
- interactie (spelen)
- verwachtingen

g

''
uitvoering van de samenwerking ЬЦ nascholing:
- knelpunten
- waarden ng

с
''

effecten van de samenwerking op:
- de kwaliteit van hel nascholingsonderwijs
- dePABO('s)enSBD('s)
- de scholen

D

Figuur 2.3: Conceptueel model van het onderzoek naar samenwerking van PABO 's en
SBD 's bij nascholing.
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Het model fungeert als uitgangspunt voor de uitvoering van het onderzoek. De
onderzoeksinstrumenten zijn geconstrueerd op basis van de begrippen van het model
en met de gegevens die met behulp van deze onderzoeksinstrumenten verzameld zijn,
kunnen de vraagstellingen worden beantwoord.
De vier blokken (genummerd van A tot en met D) van het conceptuele model zullen
in de komende paragrafen achtereenvolgens worden toegelicht. Tevens wordt bij de
bespreking van de afzonderlijke blokken ingegaan op de relaties tussen de blokken,
die in het conceptuele model door middel van pijlen worden aangegeven. De
operationaliseringen van de begrippen uit het conceptuele model worden in hoofdstuk
3 besproken.

2.7.1 Kenmerken van PABO('s) en SBD('s) in verband met samenwerking bij
nascholing (blok A )
In blok A staan de kenmerken van de afzonderlijke actoren die deelnemen aan een
interorganisationeel netwerk. Met actoren worden hier organisaties bedoeld die
samenwerken bij de nascholing van leraren basisonderwijs, PABO's en SBD's. De
context van deze samenwerking (blok 1 en 2 van Godfroij) is in hoofdstuk 1 besproken
en wordt verder niet meer apart vermeld in het conceptuele model van het onderzoek.
Wat betreft hun overige taken (respectievelijk de initiële opleiding van PABO's en de
schoolbegeleiding van SBD's) blijven de organisaties autonoom. Derhalve doen alleen
de kenmerken van de PABO's en SBD's er toe, die te maken hebben met nascholing.
In deze paragraaf wordt de toepassing van· elk begrip uit blok A op de situatie van de
PABO's en SBD's kort toegelicht.
Van der Geest (1986) noemt de omvang van de deelnemende organisaties een relevant kenmerk bij het aangaan van een interorganisationeel netwerk (paragraaf 2.4.2).
Pelkmans en Van Kuijk ( 1986) en Verhaak en Brandsma ( 1991 ) noemen de denominatie
een relevant kenmerk (paragraaf 2.4.2). In het geval van PABO's en SBD's behoren de
meeste PABO's tot een bepaalde denominatie, bijvoorbeeld Rooms Katholiek of Protestant Christelijk, terwijl de SBD's op enkele gevallen na, neutraal zijn. Bij
samenwerking tussen deze instellingen kan de denominatie een knelpunt vormen. Hoe
de instellingen omgaan met de verschillen in denominatie, zal in het onderzoek nader
worden bekeken (zie hoofdstuk 5).
PABO's en SBD's zijn organisaties die om allerlei redenen samenwerken. Dit
verwijst naar de condities en motieven (samen de behoeften, doeleinden en oriëntaties
uit blok 4 van Godfroij) en naar de interdependentie (blok 5 en 6 van Godfroij) van de
afzonderlijke organisaties. De PABO's en SBD's zijn interdependent wat betreft het
onderdeel nascholing van leerkrachten basisonderwijs (zie paragraaf 2.6).
Het cultuurbegrip verdient ook enige nadere toelichting. In paragraaf 2.4.1 is het werk
van Hofstede et al. (1990) besproken. Hierin werden negen cultuurfactoren
geïdentificeerd. Bij samenwerking van PABO's en SBD's zijn twee van de negen
cultuurfactoren, namelijk de vierde en de negende (respectievelijk de gerichtheid op
het proces of op de resultaten van het werk, en de nadruk die men ofwel pragmatisch
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legt op de wensen van de client ofwel normatief op de aspecten van het werk) bij
uitstek relevant zijn voor de bedoelde samenwerking De vierde factor heeft betrekking
op het feit dat indien men meer gericht is op het proces van het werk, men de inhoud
van het werk meer als op zichzelf staand beschouwt De perfectionering van de te
gebruiken middelen en technieken wordt een doel op zich Indien men daarentegen
meer gericht is op de resultaten van het werk, ziet men het werk als een deel van het
geheel en is men meer gericht op het uiteindelijke doel van de organisatie Hofstede et
al (1990) schrijven dat een proces-geonenteerde organisatiecultuur wordt gekarakte
riseerd door "the abstract nature of each individual task, which is pursued with tech
niques and purposes more or less distinct from those of the concern as a whole, ι e , the
functionaries tend to pursue the technical improvement of means, rather than the ac
complishment ot the ends of the concern" (p 302) Hofstede et al schrijven dat een
resultaat-geonenteerde organisatiecultuur wordt gekarakteriseerd door "the 'realis
tic' nature of the individual task, which is seen as set by the total situation of the
concern" (p 402) In de praktijk van de PABO's en SBD's betekent dit dat indien een
nascholingscursus plaatsvindt in een instelling met een resultaat-geonenteerde
organisatiecultuur en men derhalve meer gericht is op de uiteindelijke resultaten van
de cursus, men de nascholingscursus beschouwt als een deel van het geheel, bijvoorbeeld
schoolontwikkeling Indien nascholingscursussen door instellingen met een proces
georiënteerde organisatiecultuur zouden worden verzorgd, staat de cursus veel meer
op zichzelf Het verzorgen van een goede cursus is dan doel op zich en een uiteindelijk
doel als bijvoorbeeld schoolontwikkeling verdwijnt uil het vizier PABO's en SBD's
kunnen beide voldoen aan zowel de kenmerken van een proces-geonenteerde
organisaties als een resultaat-geonenteerde organisatie Deze kenmerken van de
afzonderlijke organisaties zullen als het ware worden meegenomen in het samenwerkingsverband, waar de verschillende organisatieculturen elkaar Ontmoeten'
De negende factor behelst dat pragmatische organisaties worden gestuurd door
marktmechanismen en clientgenchtheid u vraagt, wij draaien Normatieve organisaties voeren echter hun taak uit, omdat ze vinden dat die taak goed is, niet omdat dat nu
is wat de cliënten per se willen Pragmatische organisaties werken dus vraaggencht en
normatieve organisaties aanbodgencht Hofstede et al (1990) waarschuwen voor het
feit dat klantgerichtheid en een resultaat-geonenteerde organisatiecultuur niet automatisch hoeven samen te gaan "examples [ ] can be found in service businesses
trying to serve the customer does not automatically imply a results onentalion" (p 304)
In hoofdstuk 1 is betoogd dat marktmechanismen een steeds grotere rol zullen gaan
spelen bij het verzorgen van nascholing en begeleiding in verband met de omslag van
aanbodgenchte naar vraaggenchle nascholing Deze cultuurfactor zal derhalve in het
onderzoek naar samenwerking van PABO's en SBD's niet mogen ontbreken

2 72 Kenmerken van het samenwerkingsverband

(blok B)

Wij veronderstellen dat de kenmerken van de afzonderlijke organisaties mede de
kenmerken van het interorganisationele netwerk bepalen Deze kenmerken staan in
blok В van figuur 2 3 en wordt voorgesteld door de pijl van blok A naar blok В De
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kenmerken van de afzonderlijke organisaties gaan als het ware vooraf aan de kenmer
ken van het netwerk. Bij elk samenwerkingsverband van PABO's en SBD's zullen de
kenmerken uit blok В worden onderzocht, zodat de samenwerkingsverbanden in kaart
kunnen worden gebracht. Hieronder wordt de toepassing van elk begrip op de situatie
van PABO's en SBD's kort toegelicht.
De begrippen netwerktype, structuurtype, coördinerend orgaan en samenwerkingscultuur vormen tezamen blok 3 van Godfroij. Deze begrippen maken samen met
de strategieën (blok 7 van Godfroij) en interactie (blok 8 van Godfroij) deel uit van
blok В uit het conceptuele model van onderhavig onderzoek. Ons inziens is er namelijk
ook bij samenwerking van PABO's en SBD's sprake van verschillende netwerktypen,
structuren, coördinerende organen met hun specifieke taken, een eventuele samenwerkingscultuur, strategieën en interactie. Het doel van de samenwerking, de
onderwerpen en activiteiten die in samenwerking worden uitgevoerd en de
verwachtingen ten aanzien van de toekomst van de samenwerking komen als zodanig
niet voor in het model van Godfroij. Wat Godfroij wel al betoogde is dat het doel van
de samenwerking volgt uit de motieven op basis waarvan de afzonderlijke organisaties
hebben besloten om te gaan samenwerken. Met de onderwerpen en activiteiten uit het
conceptuele model worden de nascholingscursussen en eventuele andere activiteiten
die de PABO's en SBD's in samenwerking verzorgen bedoeld. De specifieke verwachtingen van de netwerken die in dit onderzoek worden onderzocht, hebben in hoofdstuk
1 reeds aandacht gekregen, bijvoorbeeld bij de ontwikkelingen met betrekking tot de
oprichting van Educatieve Faculteiten.

2.7.3 Uitvoering van de samenwerking bij nascholing en effecten van de samenwerking (blok С en D)
Met behulp van blok В zullen de bestaande samenwerkingverbanden van PABO's en
SBD's in kaart worden gebracht. De samenwerkende instellingen ontplooien samen
binnen het kader van het netwerk bepaalde activiteiten. In het kader van het netwerk
zijn doelen geformuleerd die in samenwerking bereikt dienen te worden. De relatie
van het samenwerkingsverband naar de samen te ondernemen activiteiten wordt in het
conceptuele model weergegeven door de pijl van blok В naar blok C. In blok С worden
daadwerkelijk gezamenlijke activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten zullen bekeken
worden wat betreft de knelpunten die bij de uitvoering optreden, en de waardering die
deze activiteiten krijgen van de betrokken personen binnen de instellingen.
Tot slot is het de bedoeling dat de samenwerking bij activiteiten gevolgen heeft
voor de uitvoering van die activiteiten. Deze relatie wordt gerepresenteerd door de pijl
van blok С naar blok D. In blok D wordt gekeken naar de effecten van de samenwerking.
De gezamenlijk uitgevoerde nascholing zou idealiter tot effecten moeten leiden met
betrekking tot de kwaliteit van het nascholingsondcrwijs, het functioneren van de
instellingen zelf en het functioneren van de scholen.
De blokken С en D komen overeen met de blokken 11 en 12 van Godfroij. Godfroij
beschrijft in de blokken 11 en 12 in abstracte.termen dat de beoogde doelen en
veranderingen worden bereikt (institutionalisering). In dit onderzoek zijn deze doelen
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en verwachtingen naar de situatie van samenwerkende PABO's en SBD's vertaald in
de zin van het samen uitvoeren van nascholingscursussen (blok C) die een bepaald
gewenst effect dienen te hebben (blok D).
De blokken 9 en 10 van Godfroij verwijzen naar veranderingen binnen het netwerk
als gevolg van interactie en veranderende machtsverhoudingen. Deze begrippen komen
in dit onderzoek niet terug. Bestudering van de wijze waarop mogelijk veranderende
machtsverhoudingen en de interacties tussen de samenwerkingspartners leiden tot
veranderingen binnen het netwerk, vraagt om een meer longitudinale onderzoeksopzet. Zoals gezegd komen ook de blokken 1 en 2 van Godfroij niet apart in het conceptuele
model terug, omdat dit gedeelte reeds in hoofdstuk 1 is beschreven. Alle overige blokken
van Godfroij zijn terug te vinden in het conceptuele model van dit onderzoek.
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3 Opzet en uitvoering van het onderzoek

3.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is een schets gegeven van de problematiek van de
samenwerking van PABO's en SBD's en de theoretische begrippen waarmee we de
samenwerking nader in kaart willen brengen. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan
van de opzet en de uitvoering van het onderzoek naar samenwerking bij nascholing. In
paragraaf 3.2 gaan we in op de achtergrond, doelstelling en onderzoeksvragen van het
onderzoek. In paragraaf 3.3 worden de opzet en uitvoering van het survey-onderzoek
(eerste deelonderzoek) toegelicht. Vervolgens gaan we in paragraaf 3.4 in op de opzet
en uitvoering van de case-studies (tweede deelonderzoek). In paragraaf 3.5 wordt
aandacht besteed aan de gebruikte methoden van data-analyse. Het hoofdstuk eindigt
met een samenvatting in paragraaf 3.6.

3.2 Achtergrond, doelstelling en vraagstellingen
Dit onderzoek heeft als hoofdthema de samenwerking van PABO's en SBD's bij
ondersteuningsactiviteiten voor basisscholen. In het verleden en ook nu nog heeft de
overheid deze samenwerking gestimuleerd door bij bepaalde ondersteuningsprojecten
subsidie te verschaffen op voorwaarde dat er samengewerkt zou worden. De bepaling
van het ondersteuningsaanbod is in de loop der jaren verschoven van de aanbodzijde
(PABO en SBD) naar de vraagzijde (de basisscholen), waarbij het marktmechanisme
de verhouding tussen vraag en aanbod zal gaan bepalen. In de huidige situatie is ook
de vorming van Educatieve Faculteiten, waarin diverse onderwijsinstellingen zoals
PABO's en SBD's samenwerken, van belang voor de uitvoering van het onderzoek.
Het onderzoek is gericht op het identificeren van samenwerkingsvormen van PABO's
en SBD's bij nascholing. De doelstelling van het onderzoek is het opsporen, beschrijven
en evalueren van structurele samenwerkingsvormen bij nascholing. Tevens wil het
onderzoek aanbevelingen presenteren voor verder onderzoek. De bijbehorende
probleemstelling hebben we als volgt geformuleerd: 'Welke samenwerkingsvormen
zijn te onderscheiden bij de samenwerking van PABO's en SBD's bij nascholing en
welke effecten hebben de gekozen samenwerkingsvormen op nascholing?' Om een
antwoord hierop te vinden hebben we deze probleemstelling uiteengesplitsi in zes
vraagstellingen:
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1. Welke structurele samenwerkingsvormen zijn - zowel analytisch als«empirisch - te
onderscheiden voor de organisatie en inrichting van de ondersteuningsfunctie
nascholing ten dienste van schoolverbetering?
2. Welke problemen van ontwerpen, inrichten en organiseren van deze ondersteuningsfunctie doen zich voor bij de betrokken nascholers, schoolbegeleiders en
nascholingscoördinatoren?
3. Welke oplossingen worden voor deze problemen gekozen?
4. Hoe worden de gekozen samenwerkingsvormen bij nascholing door de betrokken
nascholers, schoolbegeleiders en nascholingscoördinatoren gewaardeerd?
5. Welke effecten hebben de gekozen samenwerkingsvormen op de opzet en uitvoering
van de nascholing?
6. Wat zijn de ervaringen van de cursisten (directieleden van basisscholen) met
betrekking tot de samenwerking van de PABO's en SBD's bij nascholing?
De eerste vier vraagstellingen richten zich op het niveau van de organisatie van de
samenwerking met betrekking tot nascholing en hebben betrekking op het opsporen en
beschrijven van samenwerkingsvormen. Om een antwoord te vinden op deze
vraagstellingen hebben we de netwerktheorie als uitgangspunt genomen. In hoofdstuk
2 hebben wij betoogd waarom wij deze theorie geschikt bevinden om samenwerkingsvormen te beschrijven. De vijfde en zesde vraagstelling zijn op het niveau van de
uitvoering van de samenwerking en de mogelijke effecten daarvan volgens nascholers,
begeleiders en cursisten op de uitvoering van de nascholing.
We beschouwen de samenwerkingsverbanden van PABO's en SBD's als netwerken.
Bij samenwerking van PABO's en SBD's zijn ten minste twee instellingen betrokken,
instellingen met elk een eigen structuur en cultuur. PABO's en SBD's werken samen
waar het de nascholing van leerkrachten basisonderwijs betreft. Op dit punt zijn de
instellingen wederzijds afhankelijk. De deelnemende PABO's en SBD's zullen samen
activiteiten ondernemen om de doelen van hel samenwerkingsverband te realiseren.
Om dergelijke activiteiten te kunnen ontplooien, zullen zij het samenwerkingsverband
een bepaalde structuur geven en met elkaar in interactie treden ('spelen'). Tevens is
het mogelijk dat de instellingen binnen de samenwerking ook eigen doelstellingen
nastreven (strategieën). In termen van strategieën, spelen, cultuur en structuur kunnen
de gevonden samenwerkingsvormen van PABO's en SBD's nader worden geanalyseerd.
De knelpunten en eventuele oplossingen daarvan en de waardering van de betrokkenen van de samenwerkingsvormen (tweede, derde en vierde vraagstelling) komen hierbij
aan bod.
Tabel 3.1: Schematisch overzicht van het onderzoek

vraagstellingen·
instellingen aan de aanbodzijde:
data-verzamcling:
instellingen aan de vraagzijde:
data-verzamcling

survcy-onderzock

case-sludies

1, 2, 4
alle PABO's en SBD's
schriftelijke vragenlijsten

3, 5, 6
enkele PABO's en SBD's
interviews
basisscholen
schriftelijke vragenlijsten
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In het survey-onderzoek wordt een antwoord gezocht op de vraagstellingen één,
twee en vier. De derde, vijfde en zesde vraagstelling komen daama, in de case-studies,
aan de orde. Daar gaat het om de vraag hoe de gekozen samenwerkingsvorm op de
werkvloer vormgegeven wordt in de nascholingspraktijk en welke effecten dit heeft
volgens de cursisten. In tabel 3.1 staat de opbouw van het onderzoek schematisch
weergegeven.

3.3 Het survey-onderzoek
Het opsporen en beschrijven van de samenwerkingsvormen is in het landelijke surveyonderzoek gebeurd. In deze paragraaf wordt de opzet van het survey-onderzoek
beschreven.
In de eerste fase van het onderzoek is aan de hand van literatuur en verricht onderzoek
gewerkt aan de ontwikkeling van het theoretisch kader (zie hoofdstuk 2) en aan de
onderzoeksopzet. Bij een selectie van SBD's zijn de jaarplannen (van 1990 en 1991)
en jaarverslagen (van 1989 en enkele van 1988) aangevraagd. De betreffende SBD's
zijn geselecteerd op grond van hun samenwerking met één of meerdere PABO's en
hun landelijke spreiding. De jaarverslagen en jaarplannen zijn aangevraagd bij één
SBD per provincie en bij twee van de vier stadsonderwijsbegeleidingsdiensten. In totaal
zijn 18 jaarplannen en 13 jaarverslagen bestudeerd als eerste beproeving van de
bruikbaarheid van de gekozen theorie. We hebben een inventarisatie gemaakt van de
nascholingscursussen waarbij werd samengewerkt door de SBD's en de PABO's. De
bedoeling was om een beeld te krijgen van de manier waarop er wordt samengewerkt
en de terminologie die de instellingen daarbij hanteren. Deze informatie hebben we
gebruikt bij de voorbereidingen van het survey-onderzoek.

3.3.1 De constructie van de schriftelijke vragenlijst van het

survey-onderzoek

Op basis van de in hoofdstuk 2 beschreven theorie en het conceptuele model, en aan de
hand van de documenten van SBD's zoals omschreven in paragraaf 3.3, is de schriftelijke
vragenlijst van het survey-onderzoek ontwikkeld. Het doel van deze vragenlijst is het
in kaart brengen van de bestaande samenwerkingsverbanden tussen PABO's en SBD's
op het gebied van nascholing van leerkrachten basisonderwijs.
In deze paragraaf zal aandacht worden besteed aan de samenstelling van de
vragenlijst. Dit komt neer op een bespreking van de operationaliseringen van de
begrippen uit het conceptuele model en een bespreking van de vragenlijstconstructie.
Bij het operationaliseren van de begrippen is gebruik gemaakt van literatuur op het
gebied van interorganisationele relaties, netwerken, nascholing en schoolbegeleiding
(Aldrich&Whetten, 1981;Andriessen, 1987; ARBO, 1988; Breemer ter Stege, Jacobs,
Jonkman & Van Weerden, 1985; Elte & Van Wieringen, 1982; Van der Geest, 1986;
Godfroij, 1989; Instituut voor Sociaal Beleidsonderzoek, 1984; Leenders, Eberg &
Stokking, 1990; Mijs, 1989; .Nijssen & Voogt, 1985; Pelkmans & Van Kuijk, 1986;
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Rieken & Ter Huurne, 1987a, 1987b; Van Tulder, 1992; Verhaak & Brandsma, 1991;
Wassenberg, 1980; Whetten, 1981). De vragenlijst is ingedeeld in 12 rubrieken, die in
de volgorde van de vragenlijst zullen worden besproken.
1. Algemene gegevens van de instelling (vraag 1 tot en met 3)
Blok A van het conceptuele model (zie hoofdstuk 2) heeft betrekking op kenmerken
van de betreffende instelling. Het eerste kenmerk is de denominatie van de instelling.
Pelkmans en Van Kuijk (1986) geven aan dal denominatie een mogelijk knelpunt
is bij de samenwerking van onderwijsinstellingen. We hebben de PABO's gevraagd
naar de denominatie. Van de SBD's was ons de denominatie al bekend uit gegevens
van het WPRO. De meeste SBD's zijn samenwerkingsdiensten.
Het tweede kenmerk van de instelling is de omvang. Dit hebben wij op twee
manieren geoperationaliseerd. De eerste is analoog aan Leenders et al. (1990) die
aantallen medewerkers vaststellen. Wij hebben gevraagd naar de beschikbare
formatieplaatsen en daarbij nagegaan welk percentage hiervan voor nascholing en
samenwerking met andere instellingen is gereserveerd. De tweede manier om de
omvang van de instellingen vast te stellen is het aantal nevenvestigingen. Hierbij
is van belang of deze nevenvestigingen zelfstandig contacten onderhouden met
andere instellingen. Indien hierop met 'ja' werd geantwoord, werd een vragenlijst
naar deze nevenvestiging gestuurd. Bij drie PABO's was dit het geval.
2. Algemene gegevens over de samenwerking in het kader van nascholing (vraag 4)
Blok В van het conceptuele model heeft betrekking op de kenmerken van het
samenwerkingsverband. Dit deel van het conceptuele model is bedoeld om een
antwoord te vinden op de eerste onderzoeksvraagstelling. Bij die vraagstelling kan
worden opgemerkt, dat de eerste stap in een analyse van samenwerkingsverbanden
altijd het in kaart brengen is, welke instellingen deel uitmaken van het
samenwerkingsverband. De omvang van het samenwerkingsverband is dus het
aantal betrokken organisaties (Andriessen, 1987; Godfroij, 1989). In de vragenlijst
hebben wij geïnformeerd naar de PABO's en SBD's waarmee wordt samengewerkt.
3. De overwegingen die ten grondslag liggen aan de samenwerking met de instelling
waarmee het meest intensief wordt samengewerkt (vraag 5)
Het vierde, vijfde en zesde concept uit blok A van het conceptuele model zijn de
condities, motieven en interdependentie. Het doel van de samenwerking is het
vierde concept uit blok В van het conceptuele model. Wij hebben deze concepten
tezamen geoperationaliseerd door te vragen naar 23 verschillende overwegingen
die voor de instelling belangrijk konden zijn geweest bij het tot stand komen van
de samenwerking met een andere instelling, en wel die instelling waarmee het
meest intensief wordt samengewerkt. De 23 overwegingen zijn onder te verdelen
in vijf rubrieken: ideële overwegingen, overwegingen die voortvloeien uit de
wettelijke verplichtingen om op sommige terreinen samen te werken, overwegingen
omdat men vindt dat de samenwerking voordelen voor de eigen instelling oplevert,
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praktische overwegingen en inhoudelijke overwegingen. De overwegingen zijn in
de vragenlijst willekeurig geordend
Kwantitatieve gegevens met betrekking tot de samenwerking (vraag 6 tot en met
8)
Het is van belang om de reikwijdte van de samenwerking in kaart te brengen Dit
hebben wij gedaan door te vragen naar het aantal scholen en het aantal leerkrachten
dat deelneemt aan nascholingscursussen die in samenwerking worden verzorgd in
vergelijking met het totaal aantal cursisten dat nascholingscursussen volgt bij die
instelling. Tevens hebben we in dit kader geïnformeerd naar de periode dat het
samenwerkingsverband al bestaat (Leenders et al, 1990)
Het vijfde concept uit blok В heeft betrekking op de onderwerpen en activiteiten
die de samenwerkende instellingen samen ondernemen Hiertoe hebben we gevraagd
naarde thema's van de nascholingscursussen die in samenwerking worden verzorgd.
De structuur van de samenwerking (vraag 9 tot en met 12)
Het tweede concept uit blok В is de structuur van het samenwerkingsverband. We
hebben gevraagd naar wie de samenwerking coördineert, wie de besluiten ten
aanzien van de samenwerking neemt en wie het beleid met betrekking tot de
samenwerking formuleert De keuzemogelijkheden waren telkens 1. het
overlegorgaan, 2 één SBD, 3 één PABO, en 4. de afzonderlijke instellingen
behouden zelf maximale bevoegdheden. Daarna hebben we geïnformeerd naar de
formalisering van de samenwerking, variërend van een formele rechtspersoon tot
informele en ad hoc contacten
Met de vaststelling van de formele vorm van het samenwerkingsverband, hebben
we het eigenlijk al over het volgende concept uit het model, namelijk het
coördinerend orgaan We hebben gevraagd naar het aantal functionarissen in het
overlegorgaan en naar hun bevoegdheden (Leenders et al, 1990). Verder is nagegaan
hoe vaak het overlegorgaan vergadert en hoe lang die bijeenkomsten gemiddeld
duren (Andnessen, 1987, Leenders et al, 1990) Tevens zijn we hier de taakverdeling tijdens de vergaderingen nagegaan door te informeren wie er notuleert, wie er
voorzit, wie de agenda vaststelt, maar ook waar de vergaderingen worden gehouden
en wie het secretariaat in zijn beheer heeft
De activiteiten van het overlegorgaan (vraag 13 en 14)
De activiteiten die het overlegorgaan onderneemt, het zesde concept uit blok В
van het model, zijn in kaart gebracht. Vervolgens is in dit kader gevraagd naar de
commissies die tijdelijk of structureel een bepaald algemeen of specifiek onderdeel
van de samenwerking op organisatorisch niveau verzorgen (Rieken & Ter Huume,
1987a, 1987b).
De kenmerken van de samenwerking (vraag 15)
Het eerste concept uit blok В van het conceptuele model is het netwerktype Hieraan
is aandacht besteed door naar de kenmerken van de samenwerking te vragen.
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8. De uitgangspunten van de instelling (vraag 16)
Een derde kenmerk van de instelling (blok A) is de organisatiecultuur. Deze hebben
wij geoperationaliseerd in termen van de cultuurfactoren die Hofstede, Neuijen,
Ohayv, en Sanders (1990) in hun onderzoek hadden opgespoord. Deze factoren
zijn in het vorige hoofdstuk reeds aan de orde geweest. We hebben gevraagd naar
de uitgangspunten van de instellingen bij hun deelname aan de organisatie en
uitvoering van nascholing. De negen cultuurfactoren van Hofstede et al. zijn daartoe
geformuleerd in uitersten, bijvoorbeeld 'behoefte aan zekerheid' versus 'risico's
durven nemen'. De respondenten hebben daarbij op een vijf-puntsschaal aangegeven
naar welk alternatief het uitgangspunt van hun instelling neigt. Evenals de
organisatiecultuur van de afzonderlijke instellingen, hebben we ook de samenwcrkingscultuur in deze vraag geoperationaliseerd. De samenwerkingscultuur is het
zevende concept van blok B.
De strategieën van de samenwerkende instellingen (achtste concept uit blok B)
zijn achterhaald door te vragen naar de doelstellingen die de afzonderlijke
instellingen in de samenwerking nastreven (Godfroij, 1986, 1989).
9. De contacten binnen de samenwerking (vraag 17)
Het negende concept van blok В betreft de interactie van de samenwerkende
instellingen in termen van de spelen van Godfroij. Hiervoor hebben we gevraagd
naar de kenmerken van de onderlinge contacten (Godfroij, 1989).
10. De knelpunten bij de samenwerking (vraag 18)
Blok С uit het conceptuele model betreft aspecten van de samenwerking bij de
uitvoering van nascholing. Het eerste concept van dat blok is de knelpunten binnen
de samenwerking. De respondenten werden gevraagd hun mening uit te spreken
over het al dan niet voorkomen van 29 verschillende knelpunten in hun situatie.
Deze zijn onder te verdelen in vijf rubrieken: praktische problemen, knelpunten in
verband met de autonomie van de instellingen, inhoudelijke problemen, knelpunten
met betrekking tot het overleg en culturele problemen. De knelpunten zijn in een
willekeurige volgorde in de vragenlijst opgenomen.
11. De effecten van de samenwerking (vraag 19 en 20)
Blok D uit het conceptuele model heeft betrekking op de effecten van de
samenwerking op ten eerste de kwaliteit van het nascholingsonderwijs, ten tweede
de eigen instelling en ten derde de scholen. We hebben de respondenten gevraagd
in welke mate de samenwerking naar hun mening effect heeft op deze drie zaken.
De waardering (tweede concept van blok C) is gemeten door te vragen wat de
respondent nu eigenlijk van de samenwerking vindt (Van Tulder & Veenman, 1988).
12. De verwachtingen over de toekomst van de samenwerking (vraag 21 tot en met
23).
Het tiende concept uit blok В van het conceptuele model zijn de verwachtingen
van de instellingen ten aanzien van de samenwerking in de toekomst. We hebben
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gevraagd naar de toekomstverwachtingen (Leenders et al., 1990) en naar de plannen
ten aanzien van de voortgang van de samenwerking: doorgaan of niet? (Rieken &
TerHuume, 1987a).
De integrale versie van de vragenlijst is opgenomen als bijlage 1. Er is een aparte
vragenlijst geconstrueerd voor PABO's en SBD's. Deze wijken slechts in enkele gevallen
van elkaar af. In de bijlage staat de PABO-versie.

3.3.2 Het pilot-onderzoek

voorafgaande aan het

survey-onderzoek

De concepten van het theoretisch kader en de vragenlijst zijn tijdens oriënterende
gesprekken voorgelegd aan twaalf deskundigen. Deze deskundigen zijn:
- drie nascholers waarvan twee tevens nascholingscoördinator zijn
- zes schoolbegeleiders waarvan vier tevens nascholingscoördinator zijn en één tevens
directeur is
- één medewerker van een Landelijk Pedagogisch Centrum die zich bezighoudt met
het onderwerp nascholing
- één medewerker van het WPRO
- de auteur van de gebruikte netwerktheorie, Godfroij
De genoemde functionarissen van de SBD's en PABO's zijn geselecteerd op basis van
hun deskundigheid en hun geografische nabijheid. Hierbij dient opgemerkt te worden
dat de SBD's de betreffende functionarissen meestal geen nascholingscoördinator
noemen. Hun taakinhoud komt echter wel overeen met de taak van nascholingscoördinatoren van de PABO's, zodat wij terwille van de leesbaarheid deze term
aanhouden. De resultaten uit deze gesprekken hebben gediend ter vaststelling van het
theoretisch kader en vragenlijst. De gesprekken hadden de volgende doelstellingen:
1. kennis maken met het onderzoeksveld: hoe ziet de samenwerking er in de diverse
regio's in de praktijk uit?
2. een mening horen over de vragenlijst met als aandachtspunten de relevantie van de
onderwerpen, of er onderwerpen ontbraken, en of de begrippen juist werden gebruikt
in de ogen van de mensen uit de praktijk;
3. het werven van respondenten, zowel voor de afname van de concept-versie van de
vragenlijst, als voor het hele onderzoek.
De verslagen van de gesprekken zijn door de betrokken respondenten op juistheid
gecontroleerd (de zogenaamde member-check). Aan de respondenten van de gesprekken is gevraagd een concept-versie van de vragenlijst in te vullen en commentaar te
leveren. Zeven respondenten hebben de vragenlijst ingevuld geretourneerd, de overige
respondenten oningevuld maar wel met commentaar. De gemaakte opmerkingen zijn
zo veel mogelijk verwerkt in de definitieve vragenlijst. De opmerkingen betroffen een
aantal tekstuele onduidelijkheden en enkele lay-out technische kwesties. Het invullen
van de vragenlijst bleek ongeveer een uur tijd te vergen. De WPRO-medewerker merkte
op dat het onderzochte onderwerp zeer actueel en aan snelle veranderingen onderhevig
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is. Derhalve wenste hij dat de context van de ontwikkelingen meer in het onderzoek
betrokken zouden worden. Deze wens is gehonoreerd door twee vragen (vraag 21 en
22) met betrekking tot de recente toekomst aan de lijst toe te voegen. De definitieve
versie van de vragenlijst wijkt niet wezenlijk af van de vragenlijst die in het pilotonderzoek is gebruikt.
Tot slot zijn de concepten van de onderzoeksopzet, het theoretisch kader en de vragenlijst
ter beoordeling voorgelegd aan het WPRO-forum Onderzoek van de Onderwijsbegeleiding, ten eerste omdat het forum deskundigen op het onderhavige
onderzoeksgebied bundelt en ten tweede omdat het WPRO de SBD's kan stimuleren
om aan het onderzoek deel te nemen. Begin 1992 verscheen een bericht in de nieuwsbrief
van het WPRO waarin het WPRO-Forum Onderzoek Onderwijsbegeleiding de SBD's
adviseert medewerking te verlenen aan het onderzoek.

3.3.3 De uitvoering van het

survey-onderzoek

Het survey-onderzoek betrof een landelijk survey-onderzoek, waartoe de schriftelijke
vragenlijsten verstuurd zijn aan de nascholingscoördinatoren van PABO's en SBD's.
Alle SBD's en PABO's zijn in deze fase bij het onderzoek betrokken, omdat we een
landelijke inventarisatie wilden maken van de aanwezige samenwerkingsvormen. We
achtten de nascholingscoördinatoren de meest aangewezen personen om de vragen te
beantwoorden, daar zij een sleutelpositie vervullen in de contacten met de
samenwerkingspartners. Aan hen was het verzoek gericht de vragenlijst in te vullen
vanuit het perspectief van de instelling, dus niet op persoonlijke titel. Op deze wijze
hebben wij gemeend van elke instelling een representatief beeld te krijgen.
De vragenlijst was vergezeld van een begeleidend schrijven en een toelichting.
Daarin is besproken wanneer een respondent de vragenlijst niet hoefde in te vullen,
namelijk wanneer er geen sprake was van enige samenwerking tussen de PABO en een
SBD op het terrein van de nascholing en wanneer er bij de samenwerking geen sprake
was van een overlegorgaan. Bij samenwerking tussen instellingen veronderstellen wij
namelijk dat er een overlegorgaan aanwezig is.
Verder kon het in twee gevallen voor de respondenten moeilijk zijn om iets over de
samenwerking in zijn algemeenheid te zeggen. Bij samenwerking met meerdere
instellingen zou de samenwerking met de ene instelling van een andere aard kunnen
zijn dan de samenwerking met een andere instelling. In dat geval moest de respondent
bij het beantwoorden van de vragen kiezen voor de samenwerking met de voor die
instelling meest belangrijke samenwerkingspartner. Daarnaast zou de samenwerking
per nascholingscursus kunnen verschillen, bijvoorbeeld bij overheids- versus
veldgebonden nascholing (nascholing die in het eerste geval wordt geïnitieerd door de
overheid en in het tweede geval op het verzoek van de scholen wordt verzorgd), of
tussen individu- en teamgerichte nascholing (nascholing die in het eerste geval
individuele docenten als doelgroep heeft en zich in het tweede geval richt op het gehele
schoolteam). Indien dit in de situatie van de respondent hel geval was, dan diende de
respondent de vragenlijst in te vullen vanuit het standpunt van de overheidsgebonden
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en/of teamgerichte nascholingsthema's.
In de rapportage van onderzoeksgegevens naar buiten toe garandeerden wij
volstrekte anonimiteit. Namen van personen of instellingen worden in de rapportages
niet vermeld.
De meeste vragen konden worden beantwoord door middel van hel plaatsen van
een cirkel om het antwoordaltematief dat het meest op de situatie van de instelling van
toepassing was. Bij de meeste vragen was er een 5-puntsschaal die varieert van
bijvoorbeeld 'is niet het geval' tot 'is in zeer grote mate het geval'. Soms werd gevraagd
'nee' of 'ja' door te halen. En in enkele gevallen werd een open vraag gesteld.

3.3.4 De respons van het

survey-onderzoek

In februari 1992 zijn 108 vragenlijsten verstuurd: 42 naar PABO's en 66 naar SBD's.
Aangezien de respons in eerste instantie tegenviel, werd een rappelbrief verzonden.
Daama werd een aantal instellingen telefonisch benaderd met de vraag of zij alsnog
bereid waren de vragenlijst in te vullen. Dit leverde uiteindelijk een respons op van
68% (N=73). Tijdens de telefonische contacten bleken de respondenten in 21 gevallen
niet bereid om de lijst in te vullen, maar ze waren wel bereid om antwoord te geven op
de meest essentiële vragen. Deze antwoorden zijn bij de overige gegevens gevoegd in
het databestand. De vragen waar het hier om gaat zijn:
1. Werkt u samen met een of meerdere PABO's en/of SBD's bij nascholing?
2. Met welke instellingen werkt uw instelling samen?
3. Met betrekking tot welke nascholingscursussen of-thema's wordt er samengewerkt?
4. Kunt u een korte karakterisering geven van de samenwerking?
De reden waarom we deze vragen hebben gekozen, is dat we in ieder geval een zo
volledig mogelijk beeld wilden krijgen van de samenwerkingsverbanden zoals ze
verspreid over de kaart van Nederland te vinden zijn. Tevens was het erg belangrijk
om te weten bij welke nascholingsonderwerpen wordt samengewerkt, vanwege het
feit dat we bij de case-studie wilden uitgaan van het meest voorkomende nascholingsthema. De laatste vraag was bedoeld om alsnog een indruk te krijgen van de ervaringen
van de respondent met de samenwerking. In juni 1992 was de totale respons als
weergegeven in tabel 3.2.

Tabel 3.2: De respons van het survey-onderzoek
vragenlijst
PABO's (N=42):
SBD's (N=66):

29 69,0%
44 66,7%

telefonisch
9
21,4%
12 18,2%

Totaal (N=108):

73 67,6%

21

19,4%

69

totale respons
38
90,5%
56
84,8%

non-respons
4
9.5%
10
15,2%

94

14

87,0%

13,0%

De поп-respons ziet er als volgt uit: de respondenten van drie PABO's en zeven SBD's
hadden geen interesse om de vragenlijst in te vullen en waren verder ook niet bereid
om telefonisch informatie te verschaffen. In drie gevallen van de SBD's en één geval
van de PABO's was er geen sprake van een overlegorgaan bij de samenwerking, zodat
de vragenlijst verder niet van toepassing werd verklaard voor hun situatie.
De gevonden samenwerkingsverbanden zijn beschreven aan de hand van begrippen
uit de theorie. De resultaten van het survey-onderzoek worden in hoofdstuk 4
gerapporteerd. Op basis van de verkregen gegevens zijn de cases voor de case-studies
geselecteerd.

3.4 De case-studies
De case-studies richten zich op de beantwoording van de vraagstellingen 3, 5 en 6
(evaluatie van de samenwerkingsvormen). Eerst zal in paragraaf 3.4.1 worden ingegaan
op het fenomeen 'case-studie' en wordt de vraag beantwoord waarom we hebben
gekozen voor case-studies. In paragraaf 3.4.2 gaan we in op de selectie van de cases. In
de volgende paragrafen wordt ingegaan op de ontwikkeling van de meetinstrumenten
waarmee we de gegevens in de case-studies hebben verzameld: een interview voor
respondenten van PABO's en SBD's en een schriftelijke vragenlijst voor de scholen
die nascholing bij de PABO's en SBD's uit de cases hebben gevolgd.

3.4.1

Case-studie

De evaluatie van de gekozen samenwerkingsvormen (vraagstellingen 5 en 6) is op
kleinere schaal gebeurd, namelijk door middel van case-studies. De reden om het
evaluatiegedeelte op kleine schaal uit te voeren is dat het onderzoeksterrein nog
betrekkelijk onontgonnen is. Case-studies zijn in dat geval aan te bevelen (Wester,
1987), omdat op deze wijze zo direct mogelijk contact gezocht kan worden met de te
onderzoeken situatie.
Yin (1989) definieert een case-studie als volgt: "A case study is an empirical inquiry that: investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when
the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and in which
multiple sources of evidence are used" (p.23). In dit onderzoek bestaat een case uit
meerdere instellingen, omdat we het samenwerkingsverband van PABO('s) en SBD('s)
als uitgangspunt hebben genomen. Met behulp van case-studies kunnen de samenwerkingsvormen op hun differentiële effecten worden onderzocht. Wij verwachtten dat
verschillende samenwerkingsvormen tot verschillende implicaties leiden voor de
uitvoering van de nascholing.
In de case-studies is gebruik gemaakt van meerdere onderzoeksinstrumenten, te
weten interviews en schriftelijke vragenlijsten. Het gebruik van meerdere dataverzamelingstechnieken is aan te bevelen, omdat op deze manier de voordelen van de verschillende technieken gecombineerd en de nadelen zo veel mogelijk gereduceerd kunnen
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worden. Patton (1987,1990) noemt dit 'triangulatie' (zie ook Wester, 1987; Yin, 1989).
Patton (1987) noemt vier typen van triangulatie, waarvan twee gebruikt worden in dit
onderzoek:
1. data-triangulatie (het ondervragen van subjecten met verschillende meningen of
met verschillende status),
2. methodologische triangulatie (het gebruik van meerdere dataverzamelingstechnieken,
bijvoorbeeld interviews, observaties en vragenlijsten; zie ook Wester, 1987).
Van data-triangulatie is sprake, omdat er interviews gehouden zijn op drie niveaus: op
directieniveau, op coördinatieniveau en op uitvoeringsniveau. Dit houdt in dat er interviews zijn afgenomen met een directielid van de instelling, de nascholingscoördinator
en (één van) de betrokkene(n) bij de uitvoering van een nascholingscursus. De
schoolbegeleiders, nascholers en nascholingscoördinatoren zijn goed bekend met de
problematiek op het uitvoeringsniveau. De directies kunnen de problematiek vanuit
het management verder toelichten, zodat er een zo volledig mogelijk beeld verkregen
kan worden van de activiteiten op uitvoeringsniveau. Waar sprake was van dubbelfuncties, bijvoorbeeld indien een respondent zowel directeur als coördinator was, of
indien de coördinator bijvoorbeeld ook betrokken was bij de uitvoering van nascholingscursussen, kon het aantal af te nemen interviews worden gereduceerd. In een drietal
gevallen hebben we twee respondenten tegelijk ondervraagd. In paragraaf 3.4.7 wordt
dit verder toegelicht.
Van methodologische triangulatie is sprake, omdat er in dit onderzoek niet alleen
data verzameld worden door middel van interviews, maar ook door schriftelijke
vragenlijsten.

3.4.2 De selectie van de cases
Bij de keuze van de cases hebben we ervoor gekozen om niet aselect een aantal subjecten
te kiezen, maar om zogenaamde 'informatie-rijke' subjecten te selecteren. Patton (1987)
beschrijft een aantal strategieën om deze informatie-rijke subjecten te selecteren. Twee
daarvan pasten we toe, te weten:
1. Selectie op basis van tevoren opgestelde criteria. Dit is volgens Patton bijvoorbeeld
bruikbaar als eerst een survey-onderzoek is uitgevoerd, waarna enkele gevallen aan
een diepte-onderzoek zullen worden onderworpen. Aan de hand van de gegevens
'uit het survey zijn de samenwerkingsvormen beschreven in termen van de
netwerktypologie van Godfroij. De knelpunten en de effecten (vraagstellingen 2 en
5) zijn in het survey aan de orde gekomen. Dit vormt een belangrijke ingang om
deze aspecten nader te onderzoeken in de case-studie. De door ons opgestelde
selectiecriteria voor de cases zijn:
- De samenwerkingsverbanden moeten voldoen aan de kenmerken van slechts één
netwerktype uit Godfroij's netwerktypologie. De reden hiervoor is dat het doel
van de case-studie het nader bekijken van de uitvoering van nascholing binnen de
verschillende typen netwerken is. Door in de case-studie te kiezen voor samenwerkingsverbanden die sterk door één netwerktype gekenmerkt worden, kunnen
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de contrasten tussen de verschillende typen netwerken scherper worden ingeschat
- Er zullen zowel kleine (bijvoorbeeld een PABO met éen SBD) als grote samenwerkingsverbanden in het onderzoek worden betrokken De reden hiervoor is dat
grote samenwerkingsverbanden naar verwachting complexer zijn dan kleine Beide
soorten dienen een plaats te krijgen in de case-studie
- De samenwerkingsverbanden moeten duidelijk afgegrensd zijn van overige
netwerken Dal wil zeggen idealiter hebben de instellingen binnen het netwerk
geen samenwerkingsverbanden met instellingen buiten het eigen netwerk De reden
hiervoor is dat de grenzen van de samenwerkingsverbanden anders erg moeilijk
zijn aan te geven
- Het maximum aantal te benaderen instellingen per case (samenwerkingsverband)
is vier Als een samenwerkingsverband uit meer dan vier instellingen bestaat, is
selectie nodig De reden hiervoor is dat het om tijdsredenen niet haalbaar is om
meer dan vier instellingen per case te bezoeken Gekozen zijn die instellingen die
het netwerktype van het samenwerkingsverband het beste representeren
2 Selectie van cases die onderling zoveel mogelijk variatie bevatten, terwijl die cases
wel overeenkomsten hebben op bepaalde centrale thema's In dit onderzoek variëren
de cases zoveel mogelijk op de netwerktypologie van Godlroij (1989) Omdat wij
zes netwerktypen van Godfroij gebruiken, zal het maximum aantal cases zes zijn
De overeenkomst die de cases onderling dienen te tonen is dat alle instellingen
binnen de samenwerkingsverbanden samenwerken bij nascholing, en dan met name
bij de nascholingscursus Onderwijskundig Management Primair Onderwijs, verder
aan te duiden als Onderwijskundig Management
Wij hebben ervoor gekozen, mede op verzoek van informanten uit het veld, om de
interviews aan de hand van een concrete cursus af te nemen Hel methodologische
argument hiervoor is dat de cursusinhoud op deze manier onder controle gehouden
kan worden Wij veronderstellen namelijk dat de samenwerking bij het ene
nascholingsthema kan verschillen van de samenwerking bij een ander
nascholingsthema De gegevens moeten echter wel voor alle respondenten vergelijkbaar zijn Bovendien is het interview voor de respondenten eenvoudiger aan de
hand van een concreet praktijkvoorbeeld We hebben om twee redenen voor de
Onderwijskundig Management-cursus gekozen
Ten eerste zijn we op zoek gegaan naar een cursus die door vrijwel alle instellingen
is uitgevoerd De overheid geeft nascholingsthema's aan die zij belangrijk vindt
Bij dergelijke nascholingsthema's ontvangen de uitvoerende instellingen vaak
subsidie voor het in samenwerking uitvoeren van deze cursus Vandaar dat we
besloten een cursus met een door de overheid belangrijk gevonden thema onder de
loep te nemen Op basis hiervan moesten we kiezen uit de volgende alternatieven
Speerpunt Lezen, het PRINT-project en Onderwijskundig Management Speerpunt
Lezen viel af, omdat de cursus bijna nergens meer gegeven werd Het PRINT-project
viel af, omdat hiervoor een geheel andere structuur dan bij andere nascholingscursussen is bedacht de SBD's en PABO's sluiten hier bijvoorbeeld aparte contracten
voor af, het project omvat meerdere soorten cursussen en begeleidingscontactcn en
op landelijk niveau is er een speciaal PRINT-management ingericht Onderwijskundig
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Management werd op het tijdstip van het onderzoek nog op vrijwel alle plaatsen in
Nederland aangeboden. Het survey-onderzoek bevestigde ons vermoeden dat
Onderwijskundig Management een cursus is waarbij vrijwel alle instellingen
samenwerken. Dit biedt de mogelijkheid om de samenwerking binnen de cases te
vergelijken aan de hand van deze concrete cursus.
Hiermee komen we bij onze tweede reden voor het kiezen van Onderwijskundig
Management als cursusonderwerp in 1992 is er een evaluatierapport van de Onderwijskundig Management-cursus verschenen (Brandsma & Matlhijssen, 1992), waann
niet wordt ingegaan op het aspect samenwerking van PABO's en SBD's. In
evaluatierapporten van Speerpunt Lezen is dit wel het geval geweest. In hooldstuk
1 is reeds aangegeven dat in deze rapporten onder andere werd gemeld dat de samenwerking nog niet overal in orde was Met de nu ondernomen evaluatie van de
samenwerking kan als het ware het Onderwijskundig Management-rapport aangevuld
worden
Elke case bestaat uit minstens één PABO die met minstens één SBD samenwerkt.
Bovendien is een aantal basisscholen betrokken in de case, te welen de basisscholen
die de nascholingscursus Onderwijskundig Management bij de instellingen uil de case
hebben gevolgd. In termen van Yin (1989) hebben we derhalve te maken met "multiple units of analysis" in een "multiple-case design" (p 46)· er zijn meerdere cases die
elk uit meerdere instellingen bestaan. De selectie van de cursisten die aan de nascholing
hebben deelgenomen is lot stand gekomen met behulp van de zogenaamde sneeuwbalstrategie (Patton, 1987). Aan de nascholers, schoolbegeleiders en naschohngscoordinatoren is namelijk gevraagd of zij cursisten van Onderwijskundig Management-nascholing
kenden. In alle gevallen hebben /ij de gevraagde deelnemerslijsten verschaft
We hebben vier cases voor de case-studies geselecteerd en geworven Uit de resultaten
van het survey-onderzoek die in hoofdstuk 4 beschreven worden, blijkt dat het
competitieve netwerktype niet is aangetroffen. Het coalitie- en beleidsnetwerk hebben
we op grond van de resultaten met betrekking tot de kenmerken van de netwerktypen
samengevoegd (zie hoofdstuk 4). Vandaar dat de mogelijke zes cases in de praktijk
beperkt is tot vier. Twee van deze cases bestaan uit twee instellingen, één uit vier
instellingen en één uit twaalf, waarbi) we ons beperkt hebben tot vier instellingen
Deze vier instellingen zijn geselecteerd op grond van het feit dat ze meer dan de overige
acht instellingen uil dat samenwerkingsverband getypeerd konden worden door het
bedoelde nctwerktype Ook dit zal blijken uit de resultaten, die in hooldstuk 4 worden
besproken. Vanwege de anonimiteit geven we de vier cases schuilnamen. We hebben
gekozen voor de namen van de vier windrichtingen Zuid, West, Oost en Noord Deze
namen geven globaal de geografische ligging van de samenwerkingsverbanden ten
opzichte van elkaar weer
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3.4.3 De constructie van de mondelinge vragenlijst van de case-studies
De eerste methode van dataverzameling in de case-studies vormden de interviews. Het
doel van interviewen is "to find out what is in and on someone else's mind" en "to
access the perspective of the person being interviewed" (Patton, 1990, p. 278). Wester
(1987) spreekt in dit verband van 'role-taking', je verplaatsen in de positie van de
geïnterviewde.
In dit onderzoek zijn half gestructureerde interviews afgenomen: in termen van
Patton ( 1990) wordt dit de 'general interview guide approach' genoemd, in termen van
Yin (1989) spreek je van een 'focused interview'. Dit houdt in dat er een interviewtopiclijst wordt gehanteerd. Bepaalde onderwerpen moeten aan de orde worden gesteld,
maar de volgorde doet er niet zoveel toe. Vanwege de vergelijkbaarheid van de interviews, ook over de cases heen, moeten de onderwerpen wel bij alle respondenten ter
sprake zijn gekomen. We hebben gekozen voor half gestructureerde interviews op basis van de redenering van Miles en Huberman (1984). Zij gaan ervan uit dat een
kwalitatieve onderzoeker in veel gevallen niet geheel inductief te werk zal gaan. Meestal
zal de onderzoeker op zijn minst enig idee over zijn onderwerp hebben, voordat hij
gegevens gaat verzamelen. In dit onderzoek is er sprake van een uitgewerkt conceptueel
model en vooraf geformuleerde vraagstellingen. Bovendien was het survey-onderzoek
al afgerond toen de interviews afgenomen werden. Daarom is in dit geval niet
ongestructureerd en inductief te werk gegaan. Anderzijds wilden we geen volledig
voorgestructureerd interview aan de respondenten voorleggen, omdat ze dan te weinig
vrijheid zouden hebben om hun specifieke situatie toe te lichten.
Ook de interviewvragenlijst is samengesteld op basis van het conceptuele model.
Niet alle concepten zijn geoperationaliseerd in de interviews, daar de gegevens met
betrekking tot deze concepten niet dubbel verzameld hoefden te worden. Het gaat hier
om de concepten 'richting' en 'omvang' van de instelling. Enkele andere concepten
zijn niet expliciet geoperationaliseerd in een vraag, maar tijdens het interview werd bij
een aantal vragen wel telkens naar deze informatie gezocht. Het gaat hier om de
concepten 'strategieën' en 'spelen'. Aan die strategieën en spelen is aandacht besteed
door bij de bespreking van de opzet en uitvoering van de cursus en de begeleiding
zowel naar het uiteindelijke produkt (opzet en uitvoering van de cursus en begeleiding) te kijken als naar de wijze waarop dit tot stand is gekomen (samenwerking,
overleg, conflict en dergelijke). In bijlage 2 staat een overzicht van de vragen uit de
interviews in relatie tot de begrippen uit het conceptuele model.
De interviewvragenlijst bestaat uit twee delen: het eerste deel, bestaande uit de
vragen 1 tot en met 4, betreft de samenwerking bij nascholingscursussen in het algemeen
en de nascholingscursus Onderwijskundig Management in het bijzonder, en hel tweede
deel, de vragen 5 tot en met 11, gaat over het samenwerkingsverband. Alle vragen zijn
open. Bij elke vraag staat een aantal subvragen. Ook is bij elke vraag ruimte gereserveerd
om aantekeningen te maken. De respondenten hebben de interviewvragenlijst tevoren
ontvangen. Wij hebben hen aangemoedigd gebruik te maken van de schrijfruimtes,
daar dat naar onze mening het verloop van het interview alleen maar ten goede zou
komen. De interviewvragenlijst is opgenomen als bijlage 3.

74

3.4.4 Het pilot-onderzoek

voorafgaande aan de afname van de interviews

Alvorens case-studies te gaan uitvoeren, adviseert Yin ( 1989) om een pilot case-studie
te doen. Hier kunnen de data-verzamelingstechieken worden beproefd, evenals de analyses. Bij de selectie van een pilot-case spelen criteria als geografische nabijheid en
toegankelijkheid een essentiële rol. In ons geval betekent dit dat we vijf mensen die
werkzaam zijn binnen instellingen van één samenwerkingsverband dat geografisch in
de buurt van de onderzoekers ligt, en dat niet geselecteerd is voor de case-studie, voor
pilot-interviews hebben benaderd. Twee van deze vijf respondenten werken bij een
PABO, drie bij een SBD. Twee respondenten zijn nascholingcoördinator, twee zijn
uitvoerders en de vijfde respondent betreft een directielid. Op basis van de pilot-interviews is besloten de volgorde van de vragen aan te passen en een klein aantal vragen
weg te laten, vanwege geconstateerde overlap met andere vragen. De pilot-interviews
hebben in januari 1993 plaatsgevonden.
Om de tijd van het interview zo beperkt mogelijk te houden, zijn de interviewvragen tevoren opgestuurd naar de respondenten. De pilot-interviews duurden
gemiddeld een uur en een kwartier. Bij de interviews zijn alle vragen systematisch
achter elkaar gesteld, ook al is het antwoord al eerder gegeven bij een vorige vraag. Na
afloop van de pilot-interviews is aan alle respondenten gevraagd of zij naar hun idee
alles hadden kunnen vertellen over het samenwerkingsverband. In alle gevallen was
dit zo. Niemand had commentaar op de vragenlijst. Zij vonden het allen prettig de
vragen tevoren te ontvangen. Enkele respondenten hadden gebruik gemaakt van de
schrijfruimtes tussen de vragen. De uitgewerkte interviews zijn opgestuurd naar de
respondenten met het verzoek deze te controleren op hun juistheid, de zogenaamde
'member check'(Wester, 1987).

3.4.5 De afname van de interviews van de case-studies
In tabel 3.3 wordt een overzicht gegeven van de afgenomen interviews tijdens de casestudie. Er zijn 19 interviews afgenomen met in totaal 22 respondenten. In drie gevallen
hebben we interviews met twee mensen tegelijk gehouden. In twee gevallen betrof het
verschillende functionarissen van één instelling, in één geval betrof het twee gelijke
functionarissen van twee verschillende instellingen. We hebben deze interviews op
verzoek van de respondenten op deze manier afgenomen, omdat dit naar hun mening
minder tijd zou kosten. Naar onze mening zal deze wijziging geen invloed hebben op
het verdere verloop van het onderzoek, zodat het verzoek in alle drie gevallen
gehonoreerd werd.
De interviews van de vier cases zijn in de periode van maart tot juni 1993 afgenomen.
Bij elk interview waren twee onderzoekers aanwezig. De één stelde daarbij de vragen,
de ander maakte aantekeningen en verzorgde de bandopname. Achteraf is elk interview geëvalueerd door de twee onderzoekers. Aandachtspunten bij de nabesprekingen
waren: zijn alle vragen aan bod gekomen, is alle gewenste informatie verkregen, hoe
verliep het gesprek in zijn algemeenheid en welke zaken verdienen tijdens een volgend
interview extra aandacht? De hieruit opgedane inzichten werden gebruikt voor de
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voorbereidingen van een volgend interview. Voorafgaande aan de interviews hebben
we de nadruk gelegd op het feit dat we vooral geïnteresseerd zijn in de positie en
mening van de individuele respondent ten aanzien van de samenwerking. De respondent hoefde dus niet de mening van de instelling te representeren, zoals we dat in het
survey-onderzoek wel gevraagd hadden. In de case-studies zijn we geïnteresseerd in
hoe de samenwerking individueel ervaren wordt door de direct betrokkenen. De
gegevens uit de interviews zijn vertrouwelijk behandeld.
Tabel 3.3: Het aantal respondenten van de interviews tijdens de case-studie
Netwerktype

Naam

instellingen

inter- respondenten
views (uitvoerders, coördinatoren en directieleden)

uitwisseling:

Zuid

2

4

circuit:

West

4

4

ontwikkeling:

Oost

2

4

coalitie/beleid:

Noord 4

7

totaal:

12

19

2 uitvoerders,
2 directieleden/coördinatoren
2 uitvoerders,
2 coördinatoren,
1 directielid,
1 directielid/uitvoerder
(2 dubbelinterviews: uitvoerder +
coördinator en uilvoerder + directielid)
2 uitvoerders,
1 coördinator,
2 directieleden
(1 dubbelintcrview: 2 uitvoerders
van 2 instellingen)
2 uitvoerders,
3 coördinatoren,
1 directielid,
1 directielid/coördinator
22

3.4.6 De constructie van de schriftelijke vragenlijst voor de cursisten
Leerkrachten van basisscholen die hebben deelgenomen aan nascholing, zijn gevraagd
naar hun ervaringen met betrekking tot de samenwerking van de nascholer en
schoolbegeleider. Dit is gebeurd met behulp van een korte schriftelijke vragenlijst. Bij
de formuleringen van de vragen hebben we vooral gebruik gemaakt van het
evaluatierapport van de Onderwijskundig Management-cursus van Brandsma en
Matthijssen (1992). Onderwerpen, die in de vragenlijst aan de orde zijn gesteld, zijn:
1. de voorkeur van de respondenten voor een gezamenlijk nascholingsaanbod van de
samenwerkende instellingen, of voor keuze tussen het aanbod van beide soorten
instellingen
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2. signalen van samenwerking op het beleidsniveau van de nascholing (er is bijvoorbeeld
een gezamenlijke brochure, of een gezamenlijk beleidsplan)
3. signalen van samenwerking bij de cursusuitvoering (bijvoorbeeld: de nascholer èn
schoplbegeleider waren betrokken bij intake, cursusbijeenkomsten en/of nazorg,
het cursusmateriaal is een gezamenlijk produkt)
4. de verschillen met cursussen waarbij niet wordt samengewerkt, en of deze verschillen
te wijten/danken zijn aan de samenwerking
5. de invloed van de samenwerking op de kwaliteit van de nascholing en bijbehorende
begeleiding
6. de mening van de respondenten over de vormgeving van de nascholing en begeleiding
7. de mening van de respondenten over de effecten van de cursus, eventueel ten gevolge
van de samenwerking.
De vragenlijst is als volgt opgebouwd: zie figuur 3.1.
ALGEMEEN
1. de samenwerking van PABO('s) en SBD('s)
UITVOERING
2. samenwerking bij de
uitvoering van de
nascholingscursus
Onderwijskundig
Management

EFFECTEN
3.de effecten van de
samenwerking bij de
nascholingscursus
Onderwijskundig
Management

UITVOERING
4. samenwerking bij de
uitvoering van andere
nascholingscursussen

EFFECTEN
5. de effecten van de
samenwerking bij andere
nascholingscursussen

Figuur 3.1: Opbouw van de schriftelijke vragenlijst voor de scholen
De teksten van de blokken in figuur 3.1 komen overeen met de titels van de onderdelen
van de vragenlijst. De vragenlijst is opgenomen als bijlage 4.

3.4.7 Hetpilot-onderzoek

van de schriftelijke vragenlijsten voorde

cursisten

De vragenlijst voor de cursisten is tijdens de pilot-studie, die in mei 1993 heeft
plaatsgevonden, voorgelegd aan zes cursisten (drie directeuren en drie adjunctdirecteuren) van vier basisscholen uit de regio van het samenwerkingsverband waar
ook de pilot-interviews zijn afgenomen. De respondenten kregen tevoren de vragenlijst
toegestuurd met het verzoek hem in te vullen, waarbij de nadruk is gelegd op het feit
dat de ingevulde vragenlijsten in het eigenlijke onderzoek niet gebruikt worden. Tevens
is de respondenten verzocht een antwoord te geven op de volgende vragen:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Is de toelichting bij de vragenlijst duidelijk genoeg?
Is de vragenlijst moeilijk of gemakkelijk in te vullen?
Zijn de vragen duidelijk genoeg?
Is de vragenlijst overzichtelijk genoeg?
Kunt u op alle vragen antwoord geven?
Mist u bepaalde onderwerpen?
Wat vindt u van de lengte van de vragenlijst?
Hoeveel tijd denkt u nodig te hebben om hem in te vullen?

Op basis van deze pilot-afname zijn enkele vragen weggelaten en is de lay-out enigszins
aangepast. De respondenten hadden weinig moeite met het invullen van de vragenlijst,
hoewel een enkeling vrij diep in zijn of haar geheugen moest graven, omdat de cursus
een aantal jaren geleden was gevolgd. Het invullen van de lijst duurde ongeveer 20
minuten.

3.4.8 De afname van de schriftelijke vragenlijst voor de scholen
De schriftelijke vragenlijsten voorde scholen zijn in juni 1993 verstuurd. In paragraaf
3.4.2 hebben we aangegeven hoe we de scholen hebben geselecteerd. In september
hebben wc gerappeleerd. De responscijfers zien er als volgt uit:

Tabel 3.4: Overzicht van de respons van de schriftelijke vragenlijst voor de scholen.
Oost:
Zuid:
West:
Noord:

97 van de
25 van de
23 van de
25 van de

197 scholen =
71 scholen =
39 scholen =
60 scholen =

49,2%
35,2%
60,0%
41,7%

totaal:

170 van de

367 scholen =

46,3%

In de toelichting bij de vragenlijst is kort de reden van deze vragenlijst aangegeven.
We hebben de inhoud van het totale onderzoek kort toegelicht en aangegeven voor wie
de vragenlijst is bedoeld. De vragenlijst is bedoeld voor schoolleid(st)ers, adjunctschoolleid(st)ers en leerkrachten van basisscholen die hebben deelgenomen aan de
nascholingscursus Onderwijskundig Management. Indien respondenten niet hadden
deelgenomen aan Onderwijskundig Management, konden zij een aantal vragen
overslaan. In het geval van één case (Oost) hebben we de beschikking gekregen over
het totale scholenbestand van de regio. We wisten dus niet welke scholen aan
Onderwijskundig Management hadden deelgenomen. Vandaar dat er de optie geboden
werd om een aantal vragen over te slaan.
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3.5 Methoden van data-analyse
In dit onderzoek hebben we te maken met twee typen gegevens: kwantitatieve en
kwalitatieve. De kwantitatieve gegevens zijn verzameld tijdens het survey-onderzoek
en met behulp van de schriftelijke vragenlijsten voor de scholen in de case-studies.
Met behulp van de interviews in de case-studies hebben we kwalitatieve gegevens
verzameld. In deze paragraaf gaan we in op de analyse van deze twee typen data.

3.5.1 Analyse van de kwantitatieve data
De vaststelling tot welk netwerktype de samenwerkingsverbanden behoren, is gebeurd
met enkele schalen. Elk netwerktype heeft een aantal theoretische kenmerken die in de
vragenlijst geoperationaliseerd zijn. Sommige kenmerken zijn in meerdere items
uiteengelegd, andere zijn met slechts één item gemeten. In het geval van meerdere
items voor één netwerkkenmerk werden deze variabelen tot één schaal samengevoegd.
Met behulp van factoranalyses zijn deze schalen getoetst. In tabel 3.5 slaan de kenmerken
van de verschillende netwerktypen. Bij de schalen staat de betrouwbaarheid (alpha)
vermeld. Voor de volledige resultaten van de factoranalyse verwijzen we naar bijlage
5. Op basis van het overzicht in tabel 3.5 mogen we concluderen dat de schalen
voldoende homogeen zijn.
In hoofdstuk 2 zijn de theoretische netwerktypen van Godfroij aan de orde geweest.
Daarbij is een aantal kenmerken van elk netwerktype beschreven. Deze kenmerken
zijn in de vragenlijst verwerkt (paragraaf 3.3.2). Van elke instelling is derhalve een
score bekend op de verschillende kenmerken van de netwerktypen.
De netwerktypen zoals door Godfroij (1989) beschreven zijn ideaaltypen die in de
dagelijkse praktijk nergens in hun zuivere vorm zullen voorkomen. Dit is ook niet het
geval bij de samenwerkingsverbanden van PABO's en SBD's. Derhalve zijn we voor
elk van de samenwerkingsverbanden nagegaan welk van de ideaaltypische netwerken
ze het dichtst benaderen. Het doel van onze berekeningen is het bepalen van de afstand
tussen de ideaaltypen en de werkelijke samenwerkingsverbanden. Daartoe hebben we
een maat gedefinieerd voor de afstand van een samenwerkingsverband tot elk van de
ideaaltypen. Deze afstandsmaat wordt berekend op de scores van de instellingen op de
• items die een bepaald netwerktype karakteriseren. Voor elk van de zes netwerktypen is
een bepaalde set van kenmerken geïdentificeerd. Vervolgens is elk ideaaltype gekarakteriseerd door een ideaalscore op elk van de kenmerken. Meestal is de ideale score op
een kenmerk 5 (de hoogste waarde van de gebruikte 5-puntsschaal), soms echter ook 1
(als men juist niet hoog moet scoren op een bepaald kenmerk). Op deze manier zijn zes
theoretische ideaaltypen uit de variabelen gecreëerd, te weten het uitwisselingsnetwerk,
het circuit, het ontwikkelingsnetwerk, het beleidsnetwerk, de coalitie en het competitieve
netwerk.
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Tabel 3.5: Overzicht van de variabelen ter bepaling van het netwerktype van een
samenwerkingsverband.
Uitwisselingsnetwerk
duurzaamheid
complementaire domeinen
versterking van het competitief vermogen
symbiotische interdependentie
uitwisseling (4 items, a=0.70)
zekerheid verwerven (6 items, a=0.71 )
kwaliteitsontwikkeling (3 items, oc=0.72)
efficiencybevordering (9 items, a=0.82)

Circuit
sequentiële interdependentie
goede afbakening van de functies
doorstroming van cliënten
behoefte aan afstemming
onderling taakverdeling
beleidsvorming (3 items, a=0.73)
inslellingsautonomie (5 items, a=0.74)

Ontwikkelingsnetwerk
men wil iets nieuws
bundeling van krachten
onderhandelen
lijdelijk karakter
er is een gemeenschappelijke
uitdaging (4 items, a=0.73)
ieder werkt op zijn eigen
manier (2 items, ct=0.66)

Beleidsnetwerk
uiteenlopende doelstellingen
uiteenlopende belangen
gemeenschappelijke betrokkenheid
behoefte aan macht
partieel conflict/uiteenlopende
visies (5 items, cc=0.69)
behoefte aan autonomie
(5 items, oc=0.74)

Coalitienetwerk
krachtenbundeling
men wil een sterkere marktpositie
tijdelijk karakter
men is eikaars concurrent (2 items, cc=0.86)
men krijgt een gemeenschappelijke
kans (2 items, a=0.76)

Competitief netwerk
geen gemeenschappelijke doelen
gedeeltelijk overlappende domeinen
men betwist eikaars domcinaanspraken
competitief gedrag (2 items, a=0.86)

Als afstandsmaat tussen de werkelijke situatie en de ideaaltypische situatie hebben we
gekozen voor de zogenaamde 'City-Block' afstand (Meerling, 1981; Schiffman,
Reynolds & Young, 1981 ). Dit is de som van de absolute verschillen op alle kenmerken.
Deze methode is op een twee-dimensionaal vlak uit te leggen aan de hand van fictieve
scores op twee kenmerken (zie figuur 3.2). Stel dat de ideaaltypische score op beide
kenmerken 5 is. Op een assenstelsel ligt het ideale punt dan op de coördinaten (5,5).
Stel nu dat een respondent op het eerste kenmerk een 3 scoort en op het tweede kenmerk
een 4. Deze respondent ligt in datzelfde assenstelsel dus op de coördinaten (3,4). Wat
is nu de afstand van de respondent (3,4) tot het ideaal (5,5)? Volgens de City-Block
methode loop je als het ware op een plattegrond met alleen maar rechte straten die
elkaar loodrecht snijden (à la New York) van coördinaat (3,4) rechts naar (5,4) en dan
loodrecht omhoog naar (5,5). De afgelegde afstand is dan in totaal 3. Het eerste kenmerk
draagt meer (namelijk 2 eenheden) bij aan de afstand tot het ideaal dan het tweede
(namelijk 1 eenheid).
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Figuur 3.2: De City-Block methode
Bij de data van PABO's en SBD's is eerst voor elk kenmerk van de netwerktypen
berekend hoeveel een instelling verschilt van de ideale score op dat kenmerk. Omdat
we te maken hebben met 5-puntsschalen is het absolute verschil tussen de ideale en
werkelijke score op een kenmerk maximaal 4. In het ideale geval is er geen verschil,
dus het minimum is nul. Bijvoorbeeld: stel dat de ideale score op een kenmerk 5 is en
dat een bepaalde instelling 4 scoort op dit kenmerk, dan wordt de uitkomst van deze
instelling op dit kenmerk: 14-51 = 1. Deze instelling ligt wat dit kenmerk betreft dus
slechts 1 eenheid verwijderd van het ideaal. Indien de ideale score op een ander kenmerk
1 is en een instelling scoort 5, dan wordt het: 15-11 = 4. Deze instelling verschilt dus
maximaal van de ideaalscore op dit kenmerk.
Elk netwerktype heeft meerdere kenmerken. Op elk kenmerk is volgens boven
staande werkwijze per instelling een verschilscore berekend. Deze verschilscores
worden opgeteld, zodat de totale afstand van de instelling tot de ideaaltypen bekend is.
Nu hebben de zes netwerktypen echter een verschillend aantal kenmerken. Om de
verschilscores op de zes netwerktypen toch te kunnen vergelijken, zijn de verschilscores
gedeeld door het totaal aantal kenmerken van het betreffende netwerktype. Dit leidt lot
de bepaling van de gemiddelde absolute verschilscore van een instelling op dat
netwerktype. Op deze manier is voor elke instelling een gemiddelde verschilscore op
alle netwerktypen berekend. De instellingen van elk samenwerkingsverband hebben
zo zes verschilscores die vervolgens vergeleken zijn met de verschilscores van de andere
instellingen binnen het samenwerkingsverband om het netwerktype van het
samenwerkingsverband te kunnen vaststellen.
De op deze wijze berekende gemiddelde verschilscores liggen tussen de 0 en de 4.
Bij een gemiddelde verschilscore van 0 scoort men ideaal op alle kenmerken, bij een
gemiddelde verschilscore van 4 verschilt men maximaal op alle kenmerken. Derhalve
hebben we bij een gemiddelde verschilscore van 0 te maken met een in werkelijkheid
ideaal type, en bij een gemiddelde verschilscore van 4 met een anti-type.
Voor elke instelling is aldus de gemiddelde verschilscore berekend voor elk van de
zes netwerktypen. Het netwerktype waarop men de laagste verschilscore behaalde, is
het netwerktype waartoe wij een instelling rekenen. Om tot een bepaald netwerktype
te kunnen worden gerekend, mag een instelling niet meer dan 1.75 van het ideaaltype
verschillen. Bij een score van 2 is men immers al op de helft wat betreft het verschil
met het ideaaltype. Gezien onze data is gekozen voor de soepele norm van 1.75 of
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lager. Op dit punt doet zich het fenomeen voor dat sommige instellingen tot meerdere
typen gerekend zouden moeten worden, omdat hun score 1.75 of lager bedraagt op
meerdere netwerktypen en sommige instellingen zijn niet-indeelbaar, omdat hun score
hoger dan 1.75 op alle netwerktypen is. De resultaten zijn te vinden in hoofdstuk 4.
De data uit de schriftelijke vragenlijsten van het survey-onderzoek zijn geanalyseerd
met behulp van het computerprogramma SPSS. Er is gebruik gemaakt van frequenties,
correlaties en variantie-analyse. Deze procedures zijn ook gebruikt bij de analyse van
de schriftelijke vragenlijsten uit de case-studies. Bij het survey-onderzoek hebben we
correlaties gebruikt om de samenhang van de netwerktypen onderling en de samenhang
van de netwerktypen met andere relevante variabelen vast te stellen. Hierbij hebben
we ook variantie-analyse gebruikt. Bij de vragenlijst voor de cursisten is gebruik
gemaakt van correlaties om de verschillen tussen de gemiddelden vast te stellen van de
scores bij Onderwijskundig Management en andere gevolgde nascholingscursussen.
Op deze manier is vastgesteld of de gegevens met betrekking tot de samenwerking bij
Onderwijskundig Management ook bij andere cursussen geldig zijn.
In beide vragenlijsten is een aantal open vragen opgenomen. De antwoorden op
deze vragen zijn eerst geïnventariseerd en vervolgens gecategoriseerd, zodat ze alsnog
konden worden toegevoegd aan het databestand. Antwoorden die slechts éénmalig
voorkwamen zijn samengevoegd in een restcategorie.
3.5.2 Analyse van de kwalitatieve data
Diverse auteurs (Miles & Huberman, 1984; Maso, 1989; Wester, 1987) leggen er de
nadruk op dat dala-verzameling en data-analyse bij kwalitatief onderzoek geen
gescheiden processen zijn. Miles en Huberman (1984) zeggen hiervan: "Analysis during data collection lets the fieldworker cycle back and forth between thinking about
the existing data and generating strategies for collecting new - often better quality data" (p.49). In paragraaf 3.4.3 is reeds aangegeven waarom we hebben gekozen voor
de kwalitatieve methodologie van Miles en Huberman (1984). Toen wij begonnen met
het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek, hadden we al een conceptueel model, een
theoretisch kader en de resultaten van een survey-onderzoek. De analyse van de
gegevens kon derhalve ook aan de hand van de begrippen uit het theoretisch kader en
conceptuele model geschieden. De methode biedt mogelijkheden om zich aan te passen
aan de situaties die we in het veld ontmoeten, maar het hangt voornamelijk van de
vaardigheden van de onderzoeker af of de gegevens betrouwbaar en valide zijn.
Bij de methode van Miles en Huberman bestaat geen bijbehorende computerprogrammatuur. Wij hebben wel gebruik gemaakt van de computer, namelijk het
programma Kwalitan, omdat dit een programma is dat goede mogelijkheden biedt om
overzicht te houden op de omvangrijke hoeveelheid materiaal. Bovendien biedt dit
programma voldoende mogelijkheden om de teksten te manipuleren.
Het materiaal is geanalyseerd volgens de drie stappen van Miles en Huberman
( 1984), namelijk data-reductie, data-overzichten en conclusies trekken en verifiëren.
Tijdens de fase van data-reductie hebben we gebruik gemaakt van Kwalitan, de andere
twee fasen hebben we handmatig uitgevoerd.
82

1. Data-reductie. Dit betreft het ordenen, vereenvoudigen, samenvatten en selecteren
van het ruwe materiaal. In dit onderzoek heeft de data-reductie in drie fasen
plaatsgevonden. In de eerste fase is het ruwe materiaal dat uit de bandopnamen van
de afgenomen interviews bestaat, uitgetypt (transcriptie). Door de interviews niet
letterlijk uit te typen, heeft de eerste data-reductie plaatsgevonden. Een letterlijk
uitgetypt interview van anderhalf uur is ongeveer 30 pagina's tekst. Om praktische
redenen is besloten om de interviews samen te vatten. Volgens Miles en Huberman
leiden letterlijk uitgetypte interviews tot een overbodige data-overvloed en adviseren
zij gebruik te maken van samenvattingen. Een uitgetypte samenvatting van een interview beslaat in dit onderzoek 7 à 8 pagina's. Alle besproken onderwerpen krijgen
aandacht. Indien een respondent erg uitweidt, werd de uitweiding kort samengevat
weergegeven. Indien een respondent in herhaling viel, is de herhaling weggelaten.
Illustratieve anekdotes en voorbeelden zijn kort uitgewerkt. Markante uitspraken
zijn letterlijk weergegeven.
Vervolgens is het materiaal in de tweede fase inzichtelijk gemaakt door het in te
delen in tekstdelen. De indeling van de uitgetypte interviews in tekstdelen is gebeurd
op grond van de vijf hieronder genoemde criteria. De indeling van de tekst gebeurde
in eerste instantie tegelijk met het uittypen van het interview. Achteraf konden
aanpassingen in de tekstindeling nodig blijken op grond van één of meerdere van
onderstaande criteria:
- De interviewlijst bestaat uit 11 hoofdvragen met elk een aantal subvragen. Elk
antwoord op een subvraag is een tekstgedeelte. Vergelijking van de antwoorden
van de verschillende respondenten op de subvragen was mogelijk door deze
indeling in tekstdelen. De tekstgedeelten die op deze manier ontstaan, worden
herkenbaar gemaakt door het betreffende vraagnummer in de kop te zetten.
- Bij sommige respondenten is alleen de hoofdvraag gesteld. Het antwoord op de
hoofdvraag is dan het tekstdeel. De reden om bij sommige respondenten niet dieper
op het onderwerp in te gaan, is dat zij niet of nauwelijks op de hoogte zijn van het
onderwerp van de vraag. Een uitvoerder weet nu eenmaal niet altijd hoe de
samenwerking op organisatorisch niveau er precies uitziet. Evenmin weet een
coördinator of directeur het fijne van de cpntacten tussen de uitvoerders.
- Soms valt het antwoord op een (sub)vraag uiteen in meerdere onderwerpen,
bijvoorbeeld als het een lang antwoord (meer dan 200 woorden) betreft. Elk
onderwerp is een nieuw tekstdeel. Op deze manier is vergelijking per onderwerp
tussen de respondenten mogelijk. In alle gevallen geldt dat alle met elkaar corresponderende tekstdelen vergeleken dienen te worden. Het aantal te vergelijken
tekstdelen per respondent staat daarom niet vast.
- Soms gaan respondenten in op zaken die strikt genomen geen antwoord zijn op
een bepaalde vraag, of die buiten de onderwerpen van de interview-vragenlijst
liggen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat deze onderwerpen irrelevant zijn en
niet uitgewerkt hoeven te worden. De tekst wordt in dit geval ingedeeld in tekstdelen
op grond van de besproken onderwerpen.
- De maximale lengte van een tekstgedeelte is 200 woorden. Er is geen minimumlengte: soms is het antwoord op een vraag zeer kort. Van te lange antwoorden hebben we samenvattingen gemaakt.
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De derde fase is het indelen van de tekstgedeelten aan de hand van de theoretische
begrippen uit het conceptueel kader. De theoretische begrippen zijn de
hoofdcategorieën en geven globaal weer waar het in dat tekstgedeelte over gaat,
bijvoorbeeld over de structuur van het samenwerkingsverband. Vervolgens moet er
worden aangegeven om welke subcategorie, om welke structuurvorm het hier gaat,
bijvoorbeeld een federatieve structuur. Het indelen van de tekstdelen in categorieën
en subcategorieën bestaat uit twee onderdelen: het toekennen van een categorie en
eventueel een subcategorie en daarna het toekennen van een +, -, +/-, -/+, of 0, om
de waarde van datgene wat de respondent vertelt in te kunnen schatten. Bij een
aantal vragen zijn de plussen en minnen niet van toepassing, omdat bij een aantal
onderwerpen de waarde niet bepaald kan worden, bijvoorbeeld bij de vraag naar
wie welke taken uitvoert bij nascholing. De betekenis van de genoemde symbolen
is:
+ De respondent spreekt in positieve zin over het onderwerp
De respondent spreekt in negatieve zin over het onderwerp
+/- De respondent spreekt eerst positief over het onderwerp, maar later bespreekt
hij ook negatieve aspecten van dit onderwerp. Of: iets verliep in het verleden
goed, maar tegenwoordig gaat het minder. Of: in sommige gevallen gaat iets
goed, in andere minder.
-/+ De respondent spreekt eerst negatief over het onderwerp, later bespreekt hij
ook positieve aspecten van dit onderwerp. Of: iets verliep in het verleden minder
goed, maar tegenwoordig gaat het beter.
0 De respondent laat zich neutraal uit over een onderwerp,
nvt De waarde van een onderwerp is hier niet van toepassing.
De tekstfragmenten zijn per theoretisch begrip uit het conceptuele kader in schema's
gecodeerd. In deze schema's staan verticaal de respondenten en horizontaal de
categorieën. Een voorbeeld van een scoringsformulier is opgenomen als bijlage 6.
De cellen van de matrix die op deze manier ontstaan zijn gevuld met de
subcategorieën en tekens. In de schema's die per case gemaakt zijn, kon per categorie
tussen haakjes nadere toelichting worden gegeven. Bovendien moesten de codeerders
steeds in de cellen van de schema's het nummer van het tekstdeel noteren, zodat bij
onduidelijkheid altijd het tekstgedeelte teruggevonden kon worden. De toegekende
codes werden vervolgens ingevoerd in het programma Kwalitan, zodat het zoekproces
door de vele tekstdelen sterk vereenvoudigd kon worden.
De'betrouwbaarheid van de codering is nagegaan door alle interviews dubbel te
coderen, dat wil zeggen dat alle interviews door minstens twee onderzoekers
onafhankelijk van elkaar zijn gecodeerd (inter-rater betrouwbaarheid). Bij onenigheid
is telkens gediscussieerd totdat er overeenstemming werd bereikt. Cohen 's kappa
(percentage overeenstemming, gecorrigeerd voor toevalstreffers) werd berekend over
alle interviews en cases heen (voorafgaande aan de discussies).
De drie codeerders kregen voorafgaande aan de codering van de interviews training om te leren omgaan met het codeersysteem. De training zelf duurde in totaal
acht uur binnen het tijdsbestek van een maand. Aan het begin van de trainingssessies
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gebruikten de drie codeerders vier uur om het codeersysteem door te nemen en te
oefenen. Daama werden de interviews van Oost (vier interviews) onafhankelijk
van elkaar gecodeerd. Op een tweede tijdstip aan het eind van die maand kwamen
de codeerders bij elkaar om de gecodeerde interviews te bespreken. Bij het coderen
van de interviews was het mogelijk om drie soorten verschillen in codering te maken:
de ene codeerder benoemt een tekstdeel, terwijl de andere codeerder dat tekstdeel
niet heeft benoemd; de ene codeerder benoemt een tekstdeel met een bepaalde
(sub)categorie terwijl de andere codeerder een andere (sub)categorie toekent; en de
ene codeerder kan een andere waarde toekennen (plus of min) aan dat tekstdeel dan
de andere codeerder. Alledrie de fouten tellen even zwaar. De gemiddelde kappa
over de vier gecodeerde interviews na afloop van de training was 0.50. Fleiss ( 1981 )
geeft aan dat "for most purposes, values greater than .75 or so may be taken to
represent excellent agreement beyond chance, values below .40 or so may be taken
to represent poor agreement beyond chance and values between .40 and .75 may be
taken to represent fair to good agreement beyond chance" (p.218). Bakeman en
Gottman (1986) leggen Fleiss' grens van 'fair' naar 'good' bij een kappa van .60.
Met 0.50 zitten wij dientengevolge binnen de faire grenzen van Fleiss.
De gemiddelde kappa over alle interviews heen was in eerste instantie 0.55. Dit
mag laag lijken, maar in alle gevallen van onenigheid is er gediscussieerd totdat er
overeenstemming is bereikt tussen de codeerders. Dit wil zeggen dat alle codeerders
het eens zijn over de resultaten waarover in een later stadium conclusies zijn
getrokken. Bovendien is een aantal tekstdelen opnieuw gecodeerd. Het betreft de
tekstdelen waar oorspronkelijk een zeer lage kappa werd gescoord, namelijk lager
dan 0.40. In tweede instantie lag de gemiddelde kappa enigszins hoger, namelijk
0.63. In bijlage 7 zijn de kappa's per interview-onderdeel weergegeven.
2. Data-overzichten. Een inzichtelijke definitie van data-overzichten wordt gegeven
door Miles en Huberman (1984, p.21): "We define a 'display' as an organized assembly of information that permits conclusion drawing and action taking" en "By
'display', we mean a spatial format that presents information systematically to the
user" (p.79). Het gaat om overzichten van de data die het trekken van conclusies
mogelijk maken. Voorbeelden van dergelijke overzichten zijn matrices, grafieken
en pijlenschema's. Miles en Huberman bespreken een veelheid aan soorten dataoverzichten. Voorbeelden van soorten data-overzichten zijn die waarin gebeurtenissen
in tijdsvolgorde staan weergegeven, waarin de gegevens worden afgezet tegen de
functies die de respondenten bekleden, waarin de gegevens worden afgezet tegenover
conceptuele begrippen, of waarin oorzaak-gevolg relaties worden weergegeven.
Meestal kunnen deze zowel in enkelvoudige case-studies worden gebruikt (één case)
als in multiple case-studies (meerdere cases die onderling vergeleken worden). In
het geval van multiple case-studies kunnen overzichten gemaakt worden, waarin de
gegevens uit de verschillende cases naast elkaar gezet kunnen worden, zodat
vergelijking mogelijk is. In hoofdstuk 5 zullen de interviewresultaten in dergelijke
data-overzichten worden weergegeven.
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3. Conclusies trekken en verifiëren. Voorlopige conclusies kunnen vaak al in een vroeg
stadium van het onderzoek worden getrokken. In latere stadia kunnen ze verder
bevestigd worden of niet. Conclusies kunnen worden getrokken op basis van de
zojuist besproken data-overzichten. Ze moeten dan wel gecontroleerd worden aan
de hand van het ruwe materiaal. Miles en Huberman geven een aantal manieren
waarop conclusies getrokken kunnen worden aan de hand van de overzichten,
bijvoorbeeld door bepaalde zaken of gebeurtenissen te tellen, patronen te ontdekken, door van specifiek naar algemeen te gaan, of op basis van intuïtie. Tot slot is
het zaak dat de respondenten de rapportage van de gevonden resultaten en
bijbehorende conclusies ter verifiëring controleren, om ervan overtuigd te kunnen
zijn dat de resultaten en conclusies zoveel mogelijk conform de werkelijkheid zijn.

3.6 Samenvatting
In dit hoofdstuk hebben we de opzet en uitvoering van het onderzoek naar de
samenwerkingsvormen van PABO's en SBD's bij nascholing besproken. Het onderzoek
omvat twee deelonderzoeken: een landelijk survey-onderzoek en een multiple casestudie. Tijdens het survey-onderzoek zijn de gegevens met behulp van een schriftelijke
vragenlijst verzameld. Deze schriftelijke vragenlijst is ontwikkeld op basis van het
theoretische kader, het conceptuele model en met behulp van een aantal documenten
van SBD's. In de literatuur is gezocht naar geschikte operationaliseringen en
formuleringen van de vragen. De respons op de vragenlijsten was 68%. De data zijn
geanalyseerd met behulp van kwantitatieve data-analysetechnieken.
Tijdens de case-studies hebben we bij vier cases (in dit geval wordt hiermee een
samenwerkingverband bedoeld) data verzameld omtrent de uitvoering van nascholing
van leerkrachten basisonderwijs. Daartoe hebben we 19 interviews afgenomen met 22
respondenten van 12 verschillende instellingen. De interviewvragcnlijsten zijn
ontwikkeld op basis van het theoretisch kader en het conceptuele model. Deze gegevens
zijn op basis van de kwalitatieve analyse-technieken van Miles en Huberman (1984)
geanalyseerd. Daarbij hebben basisscholen die bij de instellingen uit de cases de
nascholingscursus Onderwijskundig Management hebben gevolgd, een schriftelijke
vragenlijst ontvangen omtrent hun ervaringen met de samenwerking van hun
cursusleiders. De respons bedroeg 46%. De data zijn geanalyseerd met behulp van
kwantitatieve data-analysetechnieken.
In het volgende hoofdstuk, komen de resultaten van het survey-onderzoek aan de
orde. De resultaten van de case-studies staan in hoofdstuk 5.
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4 De samenwerking in de breedte:
de resultaten van het survey-onderzoek

4.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken zijn achtereenvolgens de problematiek van de
samenwerking van PABO's en SBD's beschreven, de theoretische begrippen waarmee
we de samenwerking nader in kaart willen brengen en de opzet en de uitvoering van
het onderzoek naar samenwerking bij nascholing. In dit hoofdstuk worden de resultaten
van het survey-onderzoek gepresenteerd. Dit gebeurt in de volgorde van de blokken
van het conceptuele model dat in hoofdstuk 2 is besproken. In paragraaf 4.2 worden de
frequenties gepresenteerd met betrekking tot de kenmerken van de samenwerkende
instellingen (blok A van het conceptuele model), namelijk richting, omvang, cultuur,
condities, motieven om te gaan samenwerken en interdependentie.
In paragraaf 4.3 worden de netwerktypen beschreven waartoe de verschillende
samenwerkingsverbanden behoren. Tevens bespreken we hier de correlaties tussen de
verschillende netwerktypen. Aan de hand van deze resultaten zal een antwoord worden
gegeven op de eerste vraagstelling, die als volgt luidt: 'Welke structurele
samenwerkingsvormen zijn zowel analytisch als empirisch te onderscheiden voor de
organisatie en inrichting van de ondersteuningsfunctie nascholing?'. Verder worden in
paragraaf 4.3 de frequenties en resultaten van enkele factoranalyses besproken met
betrekking tot de kenmerken van de samenwerkingsverbanden (blok В van het conceptu
ele model). Vervolgens wordt ingegaan op de samenhang tussen de kenmerken van de
afzonderlijke instellingen en van de samenwerkingsverbanden met de netwerktypen.
In paragraaf 4.4 worden de resultaten met betrekking tot de uitvoering van de
samenwerking bij nascholing (blok С van het conceptuele model) besproken. Het gaat
hierbij om de resultaten met betrekking tot de begrippen 'knelpunten' en 'waardering',
waarmee een antwoord kan worden gegeven op de tweede en vierde vraagstelling die
als volgt luiden: 'Welke problemen van ontwerpen, inrichten en organiseren van deze
ondersteuningsfunctie doen zich voor bij de betrokken nascholers, schoolbegeleiders
en nascholingscoördinatoren?' en 'Hoe worden de gekozen samenwerkingsvormen
bij nascholing door de betrokken nascholers, schoolbegeleiders en nascholingscoördinatoren gewaardeerd?' De derde vraagstelling met betrekking tot de oplossing
van de knelpunten is pas in de case-studies aan de orde gesteld, de rapportage van de
bijbehorende resultaten staat in hoofdstuk 5. Verder wordt in paragraaf 4.4 ingegaan
op de samenhangen van de knelpunten en waardering met de netwerktypen.
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In paragraaf 4.5 worden de resultaten met betrekking tot de effecten van de
samenwerking (blok D van het conceptuele model) besproken, waarmee een voorlopig
antwoord (voorlopig, omdat er in de case-studies op teruggekomen zal worden) kan
worden gegeven op de vijfde vraagstelling: 'Welke effecten hebben de gekozen
samenwerkingsvormen op de opzet en uitvoering van de nascholing?' Ook hier wordt
ingegaan op de samenhangen van de netwerktypen met de effecten. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een samenvatting en enkele voorlopige conclusies.

4.2 Kenmerken van de PABO's en SBD's in verband met samenwerking
bij nascholing
Het eerste onderdeel van het conceptuele model betreft de kenmerken van de
afzonderlijke instellingen die participeren in samenwerkingsverbanden met betrekking
tot nascholing. Deze kenmerken betreffen de volgende begrippen: richting
(denominatie), omvang, cultuur, condities, motieven en interdependentie. De frequenties
met betrekking tot deze begrippen zullen hier worden gepresenteerd.

Tabel 4.1: De richting van de instellingen

Samenwerkend
Rooms-Katholiek
Protestant-Christelijk
Algemeen Bijzonder
Openbaar
Onbekend

SBD (N==§8)

PABO (N==39)

totaal (N=97)

53

1
14
7
9
7
1

54
14
11
10
7
1

4
1

In tabel 4.1 staat hoe de samenwerkende instellingen zijn verdeeld over de verschillende
denominaties. Het feit dat de SBD's in de meeste gevallen samenwerkend van richting
zijn, heeft mede tot gevolg dat zij met PABO's van verschillende richtingen kunnen
samenwerken, omdat zij niet gebonden zijn aan één bepaalde zuil. Er zijn op de kaart
van Nederland (zie figuur 4.1) dan ook nauwelijks samenwerkingsverbanden te
ontdekken die zich beperken tot één bepaalde richting. De conclusie luidt dat de richting
er nauwelijks toe doet bij de samenwerking van PABO's en SBD's.
De omvang van de PABO's en SBD's hebben we op twee manieren bepaald. Ten eerste
hebben we de grootte van de instellingen bepaald aan de hand van het aantal
formatieplaatsen. De formatie varieert bij de SBD's van 2.5 tot 120 fte en bij de PABO's
van 11 tot 54 fte. Het gemiddeld aantal formatieplaatsen is voor beide soorten instellingen 27 (s.d. 19). Ten tweede hebben we gekeken naar de omvang van de nascholing.
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Om deze omvang te kunnen bepalen hebben we twee maten gebruikt: het deel van de
formatie dat gereserveerd is voor de nascholing en het aantal cursisten van nascholingscursussen.
Tabel 4.2: Frequentieverdeling (percentages) van de cultuurfactoren (N=70)
linker
alternatief

neutraal

rechter
alternatief

behoefte aan zekerheid
9
nascholing gaat vóór
13
kleine afstand tot de directie
met betrekking tot nascholing 60

50
45

41
42

35

4

veel nadruk op het proces
van de nascholing
veel nadruk op de resultaten
van de nascholing

35

45

20

59

33

9

5

24

70

17

23

60

77
de scholen zijn met hun
nascholingswensen
altijd welkom
strikte controle door de
28
de directie op de nascholing
maximale inzet van collega's 61
voor nascholing

17

6

44

28

30

10

nadruk op de wensen van
de docent
de docenten werken bij
nascholing het liefst alleen

- risico's durven nemen
- ander werk is belangrijker
- grote afstand tot de directie
met betrekking
tot nascholing
- weinig nadruk op het proces
van de nascholing
- weinig nadruk op
de resultaten
van de nascholing
- nadruk op de wensen van
de cursisten
- de docenten werken bij
nascholing meestal
samen met collega's
- de scholen aarzelen vaak
om met hun wensen
te komen
- nauwelijks controle door de
directie op de nascholing
- minimale inzet van collega's
voor nascholing

vet = hoogste percentage per variabele
Het percentage van de formatie dat bestemd is voor de nascholing is gemiddeld
11.8% (s.d. 13.7). Dit komt neer op een gemiddelde van 3.6 fte (s.d. 6.4). Hierop
aansluitend hebben we gevraagd naar het percentage van de nascholingsformatie dat
bestemd is voor de nascholing die in samenwerking met andere instellingen wordt
verzorgd. Dit is gemiddeld 4.25% (s.d. 4.4). Omgerekend in fte komt dit neer op
gemiddeld 0.3 fte (s.d. 1.0). We concluderen dat slechts een klein gedeelte van de
nascholingsformatie wordt gebruikt voor cursussen die in samenwerking worden
uitgevoerd. De grote standaarddeviaties wijzen erop dat er grote verschillen bestaan
tussen de instellingen wat betreft de formatie voor nascholing die wel en niet in
samenwerking wordt verzorgd.
89

Bij de omvang van de nascholing hebben we op de tweede plaats gekeken naar het
percentage cursisten dat deelneemt aan nascholingscursussen die in samenwerking
zijn verzorgd: 33% (s.d. 23.7). We kunnen hieruit concluderen dat ondanks het feit dat
de formatie voor cursussen die in samenwerking worden verzorgd niet zo groot is
(gemiddeld 4.25% van de nascholingsformatie), in verhouding een vrij groot gedeelte
van de cursisten (ongeveer 33%) meedoet aan deze cursussen. Blijkbaar gaat het om
erg populaire of belangrijke cursusthema's.
De organisatiecultuur van de instellingen hebben wij geoperationaliseerd in termen
van de cultuurfactoren zoals omschreven door Hofstede et al. (1990). Deze
cultuurfactoren zijn in hoofdstuk 2 reeds aan de orde geweest. We hebben gevraagd
naar de uitgangspunten van de instellingen bij hun deelname aan de organisatie en
uitvoering van nascholing. De cultuurfactoren van Hofstede et al. zijn daartoe
geoperationaliseerd in termen van nascholing waarbij de respondenten op een vijf
puntsschaal hun instelling hebben getypeerd.
In tabel 4.2 is te zien dat de scores bij een aantal cultuurfactoren nogal uiteen lopen.
Zo is in de meeste gevallen de afstand lot de directie klein, vinden de respondenten de
resultaten in het kader van de nascholing belangrijk, wordt bij de invulling van de
cursus de nadruk gelegd op de wensen van de cursisten, aarzelen de scholen niet om
hun wensen kenbaar te maken, werken de docenten graag samen met collega's en
zetten ze zich erg in voor nascholing. Het nemen van risico lijkt belangrijker dan het
hebben van zekerheid met betrekking tot nascholing. Het belang van nascholing wordt
ondergeschikt geacht aan ander werk.
Om de condities bij samenwerking, motieven om te gaan samenwerken en
interdependentie in kaart te kunnen brengen, hebben wij gevraagd naar 23 verschillende
overwegingen die voor de instellingen belangrijk kunnen zijn geweest bij het tot stand
komen van samenwerking. De respondenten konden hierbij op een vijf-puntsschaal
aangeven of de genoemde overweging wel of geen belangrijke rol heeft gespeeld. In
tabel 4.3 staan alleen die overwegingen genoemd, waarvan het gemiddelde hoger dan
3.5 is (met uitzondering van de interdependentie).
In tabel 4.3 zien we dat de instellingen vooral inhoudelijke zaken, zoals bijvoorbeeld
afstemming, duidelijkheid in het beleid, gemeenschappelijke betrokkenheid bij de
vernieuwing van het onderwijs en de verbetering van de kwaliteit, belangrijk vinden
om te gaan samenwerken op het gebied van nascholing. De scholen moeten werkelijk
van de samenwerking kunnen profiteren. Hiermee zijn meteen de belangrijkste doelen
van de samenwerking aangeduid (een begrip uit blok В van het conceptuele model).
Het tegengaan van de concurrentiestrijd en het uitvoeren van overheidsmaatregelen
zijn de niet-inhoudelijke overwegingen die door de instellingen belangrijk worden
gevonden. Wat betreft de interdependentie vindt 45% van de instellingen dit een
belangrijke tot zeer belangrijke overweging om te gaan samenwerken, hoewel het
gemiddelde niet zo hoog is (3.39). Volgens de theorie is het bewustzijn van de
interdependentie van de instellingen een belangrijke voorwaarde voor het doen slagen
van de samenwerking. Dat slechts de helft van de instellingen aangeeft interdependentie
belangrijk te hebben gevonden bij het aangaan van de samenwerking duidt erop dat
sommige PABO's en SBD's zich nog onvoldoende bewust zijn van hun wederzijdse
afhankelijkheid.
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Tabel 4.3: Overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van de
samenwerking (schaaluitersten: 1 = een zeer onbelangrijke overweging, 5 = een zeer
» belangrijke overweging; N=69)

- Samenwerking tussen de instellingen biedt
betere mogelijkheden tot afstemming ten
aanzien van nascholing
- Het scheppen van grotere duidelijkheid in het
nascholingsbeleid ten opzichte van de scholen
- De instellingen hebben een gemeenschappelijke
betrokkenheid bij de vernieuwing van
het onderwijs
- Het tegengaan van competentiestrijd en/of
concurrentie tussen de instellingen op het terrein
van nascholing
- Verbetering van de kwaliteit van het produkt
nascholing
- De instellingen sluiten zich aaneen, omdat
samenwerking verplicht is vanwege subsidie
bij bijvoorbeeld het 'PRINT/Comenius-project'
en Onderwijskundig Management'
- De nieuwe maatregelen van de overheid ten
aanzien van nascholing zijn door samen te
werken beter uitvoerbaar
- De verbetering van de dienstverlening van de
instelling ten aanzien van de scholen
- De samenwerkingspartner is werkzaam op
hetzelfde/dezelfde nascholingsthema('s)
- Er waren reeds veel (informele dan wel formele)
contacten
- Mogelijkheden tot uitwisseling van kennis en
ervaringen met betrekking tot nascholing
- De instellingen zijn wederzijds afhankelijk van
elkaar bij samenwerking

gemiddelde

standaarddeviatie

4.31

0.74

4.06

0.94

3.88

1.05

3.87

1.00

3.86

0.97

3.82

1.15

3.69

1.03

3.65

1.00

3.65

1.14

3.61

0.93

3.57

0.81

3.39

1.18

4.3 Kenmerken van het samenwerkingsverband
Nadat we de kenmerken van de afzonderlijke instellingen hebben besproken, wordt in
deze paragraaf aandacht besteed aan de kenmerken van het samenwerkingsverband
(blok В van het conceptuele model). Eerst zullen de resultaten met betrekking tot het
netwerktype worden gepresenteerd en zal er aandacht worden besteed aan de samenhang
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van het netwerktype met kenmerken van de afzonderlijke instellingen. Verder zullen
in deze paragraaf de resultaten met betrekking tot structuurtype, werkwijze van het
coördinerend orgaan, onderwerpen en activiteiten, taken van het coördinerend orgaan,
samenwerkingscultuur, strategieën, interactie en verwachtingen worden gepresenteerd,
waardoor we een beter beeld hopen te knjgen van de samenwerkingsverbanden Tevens
wordt nagegaan welke samenhangen er bestaan tussen de kenmerken van het samenwerkingsverband enerzijds en de mate waann de samenwerkingsverbanden overeenkomen
met de netwerktypen anderzijds.

4.3.1 De netwerktypen van de samenwerkingsverbanden

(vraagstelling

l)

In deze paragraaf wordt geprobeerd een antwoord te geven op de eerste onderzoeksvraag,
die als volgt luidt- 'Welke structurele samenwerkingsvormen zijn zowel analytisch als
empirisch te onderscheiden voor de organisatie en inrichting van de ondersteuningsfunctie nascholing?' Daartoe hebben we geprobeerd de samenwerkingsverbanden in
te delen in de zes netwerktypen van Godfroij.
Voordat de samenwerkingsverbanden ingedeeld kunnen worden, moeten ze eerst
worden geïdentificeerd. Daartoe hebben we gevraagd met welke instellingen wordt
samengewerkt. Op basis daarvan zijn de bestaande samenwerkingsverbanden van
PABO's en SBD's in kaart gebracht We hebben 27 samenwerkingsverbanden geïdentificeerd waann alle 108 PABO's en SBD's samenwerken.
Op de landkaart van Nederland (figuur 4 1) is een vrij ingewikkeld patroon van
samenwerkingsverbanden te zien We hebben niet op de kaart kunnen aangeven of de
vermelde samenwerkingsrelaties ook wederzijds zijn. In een aantal gevallen geven
instellingen namelijk aan met een andere instelling samen te werken, terwijl die andere
instelling geen samenwerkingsrelatie met die ene instelling noemt Soms is dit te
verklaren door de non-respons: instelling A beweert met instelling В samen te werken,
maar van instelling В is geen vragenlijst ontvangen. In andere gevallen vermeldt
instelling В geen samenwerkingsrelatie met instelling A, terwijl andersom instelling А
wel een samenwerkingsrelatie met instelling В meldt. Blijkbaar bestaan er verschillende
opvattingen over of er nou wel of niet structureel samengewerkt wordt.
Tevens is vastgesteld met hoeveel instellingen wordt samengewerkt. Dit aantal
varieert van 1" tot 10 met een gemiddelde van 3.40 (s.d. 2.13). Daarnaast hebben we op
een vijf-puntsschaal naar de intensiteit van de samenwerkingsrelatie gevraagd Van
beide kanten werd de intensiteit van de samenwerking even groot geacht. De gemiddelde
intensiteit van de samenwerking ligt onder het midden van de vijf-puntsschaal, te weten
2.69 met een standaarddeviatie van 0.77. In de meeste gevallen wordt melding gemaakt
van 'enige samenwerking' of 'redelijk intensieve samenwerking'. In 80 gevallen
(82.5%) is er sprake van een coördinerend orgaan bij de samenwerking, waarvan tweederde deel ook een officiële naam draagt.
Voor alle instellingen is de City-block afstand (zie paragraaf 3.5.1) berekend tot elk
van de zes netwerktypen op basis van de antwoorden van de instellingen op vragen
over de kenmerken van de netwerktypen. De resultaten die in dit hoofdstuk gepresen92

teerd worden, zijn dan ook niet de netwerktypen in hun zuivere vorm, maar de
overeenkomst met de netwerktypen'. De minimale afstand tot elk netwerktype is 0, in
welk geval we te maken hebben met een in werkelijkheid ideaal type, de maximale
afstand is 4, in welk geval we te maken hebben met een 'anti-type'. De City-block
methode is evenals de kenmerken van de netwerktypen in het vorige hoofdstuk
besproken. In tabel 4.5 staan de gemiddelden en standaardafwijkingen van de berekende
overeenkomsten.

Tabel 4.5: De City-block afstanden van de respondenten op de netwerktypen (N=70).
Gemiddelde City-block afstand
Standaarddeviatie
(ideale score = 0; minst ideale score = 4)
Uitwisselingsnetwerk
Circuit
Coalitienctwerk
Ontwikkelingsnetwerk
Beleidsnetwerk
Competitief netwerk

1.63
1.79
2.02
2.10
2.30
2.48

0.39
0.49
0.58
0.47
0.59
0.63

Op basis van dit overzicht kunnen we concluderen dat de instellingen denken dat hun
samenwerkingsverband gemiddeld de meeste overeenkomsten vertoont met het
uitwisselingsnetwerk (kleinste afstand). In hoofdstuk 3 hebben we gesteld dat we als
grens om tol een bepaald netwerktype te worden gerekend, de score 1.75 hanteren. Dit
wil zeggen dat een instelling niet meer dan 1.75 op de schaal van 0 tol 4 van het
ideaaltype mag verschillen. Bij een vcrschilscore van 2 is een instelling immers al op
de helft wat betreft het verschil met het ideaaltype. Uit tabel 4.5 is af te leiden dat het
uitwisselingsnetwerk gemiddeld gezien als enige onder de 1.75-grens valt.
Nadat per instelling de City-block afstand was berekend, werden de samenwerkingsverbanden ingedeeld naar netwerktype met inachtneming van de grens van 1.75.
In tabel 4.6 slaan de resultaten. Hieruit blijkt dat acht samenwerkingsverbanden niet
indeelbaar zijn. De redenen hiervoor waren verschillend. Soms had een instelling te
hoge scores op alle netwerktypen, soms ontbraken van enkele instellingen de gegevens
doordat ze hun vragenlijst niet hadden geretourneerd (zie ook het relatief kleine aanlal
instellingen dat in een niet-indeelbaar netwerk zit). In andere gevallen waren de
instellingen het onderling niet 'eens': volgens de ene instelling voldeed hel samenwerkingsverband aan de kenmerken van het ene type, terwijl volgens de andere instelling
het samenwerkingsverband voldeed aan de kenmerken van een ander type.
Het coalitienetwerk en het beleidsnetwerk zijn samengevoegd in tabel 4.6, omdat
de instellingen binnen die betreffende vijf samenwerkingsverbanden het onderling niel
Ten behoeve van de leesbaarheid zullen we niet overal 'de afstand tot het netwerktype' of 'de overeenkomst met hel netwcrklype' gebruiken, maar volstaan met hel woord 'nclwerktype'.
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'eens' waren: volgens sommige instellingen voldoet het samenwerkingsverband meer
aan de kenmerken van het beleidsnetwerk2, terwijl andere instellingen meer overeenkomsten vertonen met de kenmerken van het coalitienetwerk. Overigens blijkt er een
significante positieve correlatie (tabel 4.7) van 0.44 te zijn tussen de het coalitienetwerk
en het beleidsnetwerk.

Tabel 4.6: De indeling van de samenwerkingsverbanden in de netwerktypen
percentage
uitwisselingsnetwerk
circuit
beleids-/coalitienetwerk
ontwikkelingsnetwerk
niet indeelbaar

N (aantal samcnwerkingsverbanden)

25.9
22.2
18.5
3.7
29.6

7
6
5
1
8

N (aantal
instellingen)
26
13
17
2
13

Opvallend is dat het competitieve netwerk ontbreekt in tabel 4.6. Blijkbaar komt dit
type als zodanig in het veld van PABO's en SBD's niet voor. Dit was wellicht te
verwachten, daar we in de vragenlijsten duidelijk hadden aangegeven op zoek te zijn
naar samenwerkingsverbanden. Het competitieve netwerk correleert echter wel met
het beleids- en coalitienetwerk. Dit betekent dat als een samenwerkingsverband
kenmerken heeft van een beleids-/coalitienetwerk, er ook kenmerken van een
competitief netwerk aanwezig kunnen zijn.
Globaal gezien kan uit het overzicht in tabel 4.7 geconcludeerd worden dat het
uitwisselingsnetwerk, circuit en ontwikkelingsnetwcrk met elkaar samenhangen, evenals
het beleidsnetwerk, de coalitie en het competitieve netwerk. Het uitwisselingsnetwerk
en competitieve netwerk zijn eikaars tegenpolen. Ook Godfroij suggereert in zijn theorie
een twee-deling tussen de zes netwerktypen: het uitwisselingsnetwerk, circuit en
ontwikkelingsnetwerk zijn de typen waarin echt wordt samengewerkt. Bij het beleidsnetwerk, coalitie en competitieve netwerk beschouwen de instellingen elkaar eerder als
concurrenten en spelen uiteenlopende belangen en visieverschillen een belangrijke
rol.
Op basis van deze resultaten kan een antwoord worden geformuleerd op de eerste
onderzoeksvraag: 'Welke structurele samenwerkingsvormen zijn zowel analytisch als
empirisch te onderscheiden voor de organisatie en inrichting van de ondersteuningsfunctie nascholing?' Analytisch is volgens de theorie van Godfroij een zestal netwerktypen te onderscheiden. In de empirie hebben wij het competitieve netwerk niet
aangetroffen. Op basis van de empirische resultaten en ondersteund door de correlatie
Ten behoeve van de leesbaarheid zullen we niet overal 'volgens de instelling voldoet het samenwerkingsverband aan de kenmerken van een bepaald netwerktype', maar volstaan met 'de instelling voldoet aan
een bepaald netwerklype'.
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Figuur 4.1: De samenwerkingsverbanden van PABO's en SBD's in Nederland.
Legenda bij figuur 4.1 :
rondje:
SBD
vierkantje:
PABO
verticale streepjes: Rooms-Katholieke instellingen
diagonale streepjes: Protestant-Christelijke instellingen
ruitjespatroon:
Gereformeerde instellingen
stipjes:
Algemeen Bijzondere instellingen
geen patroon:
Openbare en Samenwerkende instellingen
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(Pearson's г = 0.44) hebben we besloten het beleidsnetwerk en de coalitie samen te
voegen. Ook het Irio uitwisselingsnetwerk, circuit en ontwikkelingsnetwerk vertoont
onderling hoge correlaties. Deze drie typen zijn in de empirie echter wel duidelijk van
elkaar te onderscheiden. Empirisch gezien blijven er derhalve vier netwerktypen over,
namelijk het uitwisselingsnetwerk, het circuit, het ontwikkelingsnetwerk en het beleids/coalitienetwerk.

Tabel 4.7: Correlaties tussen de afstanden tot de netwerktypen

uitwisselingsnetwerk
circuit
ontwikkelingsnetwerk
beleidsnetwerk
coalitie
competitief netwerk

uitwis- circuit
selingsnetwerk

ontwik- beleidskelings- netwerk
netwerk

coalitie competitief
netwerk

.59**
.41**
-.13
-.16
-.28*

.18
.05
.01

.44**

.65**
.15
-.09
-.12

.44**
.66**

** = p < 0 . 0 1 ; * = p<0.05

Ongeveer een kwart van de 27 samenwerkingsverbanden is te typeren als uitwisse
lingsnetwerk (zie tabel 4.6). Iets minder dan een kwart van de samenwerkingsverbanden
is te typeren als circuit, waar de nadruk ligt op de afstemming tussen de instellingen,
en als belcids-/coalitienetwerk, waar het meer gaat om krachtenbundeling en het
binnenhalen van overheidsgelden. De samenwerkingsverbanden die te typeren zijn als
uitwisselingsnetwerk leggen sterker dan het circuit en het beleids-/coalitienetwerk de
nadruk op de inhoud van de samenwerking. Omdat wc ook het circuit en
ontwikkelingsnetwerk als inhoudelijk gekwalificeerd hebben, kunnen we stellen dat
PABO's en SBD's vaak een inhoudelijke invulling aan hun samenwerkingsverband
geven. Ook wordt er regelmatig een samenwerkingsverband aangegaan om
overheidssubsidies te kunnen verwerven (coalitienetwerk). Doordat meer dan een kwart
van de samenwerkingsverbanden niet indeelbaar is in de huidige netwerktypering, moet
er enige voorzichtigheid betracht worden met deze conclusie.
Nu de indeling in de netwerktypen is vastgesteld, kan worden gekeken of de variabelen
die betrekking hebben op de kenmerken van de afzonderlijke instellingen samenhangen
met de mate waarin de instellingen tenderen naar een bepaald netwerktype (City-block
afstanden tot de netwerktypen). Hierbij zullen we eerst uitleggen waarom we de
correlaties met alleen het netwerktype bekijken.
Wij achten het netwerktype het meest centrale begrip uit het conceptuele model,
een begrip dat het meeste informatie verschaft over een samenwerkingsverband. Aan
96

de hand van dit begrip willen wij dan ook een nader inzicht knjgen in de samen
werkingsverbanden door de samenhangen met andere variabelen te bekijken Wij
veronderstellen samenhang tussen de begrippen wat betreft de kenmerken van de samen
werkende instellingen (blok A van het conceptuele model) met de afstand tot het
netwerktype van het samenwerkingsverband Het netwerktype is in dit geval de
afhankelijke variabele, de variabelen uit blok A van het conceptuele model beschou
wen we als de onafhankelijke vanabelen Een dergelijke samenhang veronderstellen
wij niet tussen de kenmerken van het samenwerkingsverband (blok В van het
conceptuele model) en het netwerktype, omdat de netwerktheorie ook niet van dergelijke
veronderstelde relaties uitgaat Ten slotte veronderstellen wij wel samenhang tussen
de netwerktypen en de uitvoering van nascholing en de effecten van de samenwerking
(blok С en D van het conceptuele model) Het nelwerktype is in dit geval de
onafhankelijke variabele, de variabelen uit blok С en D van het conceptuele model
beschouwen we als de afhankelijke variabelen
Bij de continue vanabelen hebben we de correlaties van de kenmerken van de
afzonderlijke instellingen met de netwerktypen bekeken Bij de nominale variabelen
hebben we gebruik gemaakt van univanate vanantie-analyse We presenteren hier alleen
de significante resultaten (p < 0 05) Bij de correlaties moet het volgende in acht worden
genomen de manier waarop wij de overeenkomst met de netwerktypen berekend hebben
(City-Block afstand) leidt ertoe dat hoe lager de score op het netwerktype is, des te
meer de instelling voldoet aan de kenmerken van dat netwerktype Bij veel andere
vanabelen, duidt een hoge score op het in hoge mate voldoen aan dat kenmerk Dit
heeft tot gevolg dat veel correlaties negatief zijn Ter wille van de leesbaarheid geven
we de correlaties gespiegeld weer, dus als correlaties met de mate waarin een instelling
overeenkomt met een bepaald netwerktype
De afstanden tot de netwerktypen zijn berekend aan de hand van een vnj groot
aantal vanabelen (zie bijlage 5) De correlaties die in de loop van dit hoofdstuk besproken
zullen worden, zijn in een aantal gevallen met vanabelen die ook al gebruikt zijn bij de
constructie van de netwerktypen (berekening van de afstanden) In dat geval worden
de vanabelen deels met zichzelf gecorreleerd. Deze correlaties zijn vaak mede daardoor
aan de hoge kant In de tabellen worden dergelijke correlaties cursief weergegeven
Uit tabel 4 8 kunnen we een aantal conclusies trekken Naarmate een instelling groter
(aantal formatieplaatsen) is, denken ze vaker dat hun samenwerkingsverband betrokken
is in coalitie- en competitieve netwerken Instellingen die nog niet zo lang samenwerken
(startpenode van de samenwerking), vormen eerder een coalitienetwerk, dan instellingen
die al langere tijd samenwerken. Deze behoren meer tot een uitwissehngsnetwerk
Waarschijnlijk is het zo, dat samenwerkingsverbanden vaak starten als een coalitie,
maar zich in de loop van de tijd ontwikkelen tot een uitwissehngsnetwerk Hel per
centage van de naschohngscursisten dat deelneemt aan nascholingscursussen die in
samenwerking worden uitgevoerd, hangt samen met het uitwissehngsnetwerk en cir
cuit De instellingen tenderen meer naar een uitwissehngsnetwerk of circuit naarmate
er meer cursisten betrokken zijn bij nascholingscursussen die in samenwerking worden
verzorgd De intensiteit van de samenwerking hangt eveneens samen met het netwerk97

Tabel 4 8 Correlaties van de kenmerken van de afzonderlijke
afstand tot de netwetkrspen
uitwis- circuit
selingsnetwerk
Aantal formatieplaatsen
Startpenode van samenwerking
.
Percentage deelnemers
aan nascholing in
samenwerking
Intensiteit \an de
samenwerking

beleids
netwerk

coalitie

27
30

-58*

36*

34*

54*

50*

Cultuurfdctoren (tabel 4 2)
7ekerheid-nsico
Grote kleine afstand
tot directie
32*
Alleen samen werken
bij nascholing
34*
Condities en motieven (tabel 4 3)
Betere afstemming
bij nascholing
37*
Grotere duidelijkheid
voor de scholen
46*
Betrokkenheid bij onderwijsvernieuwing
40*
Concurrentie tegengaan
26
Kwaliteitsverbetering van
de nascholing
47*
Samenwerking is verplicht
vanwege subsidie
Betere uitvoerbaarheid
overheidsmaatregelen 53*
Verbetering van de dienst
verlening voor de
scholen
42*
De samenwerkingspartner
is bezig met hetzelfde
nascholingsthema
42*
Er waren reeds veel
contacten
Uitwissing van kennis en
ervaringen
41*
Interdependentie

ontwikkelmgsnetwerk

instellingen met de

52*

52*

-24*

35*
26

26

28

51*

45*

36*

43*

43*
30

54*
27

44*
41*

34*

27
35*

25

27

34*

43*

27

* = p<001
cursief = variabele gebruikt in constructie netwerktypen
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•26

competitief
netwerk
33*

type. Bij het uitwisselingsnetwerk, circuit en ontwikkelingsnetwerk is de samenwerkingsintensiteit hoog en bij het coalitienetwerk is die intensiteit tamelijk laag te noemen.
Wat betreft de cultuurfactoren zien we dat instellingen die risico's nemen, kenmerken
van een ontwikkelingsnetwerk vertonen. In ontwikkelingsnetwerken houden de
instellingen zich bezig met vernieuwingen en daar zijn blijkbaar meer risico's aan
verbonden. Instellingen tenderen, naar verwachting, eerder naar een uitwisselingsnetwerk of circuit als de medewerkers graag samenwerken met collega's bij nascholing.
Het omgekeerde is te zien bij het competitieve netwerk.
Bij de condities en motieven staan vrijwel alle hoge correlaties bij het uitwisselingsnetwerk, circuit en ontwikkelingsnetwerk. Blijkbaar doen de meeste motieven
die wij bevraagd hebben opgeld voor deze drie netwerktypen. Dit laatste geldt ook
voor de interdependentie. Bij instellingen die tenderen naar het competitieve netwerk
is de interdependentie geen belangrijke overweging geweest om te gaan samenwerken.

4.3.2

Structuurtype

Naast een karakterisering van de samenwerkingsverbanden in de netwerktypen zijn ze
nog op een andere wijze beschreven, namelijk als structuurtype. De structuurtypen
kunnen variëren van een maximale gerichtheid op de centrale doeleinden (eenheidsstructuur), tot een maximale autonomie van de afzonderlijke organisaties (socialekeuze-structuur) met als tussenliggende vormen de federatieve en de coalitiestructuur
(zie hoofdstuk 2). Bij de samenwerking van PABO's en SBD's bij nascholing komt de
eenheidsstructuur niet voor. De instellingen zijn nooit maximaal gericht op centrale
doelstellingen, omdat nascholing maar een gedeelte is van de taken van de afzonderlijke instellingen. Dan blijven de federatieve structuur, de coalitiestructuur en de socialekeuze-structuur over. Kenmerkend voor de federatieve structuur is dat het coördinerend orgaan de samenwerking coördineert, de besluiten neemt en het beleid formuleert.
In de coalitiestructuur doet één instelling uit het samenwerkingsverband dat en in de
sociale-keuze-structuur de afzonderlijke instellingen.
Tabel 4.9: Taakverdeling binnen het samenwerkingsverband

het coördinerend orgaan
één instelling uit het
samenwerkingsverband
de afzonderlijke instellingen
behouden zelf maximale
bevoegdheden.

coördineert
samenwerking
pere. N

neemt
besluiten
pere. N

formuleert
beleid
pere. Ν

69.2 54

62.3 43

56.9

41

3.9

8.6

11.1

8

31.9

23

3

26.9 21

6

29.0 20
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In tabel 4.9 komt naar voren dat in de meeste gevallen sprake is van een federatieve
structuur. Dit blijkt ook uit de wijze van besluitvorming ten aanzien van nascholing: in
de federatieve structuur gaat men uit van consensus (69.2%, N=45), in de
coalitiestructuur wordt met een meerderheid van stemmen gewerkt (4.6%, N=3) en in
de sociale-keuze-structuur heeft elke instelling veto-recht (26.2%, N=17). Deze
frequentieverdeling loop parallel aan die van de taakverdeling (zie tabel 4.9).
Ten slotte hebben we geïnformeerd naar de formalisering van de samenwerking,
variërend van een formele rechtspersoon tot ad hoc coördinatie (label 4.10).
Tabel 4.10: De formalisering van de samenwerking (N=72)
percentage

aantal malen
genoemd

meer geformaliseerd:
rechtspersoon
schriftelijke overeenkomst
schriftelijke regels en procedures
sancties bij overtreding regels

0.6
33.1
6.5
6.5

1
56
11
11

minder geformaliseerd:
mondelinge overeenkomst
mondelinge regels in notulen
mondelinge regels niet in notulen
ad hoc coördinatie

13.6
16.0
2.6
20.1

23
27
6
34

Gemiddelde aantal scores op de
meer geformaliseerde
samenwerking
(minimaal 0 - maximaal 4)
Gemiddelde aantal scores op de
minder geformaliseerde
samenwerking
(minimaal 0 - maximaal 4)

1.04

1.22

Uit tabel 4.10 blijkt dat er slechts in één geval sprake is van een rechtspersoon. Te
concluderen valt dat de meeste instellingen het vastleggen van het samenwerkingsverband in een stichting of vereniging (nog) niet nodig achten.
Voor de structuur van de samenwerkingsverbanden zijn we nagegaan hoe de drie
structuurtypen en de formalisering van de samenwerking samenhangen met de zes
netwerktypen. In tabel 4.11 staan de significante resultaten (p < 0.05) vermeld.
De federatieve en de coalitiestructuur, waar respectievelijk het overlegorgaan of
één instelling de taken voor zijn rekening neemt, hangen bij het coördineren van de
samenwerking het sterkst samen met het uitwisselingsnetwerk en het circuit. De
coalitiestructuur hangt ook nog samen met het coalitienetwerk, namelijk waar het het
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nemen van besluiten en het formuleren van beleid betreft. Gezien het feit dat ook de
sociale-keuze-structuur bij het formuleren van het beleid samenhangt met het
coalitienetwerk, kunnen we concluderen dat een coalitienetwerk minder strak
gestructureerd is, wat wil zeggen dat de afzonderlijke instellingen de zeggenschap met
betrekking tot nascholing nauwelijks aan het samenwerkingsverband overlaten.
Correlaties (Pearson's r = 0.31 en 0.25, beide met ρ < 0.01 ) geven aan dat het coalitienet
werk en ook het competitieve netwerk minder geformaliseerd zijn dan de andere
netwerktypen.
Tabel 4.11: Samenhang tussen structuurtypen en netwerktypen: gemiddelde afstand
tot de netwerktypen
uitwis- circuit ontwik- beleids- coalitie
kelings- netwerk
selingsnetwerk
netwerk
Samenwerking coördineren
coördinerend orgaan
één instelling uit het
samenwerkingsverband
de afzonderlijke instellingen
behouden zelf maximale
bevoegdheden
F-waarde (df,=2, df,=57)

1.55

1.69

1.13

1.37

1.85
4.82

2.11
4.90

Besluiten nemen
coördinerend orgaan
één instelling uit het
samenwerkingsverband
de afzonderlijke instellingen
behouden zelf maximale
bevoegdheden
F-waarde (df.=2, df,=56)

2.10
1.37

1.86
5.37*

Beleid formuleren
coördinerend orgaan
één instelling uit het
samenwerkingsverband
de afzonderlijke instellingen
behouden zelf maximale
bevoegdheden
F-waarde (df.=2, df =57)

2.14
1.68

1.71
5.20*

* = p<0.01
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competilief
netwerk

4.3.3

Werkwijze van het coördinerend orgaan

De controlemogelijkheden van coördinerende organen kunnen evenals de structuurtypen
op een schaal met twee uitersten worden uitgezet: op het ene uiterste liggen de
controlemogelijkheden bij het coördinerend orgaan (hiërarchisch systeem), op het andere
uiterste hebben de afzonderlijke organisaties alle controle (eenvoudig uitwisselingssysteem) met als tussenliggende vormen het gedelegeerde en het intermediaire systeem.
De resultaten hiervan lopen parallel aan die van de structuurtypen (zie tabel 4.9).
Om een beter zicht te kunnen krijgen op de werking van de structuur en coördinatie
van samenwerkingsverbanden, is vervolgens gevraagd naar het functioneren van het
coördinerend orgaan. Eerst is gevraagd naar het aantal functionarissen in het
coördinerend orgaan en naar hun bevoegdheden (tabel 4.12).
Tabel 4.12: Afvaardiging per instelling aan coördinerende organen (N=76)

directielid
nascholingscoördinator
uitvoerend medewerker
andere functionaris

afgevaardigd

percentage met
beslissings
bevoegdheid

totaal aantal
afgevaardigden

64
41
12
8

95.3
87.8
50.0
50.0

71
41
34
11

Het gemiddelde aantal afgevaardigden per instelling aan de coördinerende organen is
2.07 (s.d. 1.54). In de meeste gevallen wordt een directielid afgevaardigd. Vaak nemen
ook de nascholingscoördinatoren deel aan het overleg. Uitvoerend medewerkers worden
slechts in 12 gevallen betrokken bij het overleg, maar dan zijn het er wel gemiddeld
bijna 3 per coördinerend orgaan. In de helft van de gevallen mogen zij daadwerkelijk
meebeslissen.
Daarna is nagegaan hoc vaak het coördinerend orgaan vergadert en hoe lang die
bijeenkomsten gemiddeld duren. Het vergaderschema van de samenwerkende
instellingen schrijft gemiddeld vier tot zes vergaderingen per jaar voor die ongeveer 2
uur duren. Correlaties wijzen erop dat in circuits en ontwikkelingsnetwerken het meest
wordt vergaderd (respectievelijk Pearson's r = 0.29 met ρ < 0.05 en Pearson's г = 0.39
met ρ < 0.01) en dat de vergaderingen in het beleids- en competitieve netwerk het
langst duren (respectievelijk Pearson's r = 0.29 en 0.28, beide met ρ < 0.05).
Tot slot zijn we de plaats- en taakverdeling met betrekking tot de vergaderingen
nagegaan. Uit tabel 4.13 blijkt dat hel roulatiesysteem hierbij duidelijk favoriet is bij
de samenwerkende instellingen. In gevallen waar geen sprake is van roulatie verrichten
de SBD's de taken vaker dan de PABO's.
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Tabel 4.13: Plaats· en taakverdeling met betrekking tot de vergaderingen
SBD
pere. N
Plaats van de vergaderingen
27.3
Beheerder van het secretariaat 37.7
Voorzitter van de vergaderingen 25.8
Notulist van de vergaderingen 25.4
Vaststeller van de agenda
20.3

4.3.4

18
20
16
15
12

PABO
pere. N

Roulatie
pere. N

Anders
pere. Ν

7.6
20.8
14.5
13.6
13.6

62.1
39.6
56.5
57.6
62.7

3.0
1.9
3.2
3.4
3.4

5
11
9
8
8

41
21
35
34
37

2
1
2
2
2

Onderwerpen en activiteiten

Na enkele uiterlijke kenmerken van de samenwerkingsverbanden zijn we gaan kijken
naar de onderwerpen en activiteiten waarmee de samenwerkende instellingen zich bezig
houden. In de vragenlijst hebben we daartoe voor 15 nascholingscursussen gevraagd
of er wordt samengewerkt. Indien het antwoord 'ja' was, werd er vervolgens gevraagd
naar de intensiteit van die samenwerking op een vijf-puntsschaal. De respondenten
vulden zelf nog 11 andere soorten cursussen aan waar al dan niet intensief bij wordt
samengewerkt. In tabel 4.14 staan de nascholingscursussen waarbij samengewerkt
wordt, die door minstens 15 respondenten genoemd zijn.

Tabel 4. ¡4: Nascholingscursussen waarbij wordt samengewerkt (schaaluitersten: 1 =
hierbij wordt nauwelijks samengewerkt, 5 - hierbij wordt zeer intensief samengewerkt)

PRINT/Comenius project
Onderwijskundig Management
Schoolleiderscursusscn
Rekenen
Intercultureel onderwijs
Zorgverbreding
Onderwijs aan kleuters

gemiddelde
intensiteit

standaarddeviatie

aantal malen genoemd

4.40
4.13
4.11
3.75
3.67
3.41
2.97

0.80
0.94
1.10
1.15
1.50
1.45
1.36

85
80
44
51
18
29
33

Het PRINT/Comenius project en Onderwijskundig Management worden het meest
genoemd en er wordt het meest intensief bij samengewerkt. De andere cursussen worden
beduidend minder vaak genoemd. Wat opvalt is dat de hoogste intensiteit van
samenwerking wordt gemeld bij onderwerpen die indirect met de leerlingen te maken
hebben (computers en management). Waar het onderwerpen betreft die meer betrekking
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hebben op de leerlingen zelf (kleuters, zorgverbreding, rekenen), is de intensiteit van
de samenwerking nog steeds hoog, maar zichtbaar lager dan bij de eerstgenoemde
cursussen.
In 80% van de samenwerkingsverbanden is er sprake van de aanwezigheid van één
of meerdere commissies die bepaalde uitvoerende dan wel beleidsmatige taken hebben
Gemiddeld werden er drie commissies genoemd per samenwerkingsverband In de
tabellen 4 15 en 4 16 staan overzichten van de genoemde commissies en hun taken.

Tabel 4 15 Overzicht van de commi wies
aantal malen
genoemd

percentage

PRINT/Comenius project
Onderwijskundig Management
Zorgverbreding (rekenen)
Het jonge kind

58
39
19
15

30 2
20 3
99
78

Beleidsmatige commissies
Overige commissies

23
38

120
19 8

Tabel 4.16 Overzicht van de taken van de tommiwies
aantal malen
genoemd

percentage

Voorbereiding èn uitvoering van de cursus
Afstemming/coördinatie
Uitvoering cursus
Voorbereiding cursus

66
42
29
10

39 3
25 0
173
60

Beleidsmatige taken
Ovenge taken

17
4

10 1
23

Uit de tabellen 4 15 en 4 16 blijkt dal voor veel nascholingscursussen commissies in
het leven zijn geroepen, die in de meeste gevallen zorg dragen voor zowel de
voorbereiding als de uitvoering van de cursussen Bovendien schenken veel commissies
aandacht aan de onderlinge afstemming van de cursussen Naast deze cursuscommissies zijn er ook beleidsmatige commissies, zoals een directie-overleg, een overleg van
de naschohngscoordinatoren van de samenwerkende instellingen of een commissie
die zorg draagt voor de naschohngsbrochure van de samenwerkende instellingen Het
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grootste deel van de commissies, te weten 59.5% of 110 commissies, heeft een
structureel karakter, de overige commissies, zijn meer tijdelijk.
Wat betreft de mate waarin samengewerkt wordt bij de verschillende cursussen
door de instellingen, zijn we met behulp van correlaties (tabel 4.17) nagegaan of er
samenhangen zijn met de netwerktypen. Alleen significante resultaten worden vermeld
(p < 0.05).

Tabel 4.17: Correlaties van de aantallen nascholingscursussen met de netwerktypen
uitwis- circuit ontwik- belcids- coalitie compcselingskelings- netwerk
titief
netwerk
netwerk
netwerk
aantal nascholingscursussen
aantal nascholingscursussen
met geringe samenwerking
-.27
aantal nascholingscursussen
met intensieve samenwerking .34*

-.34*
.37*

.29

.39*

.30

.43*

.27

.44*

*=p<0.01

Uit tabel 4.17 valt op te maken dat de coalitie- en competitieve netwerken correleren
met het aantal nascholingscursussen. Blijkbaar verzorgen instellingen uit dergelijke
netwerken meer nascholingscursussen dan de instellingen die tenderen naar andere
netwerktypen. De correlaties met betrekking tot de intensiteit van de samenwerking
wijzen op het feit dat bij de beleids-, coalitie- en competitieve netwerken meer sprake
is van cursussen met geringe samenwerking. Bij uilwisselingsnetwcrken, circuits en
ontwikkelingsnetwerken worden meer nascholingscursussen verzorgd, waarbij intensief
wordt samengewerkt.
Met behulp van univariate variantieanalyses is vervolgens de samenhang nagegaan
van andere activiteiten, namelijk de aanwezigheid van commissies, persoonlijk kennis
zijn van de directeur en het gezamenlijk volgen van scholing met de netwerktypen. In
tabel 4.18 slaan de resultaten.
Uit tabel 4.18 blijkt dat de aanwezigheid van commissies in een samenwerkingsverband samenhangt met hel netwerktype circuit: waar sprake is van een circuit, zijn
eerder commissies aanwezig. Er is eerder sprake van een circuit of een ontwikkelingsnetwerk waar de respondenten de directeur van de instelling waarmee wordt
samengewerkt persoonlijk kennen. Verder bleek dat bij uitwisselingsnetwerken
medewerkers van de samenwerkende instellingen 't vaakst gezamenlijk scholing volgden.

105

Tabel 4.18: Samenhang tussen aanwezigheid van commissies, persoonlijk kennis zijn
van de directeur, het gezamenlijk volgen van scholing en netwerktypen: gemiddelde
afstand lot de netwerktypen
uitwis- circuit ontwik- beleids- coalitie compeselingskelings- netwerk
titief
netwerk
netwerk
netwerk
Wel aanwezigheid van
commissies
Geen aanwezigheid van
commissies
F-waarde(df,=l,df,=58)

1.69
2.07
6.87*

Directeur wel
persoonlijk kennen
Directeur niet
persoonlijk kennen
F-waarde(df = l,df=59)
Wel gezamenlijk
scholing volgen
Niet gezamenlijk
scholing volgen
F-waarde(df=l,dl>58)

1.75

2.08

2.84
5.36

3.16
5.42

1.49

1.65

2.14

1.75
7.16*

1.94
5.76

1.80
6.42

* = p<0.01

4.3.5

Taken van het coördinerend orgaan

In de vragenlijst werd de respondenten op een vijf-puntsschaal gevraagd aan te geven
in welke mate het coördinerend orgaan een 15-tal taken uitvoert. In tabel 4.19 zijn
alleen die taken opgenomen die gemiddeld hoger dan 3 scoren, hel midden van de vijfpuntsschaal.
Uit tabel 4.19 blijkt dat de coördinerende organen zich veel bezig houden met het
nascholingsprogramma: het nascholingsaanbod en het uitgeven van een gezamenlijke
brochure of tijdschrift zijn belangrijke taken. Ook de taakverdeling en de afstemming
tussen de samenwerkingspartners is een belangrijke taak van het coördinerende orgaan,
waarbij ook de afstemming van het nascholingsaanbod behoort.
Ook bij de taken van het coördinerend orgaan zijn de correlaties met de netwerktypen
bekeken. De resultaten staan in tabel 4.20. We kunnen uit die tabel concluderen dat de
genoemde taken samenhangen met het netwerktype. De taken worden belangrijker
gevonden als er sprake is van een uitwisselingsnetwerk, circuit of ontwikkelingsnetwerk.
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Tabel 4.19: De belangrijkste taken van het coördinerend orgaan (schaaluitersten: 1 =
coördinerend orgaan voert activiteit niet uit, 5 = coördinerend orgaan voert activiteit
in zeer grote mate uit; N= 70)
gemiddelde standaarddeviatie
Het uitbreiden en/of aanpassen van het aanbod van
nascholingscursussen
Het maken van een taakverdeling
Het uitgeven van een gezamenlijke brochure of
lijdschrift met het nascholingsaanbod
Het uitoefenen van invloed op de verbetering van de
afstemming tussen de samenwerkingspartners

3.28
3.14

1.07
1.22

3.06

1.63

3.01

1.15

Uitbreiden of aanpassen van het nascholingsaanbod worden daarentegen juist minder
belangrijk gevonden naarmate het samenwerkingsverband meer op een coalitienetwerk
lijkt.

Tabel 4.20: Correlaties van de taken van het coördinerend orgaan met de netwerktypen
uitwis- circuit
selingsnetwerk
Het uitbreiden en/of
aanpassen van het aanbod
van nascholingscursussen .34*
Het maken van een taakverdeling
Het uitgeven van een
gezamenlijke brochure of
tijdschrift met het
nascholingsaanbod
.33*
Het uitoefenen van invloed
op de verbetering van de
afstemming tussen de
samenwerkingspartners .25

.57*

ontwik- beleids- coalitie compekelings- netwerk
titief
netwerk
netwerk

.51*

.48*

.58*

.44*

.58*

.50*

* = p<0.01
cursief = variabele gebruikt in constructie netwerktypen
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-.30

4.3.6

Samenwerkingscultuur

Bij de samenwerkingscultuur hebben wij gekeken of de instellingen wat betreft
organisatiecultuur bij elkaar passen. Daartoe hebben we de scores op de variabelen uit
tabel 4.2 per samenwerkingsverband naast elkaar gezet. Als deze scores redelijk dicht
bij elkaar in de buurt liggen, dan kunnen we concluderen dat deze instellingen wat
betreft cultuur wel bij elkaar passen. Bij zeven van de 27 samenwerkingsverbanden is
dit het geval. Vijf van deze zeven samenwerkingsverbanden bestaan uit twee
instellingen. We verwachten op basis hiervan dat samenwerkingsverbanden die uit
meerdere instellingen bestaan meer problemen zullen ondervinden om de onderlinge
verschillen in cultuur te omzeilen tijdens het samenwerken.
In tabel 4.2 hebben we gezien dat de docenten in 60% van de gevallen het liefst
samenwerken met collega's bij nascholing. Hieruit kunnen we concluderen dat de
medewerkers in de meeste gevallen wel gewend zijn om niet alleen te werken, ons
inziens een voorwaarde om te kunnen samenwerken met mensen van andere instellingen.
In de case-studies (hoofdstuk 5) hebben we meer aandacht besteed aan de
samenwerkingscultuur.

4.3.7

Strategieën

Bij strategieën gaat het om de handelingsoriëntatie van de samenwerkende instellingen.
De gemiddelde scores van de samenwerkende instellingen op de verschillende
strategieën slaan in tabel 4.21.
Uit die tabel blijkt dat het versterken van de marktpositie een erg belangrijke strategie
is van de samenwerkende instellingen. De profilering van de eigen instelling wordt
belangrijk gevonden, alsmede het hebben van zoveel mogelijk zekerheid omtrent de
personele en financiële middelen. De instellingen zijn kortom hard aan het werk om de
eigen concurrentiepositie zo gunstig mogelijk te maken. De strategieën met betrekking
tot het uitoefenen van invloed (de laatste drie items) op de samenwerkingspartner scoren
gemiddeld veel lager.
De netwerktheorie legt geen relatie tussen de strategieën met de netwerktypen. Dat
betekent dat theoretisch gezien niet is te voorzien welke strategieën zich voordoen in
een bepaald netwerktype. Toch lijkt het ons zinvol om bij de samenwerkingsverbanden
van PABO's en SBD's te kijken of dergelijke relaties gevonden kunnen worden. De
correlaties van de netwerktypen met de strategieën staan in tabel 4.22.
In tabel 4.22 kunnen we lezen dat het versterken van de marktpositie samenhangt
met uitwisselings-, beleids-, coalitie- en competitieve netwerken. Dit duidt op het feit
dat binnen deze netwerken de marktstrategie belangrijk gevonden wordt. Het hebben
van zekerheid omtrent personele middelen hangt samen met alle netwerktypen. Blijkbaar
wordt zekerheid hieromtrent binnen alle netwerktypen onontbeerlijk geacht. Ten aanzien
van de financiële middelen geldt die behoefte aan zekerheid minder voor circuits en
ontwikkelingsnetwerken. De beleids-, coalitie- en competitieve netwerken vertonen
samenhang met het profileren van de eigen professionele benadering en behoud van de
eigen autonomie. Dit laatste hangt precies andersom samen met uitwisselings- en
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ontwikkelingsnetwerken waar behoud van de autonomie blijkbaar niet zo'n hoge prioriteit kent. In hoofdstuk 6 gaan we in op de relatie tussen deze resultaten en de theoretische
veronderstellingen.

Tabel 4.21: De gemiddelde scores op de verschillende strategieën (schaaluitersten: Ì
= niet typerend, 5 = in zeer grote mate typerend; N=71)
gemiddelde standaarddeviatie
het versterken van de marktpositie ten aanzien van nascholing
(strategie gericht op het versterken van de marktpositie)
3.92
het profileren van haar eigen professionele benadering van
nascholing (strategie gericht op het verdedigen van de eigen
professionele benadering)
3.61
het vergroten van de zekerheid ten aanzien van de noodzakelijke
personele middelen om nascholing te kunnen uitvoeren
(strategie gericht op het behoud of vergroting van zekerheid) 3.27
het uitbreiden van het eigen takenpakket ten aanzien van nascholing (strategie gericht op het verdedigen of uitbreiden
van domeinen)
3.25
het vergroten van de zekerheid ten aanzien van de noodzakelijke
financiële middelen om nascholing te kunnen uitvoeren
(strategie gericht op het behoud of vergroting van zekerheid) 3.20
het vergroten van haar invloed op de andere instelling ten aanzien
van nascholing (strategie gericht op het behoud of vergroting
van macht)
2.56
het zoveel mogelijk zelf beslissingen nemen met betrekking tot
nascholing, onafhankelijk van de andere instelling (strategie
gericht op het verdedigen of versterken van autonomie)
2.51
het overdragen van haar eigen routines en werkprogramma's ten
aanzien van nascholing op de andere instelling (strategie
gericht op het verdedigen van bestaande routines en
werkprogramma's)
2.33
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1.04

1.18

1.03

1.22

1.20

1.27

1.19

1.05

Tabel 4.22: Correlaties van de strategieën met de netwerktypen
uitwis- circuit ontwik- bcleids- coalitie compeselingskelings- netwerk
titief
netwerk
netwerk
netwerk
Versterken
van de marktpositie
.25
Profileren van de eigen
professionele benadering
Zekerheid ten aanzien van
personele middelen
.26
Verdedigen of uitbreiden van
domeinen
Zekerheid ten aanzien van
financiële middelen
.26
Behoud of vergroting
van macht
Verdedigen of versterken van
autonomie
-.44*
Verdedigen van bestaande
routines en werkprogramma's

.28

.34*

.28

.55*

.29

.31*

.48*

.25

.41*

.40*

.36*
.48*

.38*

.45*

.34*

.57*

.45*

.55*

.30

-.26

.47*

.32*

* = p<0.01
cursief'= variabele gebruikt in constructie netwerktypen

4.3.8 Interactie (spelen)
Na de strategieën hebben we de spelen (de wijze waarop de instellingen met elkaar
interacteren) in kaart gebracht. De gemiddelde scores van de samenwerkende
instellingen op de verschillende spelen staan in tabel 4.23. De respondenten konden de
vraag over interactie in de vragenlijst invullen op de gebruikelijke vijf-puntsschalen.
Slechts twee spelen krijgen een hogere gemiddelde score dan het midden van de
vijf-puntsschaal. Dit wil zeggen dat vooral speltypen als competitie (concurrentie) en
conflict nauwelijks typerend zijn voor de samenwerkingsverbanden van PABO's en
SBD's. We hebben bij de netwerktypen en strategieën vastgesteld dat bij veel
netwerktypen de marktstrategie belangrijk is. Gezien de resultaten van de speltypen is
er op dit moment echter nog geen sprake van openlijk zichtbare concurrentie tussen de
instellingen.
De netwerktheorie legt, evenals bij de strategieën, geen relatie tussen de spelen
met de netwerktypen. Dat betekent dat theoretisch gezien niet is te voorzien welke
spelen zich voordoen in een bepaald netwerktype. Toch lijkt het ons zinvol om bij de
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samenwerkingsverbanden van PABO's en SBD's te kijken of dergelijke relaties
gevonden kunnen worden. De correlaties van de netwerktypen met de spelen staan in
tabel 4.24.

Tabel 4.23: De gemiddelde scores op de verschillende spelen (schaaluitersten: 1 =
niet typerend, 5 = in zeer grote mate typerend; N=71)
gemiddelde standaarddeviatie
Bundeling van krachten om gemeenschappelijke belangen te
kunnen behartigen (coalitie)
Afstemming van het gedrag van PABO en SBD met het oog op
realisatie van de gemeenschappelijke doelstellingen
(coöperatie)
Er zijn regels om de onderlinge concurrentie af te zwakken
(competitiebeperking)
Onderhandeling bij conflicten ten aanzien van nascholing
(conflictbeheersing)
Competitief gedrag tussen de PABO en SBD (competitie)
Conflicten, veroorzaakt door botsende opvattingen over allerlei
zaken (conflict)

3.40

1.10

3.31

1.15

2.47

1.05

2.04
1.93

0.98
0.93

1.75

0.84

Tabel 4.24: Correlaties van de spelen met de netwerktypen
uitwis- circuit ontwik- beleids- coalitie compeselingskelings- netwerk
titief
netwerk
netwerk
netwerk
Coalitie
Coöperatie
Competitief gedrag
Onderhandeling
(conflictbeheersing)
Conflict

.42*
.45*

.54*
.38*
-.25

.62*
.31*
.39*

.57*

.57*

.57*
.51*

.35*
.30

.30
.39*

* = p<0.01
cursief = variabele gebruikt in constructie netwerktypen

De spelen correleren met de netwerktypen, zoals in tabel 4.24 staat. Uit die tabel is
duidelijk op te maken dat de speltypen coalitie en coöperatie kenmerkend zijn voor het
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uitwisselingsnetwerk, circuit en ontwikkelingsnetwcrk. Competitie, conflicten en
conflictbeheersing zijn meer kenmerkend voor hel beleids-, coalitie- en competitieve
netwerk.

4.3.9

Verwachtingen

Bij de toekomstverwachtingen van de instellingen hebben we de respondenten gevraagd
op een vier-puntsschaal aan te geven wat zij verwachten voor de toekomst. De resultaten
staan in tabel 4.25 opgetekend.

Tabel 4.25: De toekomstverwachtingen ten aanzien van de samenwerking (schaaluitersten: 1 = verwacht ik niet, 4 - verwacht ik zeker; N=71)
gemiddelde standaarddeviatie
Er zijn ontwikkelingen waarbij de SBD en de PABO intensiever
zullen gaan samenwerken dan tot nu toe hel geval was
Er zullen plannen komen om bij meer nascholingsthema's
samen te gaan werken
De kwaliteit van het nascholingsaanbod zal toenemen
De samenwerking zal onder druk komen te staan
De SBD zal vasthouden aan de eigen zelfstandigheid en
beslissingsvrijheid ten aanzien van nascholing
De PABO zal vasthouden aan de eigen zelfstandigheid en
beslissingsvrijheid ten aanzien van nascholing
De efficiency in het coördinerend orgaan zal toenemen
De kans op conflicten lussen de SBD en de PABO zal afnemen
De concurrentie tussen de SBD en de PABO zal kleiner worden

3.01

1.01

2.97
2.97
2.79

0.77
0.77
0.99

2.74

0.86

2.73
2.73
2.49
2.38

0.89
0.81
0.97
1.01

Uit tabel 4.25 blijkt dat er sprake is van enigszins tegenstrijdige toekomstverwachtingen.
Zo verwachten de respondenten enerzijds dat de intensiteit van de samenwerking zal
gaan toenemen en dat er meer onderwerpen zullen komen waarop samengewerkt kan
worden. Anderzijds verwachten de respondenten dat de samenwerking onder druk komt
te staan en dat beide instellingen aan de eigen autonomie zullen vasthouden. Dit duidt
erop dat de instellingen ook hun positie op de nascholingsmarkl zo sterk mogelijk
willen maken.
Ook bij de toekomstverwachtingen zijn we nagegaan of er samenhangen met de
netwerktypen zijn. In tabel 4.26 staan de resultaten.
In tabel 4.26 kunnen we zien dat uitwisselingsnetwerken samenhang vertonen met
de wens van de instellingen om intensiever te gaan samenwerken, de kwaliteit van het
aanbod te doen toenemen en bij meer nascholingsthema's te gaan samenwerken. Dit
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laatste geldt ook voor het ontwikkelingsnetwerk. De afname van de kans op conflicten
hangt positief samen met het uitwisselingsnetwerk, maar negatief met beleids- en
coalitienetwerken. Ook de afname van concurrentie hangt in negatieve zin samen met
het beleidsnetwerk. Dit wil zeggen dat verwacht wordt dat de conflicten in
coalitienetwerken en de concurrentie in de beleids- en coalitienetwerkcn niet zullen
afnemen in de toekomst.
Tot slot hebben we gevraagd naar de plannen van de samenwerkende instellingen
met betrekking tot de voortgang van de samenwerking. In tabel 4.27 staan deze plannen.

Tabel 4.26: Correlaties van de toekomstverwachtingen met de netwerktypen
uitwis- circuit ontwik- beleids- coalitie compeselingskelings- netwerk
titief
netwerk
netwerk
netwerk
SBD en PABO gaan
intensiever samenwerken
Bij meer nascholingsthema's
gaan samenwerken
Toename kwaliteit van het
nascholingsaanbod
Toename efficiency in het
coördinerend orgaan
Afname van de conflictkans
Afname van de concurrentie

.26
.33*

.28

.35*
.46*
.39*

.25

.27
-.25
-.29

-.27

* = p<0.01
cursief = variabele gebruikt in constructie netwerktypen

Tabel 4.27: De plannen van de samenwerkende instellingen ten aanzien van de
voortgang van de samenwerking (N= 77)

(Voorlopig) stoppen met de samenwerking
Doorgaan met de samenwerking, maar dan onder
bepaalde of onder andere voorwaarden
Op dezelfde voet doorgaan met de samenwerking
Versterken van de samenwerking

percentage

N

28.6
14.3
57.1

22
11
44

Geen enkele instelling geeft aan te willen stoppen met de samenwerking. Meer dan de
helft van de instellingen wenst de samenwerking zelfs te versterken.
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4.4 Uitvoering van de samenwerking bij nascholing
Bij de uitvoering van de samenwerking bij nascholing (blok С van het conceptuele
model) zijn twee begrippen nader onderzocht, te weten knelpunten en waardering. De
onderzoeksresultaten met betrekking tot deze begrippen worden achtereenvolgens in
paragraaf 4.4.1 en 4.4.2 gepresenteerd. In de case-studies worden zowel de knelpunten
als de waardering verder uitgediept.

4.4.1 Knelpunten (vraagstelling 2)
De tweede vraagstelling van het onderzoek heeft betrekking op de knelpunten en luidt
als volgt: 'Welke problemen van ontwerpen, inrichten en organiseren van de ondersteu
ningsfunctie nascholing ten dienste van schoolverbetering doen zich voor bij de
betrokken nascholers, schoolbegeleiders en nascholingscoördinatoren'?' In de vragenlijst
hebben de respondenten hun ervaringen met knelpunten op een vijf-puntsschaal
gescoord, waarvan vervolgens frequentieverdelingen gemaakt zijn. We hebben naar
29 verschillende knelpunten gevraagd. In tabel 4.28 staan alleen die knelpunten waarop
de gemiddelde score hoger dan 2.5 is.

Tabel 4.28: De als meest urgent ervaren knelpunten bij de samenwerking (schaaluitersten: 1 = knelpunt doet zich niet voor; 5 = knelpunt doet zich in zeer grote mate
voor; N=69)
gemiddelde standaarddeviatie
Onduidelijkheden in overheidsbeleid
De PABO houdt vast aan de eigen zelfstandigheid
De instellingen hebben tegenstrijdige belangen
De taakafbakening tussen de instellingen is problematisch
De SBD houdt vast aan de eigen zelfstandigheid
Er zijn te weinig financiële middelen voor de samenwerking
Bereidwilligheid van de huidige medewerkers is problematisch

3.12
3.00
2.87
2.78
2.74
2.71
2.71

1.31
1.28
1.30
1.21
1.42
1.29
1.18

Onduidelijkheden in het overheidsbeleid wordt als het meest urgente knelpunt genoemd.
Gezien het betoog in het eerste hoofdstuk met betrekking tot de ontwikkelingen in het
veld van de nascholing, waarbij de wetsherzieningen en beleidsmaatregelen elkaar
snel opeenvolgen, wekt het geenszins de verbazing dat veel instellingen het
overheidsbeleid als een knelpunt ervaren. Een ander knelpunt is dat de instellingen
vasthouden aan de eigen zelfstandigheid. In een samenwerkingsrelatie is het zaak dat
de betrokken instellingen enige autonomie prijsgeven ten behoeve van activiteiten die
in samenwerking worden ontplooid. Wanneer instellingen te strak vasthouden aan hun
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eigen autonomie, komt dit niet ten goede aan de samenwerking. Hiermee hangt het
knelpunt 'de instellingen hebben tegenstrijdige belangen' sterk samen. Vervolgens wordt
de taakafbakening tussen de instellingen als enigszins problematisch ervaren. Blijkbaar
zijn sommige instellingen het nog niet met elkaar eens wie nu precies wat mag doen.
Een laatste knelpunt dat we hier noemen is de bereidwilligheid van de huidige
medewerkers. Het slagen van een samenwerkingsrelatie met een andere instelling hangt
voor een groot deel af van de energie die de betrokken medewerkers erin willen steken.
Geen van de in de tabel genoemde knelpunten levert echter een echt hoge score op, de
hoogste (3.12) ligt net boven het midden van de vijf-puntsschaal. De belangrijkste
conclusie is dan ook dat er wel knelpunten zijn, maar dat deze niet door iedereen in
gelijke mate als zodanig ervaren worden.
Wat in tabel 4.28 opvalt zijn de hoge standaarddeviaties. Dit betekent dat wat voor
de één een knelpunt is, nog niet door de ander als zodanig ervaren hoeft te worden.
Daarom zijn we gaan kijken naar de hoeveelheid knelpunten die de instellingen ervaren
(zie tabel 4.29).
Tabel 4.29: Het aantal door de instellingen ervaren knelpunten
doet zich doet zich in doet zich doet zich doet zich in
niet voor geringe mate in redelijke in grote
zeer grote
voor
mate voor mate voor ma
1 tot 5 knelpunten
12
6 tot 10 knelpunten 27
11 tot 15 knelpunten 16
16 tot 20 knelpunten 10
21 of meer knelpunten 6
(maximaal 29)

17
31
14
2
1

34
29
2
0
0

35
15
0
0
0

29
3
1
0
0

totaal

65

65

50

33

71

In tabel 4.29 kunnen we lezen dat bij 33 instellingen één of meerdere malen een knelpunt
zich in zeer grote mate voordoet. De knelpunten zijn allen in de vragenlijst (bijlage 1)
terug te vinden. Volgens 50 respondenten doen maximaal 10 knelpunten zich in grote
mate voor. Hieruit kunnen we concluderen dat slechts een klein aantal respondenten
enkele knelpunten als zeer urgent beschouwt.
Per netwerktype hebben we de samenhang met de knelpunten bekeken. Uit de
resultaten die in tabel 4.30 worden gepresenteerd, kunnen we concluderen dat vrijwel
alle genoemde knelpunten samenhang vertonen met de beleids-, coalitie- en
competitieve netwerken. Blijkbaar ervaart men meer knelpunten naarmate men meer
naar deze netwerktypen tendeert. Bij het uitwisselingsnetwerk zien we correlaties die
aangeven dat de knelpunten daar het minst voorkomen, met uitzondering van financiële
problemen.
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Tabel 4 30ш Correlaties van de knelpunten met de netwerktypen
uitwis- circuit ontwik- beleids- coalitie compeselingskelings- netwerk
titief
netwerk
netwerk
netwerk
Onduidelijkheden in over
heidsbeleid
De PABO houdt vast aan
de eigen zelfstandigheid
De instellingen hebben te
genstrijdige belangen
De taakafbakening tussen de
instellingen is proble
matisch
De SBD houdt vast aan de
eigen zelfstandigheid
Er zijn te weinig financiële
middelen voor de samenwerking
Bereidwilligheid van de huidige medewerkers is
problematisch

42*

.33*

35*

- 31

55*

-.28

72*

48*

47*

- 40

62*

43*

63"

-31

60*

28

49*

45*

28

- 28

43*

35*

* = p<001
cursief'= variabele gebruikt in constructie netwerktypen

4.4.2 Waardering (vraagstelling 4)
De vierde vraagstelling heeft betrekking op de waardering van de samenwerking en
luidt 'Hoe worden de gekozen samenwerkingsvormen bij nascholing door de betrokken
nascholers, schoolbegeleiders en nascholingscoordinatoren gewaardeerd17' We hebben
naar waarderingen op 14 items gevraagd Op één item na konden deze in één factor
samengevat worden (Eigenwaarde 7.30, 13 items, percentage verklaarde vanantie
56 1%, á=0.93) die vervolgens in één waarderingsmaat is omgezet Het resultaat was
een gemiddelde waardering van 3 38 op een vijf-puntsschaal (schaaluitersten 1 = zeer
lage waardering, 5 = zeer hoge waardering, s d 0 59)
Ook bij de waardering voor de samenwerking zijn we de relatie met de netwerktypen
nagegaan Uit de correlaties blijkt dat bij het uitwisselingsnetwerk, circuit en
ontwikkehngsnetwerk positief samenhangen met de waardering Het beleids-, coalitieen competitieve netwerk hangen daarentegen negatief samen met de waardering
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4.5 Effecten van de samenwerking (vraagstelling 5)
De vijfde vraagstelling heeft betrekking op de effecten van de samenwerking en luidt
als volgt: 'Welke effecten hebben de gekozen samenwerkingsvormen op de opzet en
uitvoering van de nascholing?' Deze vraagstelling bevat de begrippen uit blok D van
het conceptuele model. In het survey-onderzoek hebben we gevraagd naar de mening
van de respondenten omtrent de effecten van de samenwerking. We hebben dus geen
effectmeting uitgevoerd in de zin van bijvoorbeeld leerlingprestaties. De bedoeling
van deze opzet was om een eerste indruk te krijgen van de mogelijke effecten van de
samenwerking. In de case-studies is verder ingegaan op de effecten van de
samenwerking. We hebben naar 25 verschillende effecten gevraagd die in vier
categorieën zijn in te delen. Met behulp van factoranalyse hebben we gecontroleerd of
deze vier categorieën homogeen zijn. In tabel 4.31 staan de resultaten.

Tabel 4.31: De verwachte effecten van de samenwerking: gemiddelden en factorscores
(schaaluitersten: 1 = geen effect; 5 = zeer veel effect; N=69)
gemid- standaarddelde deviatie

Categorieën:
Effecten op de kwaliteit van de
3.17
verzorgde nascholing (2 items)
Effecten op het organiseren van
nascholing (9 items)
2.86
Effecten op de instellingen zelf
(8 items)
2.81
Effecten op de scholen (6 items) 2.74

Eigen- percentage Alpha
waarde verklaarde
variantie

0.86

1.87

93.7

0.93

0.64

3.79

42.1

0.82

0.69
0.73

4.13
3.97

51.7
66.1

0.86
0.89

Evenals bij de knelpunten geldt ook hier dat de hoogste gemiddelde score (3.17) net
boven het midden van de vijf-puntsschaal ligt. Het betreft hier de effecten op de kwaliteit
van de verzorgde nascholing. Blijkbaar heeft de nascholing die de instellingen in
samenwerking verzorgen een hogere kwaliteit dan de nascholing die de instellingen
ieder afzonderlijk verzorgen. De samenwerking heeft kortom enige meerwaarde voor
de nascholing. De verwachte effecten van de samenwerking op de scholen is het geringst.
Dit is niet verwonderlijk gezien het feit dat er veel schakels in de keten zijn voordat de
effecten de scholen hebben bereikt: van de samenwerking, via de nascholingsactiviteiten die in samenwerking worden verzorgd, naar de implementatie van het geleerde
op de basisscholen.
Tot slot zijn we ook bij de effecten de relatie met de netwerktypen nagegaan. Uit de
resultaten die in tabel 4.32 staan gerapporteerd kunnen we concluderen dat het uitwisse117

lingsnetwerk, circuit en ontwikkclingsnetwerk samenhangen met veel effecten van de
samenwerking Het competitieve netwerk hangt negatief samen met mogelijke effecten
op de kwaliteit en het organiseren van de nascholing Mogelijk houdt dit verband met
het feit dat in deze netwerktypen meer sprake is van competitie

Tabel 4 32 Correlaties van de effecten met de netwerktypen
uitwis- circuit ontwik- beleids- coalitie compeselingskelings- netwerk
titief
netwerk
netwerk
netwerk
Effecten op de kwaliteit van
de verzorgde nascholing
Effecten op het organiseren
van nascholing
Effecten op de instellingen
zelf
Effecten op de scholen

48*

27

28

- 24

63*

57*

57*

-29

45*
40*

27
30

46*
32

* = p<001
cursief- variabele gebruikt in constructie netwerktypen

4.6 Samenvatting en voorlopige conclusies
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het survey-onderzoek besproken aan de hand
van de begrippen uit het conceptuele model Ten eerste zijn de kenmerken van de
instellingen in kaart gebracht Een klein gedeelte van de nascholingsformatie van de
instellingen bh)kt te worden ingezet bij cursussen die in samenwerking worden
uitgevoerd, terwijl een vnj groot gedeelte van de cursisten aan dergelijke cursussen
lijkt mee te doen Wat de organisatiecultuur van de instellingen met betrekking tot
nascholing betreft, blijken zeven samenwerkingsverbanden bij elkaar te passen Vijf
van deze zeven samenwerkingsverbanden bestaan uit twee instellingen Zoals wellicht
was te verwachten, zullen samenwerkingsverbanden die uit meerdere instellingen
bestaan meer problemen ondervinden om de onderlinge verschillen m organisatiecultuur te overbruggen tijdens het samenwerken
Vervolgens hebben we de condities bij samenwerking en motieven om te gaan
samenwerken bekeken De instellingen vinden vooral inhoudelijke zaken belangrijk
om te gaan samenwerken, maar ook het tegengaan van de concurrentiestrijd en het
uitvoeren van overheidsmaatregelen De interdependentie tussen de instellingen is voor
meer dan de helft van de instellingen een belangrijke overweging om te gaan
samenwerken
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Ten tweede hebben we de kenmerken van het samenwerkingsverband nader bekeken.
Daarbij hebben we de samenwerkingsverbanden ingedeeld in de netwerktypen van
Godfroij. De meeste samenwerkingsverbanden tenderen naar het uitwisselingsnetwerk,
circuit en beleids-/coalitienetwerk. Uit de correlaties tussen de verschillende
netwerktypen blijkt dat het uitwisselingsnetwerk, circuit en ontwikkelingsnetwerk met
elkaar samenhangen en dit geldt ook voor het trio beleids-, coalitie- en competitief
netwerk. We kunnen op basis van deze correlaties concluderen dat de kenmerken van
de zes netwerktypen niet zuiver te scheiden zijn en dat er in feite sprake is van twee
groepen netwerktypen. Binnen de ene groep kunnen het uitwisselingsnetwerk, circuit
en ontwikkelingsnetwerk empirisch van elkaar worden onderscheiden. Dit geldt niet
voor het beleids- en coalitienetwerk. Het competitieve netwerk hebben we als zodanig
niet aangetroffen, maar de kenmerken van dit type zijn wel terug te vinden bij de
beleids-/coalitienet werken.
De correlaties van de kenmerken van de afzonderlijke instellingen met de
netwerktypen duiden op een aantal zaken. Zo hebben we gezien dat startende
samenwerkingsverbanden veelal de kenmerken van het coalitienetwerk hebben en
samenwerkingsverbanden die al langer bestaan de kenmerken van het uitwisselingsnetwerk. Dit duidt op een inhoudelijke groei en ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden in de tijd. De intensiteit van de samenwerking tussen de instellingen is bij
het uitwisselingsnetwerk, circuit en ontwikkelingsnetwerk hoog, bij de coalitie laag.
Ook dit kan dus groeien in de tijd. Instellingen die samenwerken in een
uitwisselingsnetwerk, circuit of ontwikkelingsnetwerk spreken vooral inhoudelijke
motieven uit om te gaan samenwerken. Bij het coalitienetwerk wordt vooral
samengewerkt omdat men er overheidssubsidie voor ontvangt.
Wat betreft de structuur van de samenwerkingsverbanden hebben we gezien dat de
meeste respondenten aangeven te maken te hebben met een federatieve structuur. Een
federatieve structuur is meer geformaliseerd dan zijn tegenhanger, de sociale-keuzestructuur. Uitwisselingsnetwerken en circuits zijn veelal federatief gestructureerd, in
coalities is er sprake van lichtere structuurvormen. De typering van het coördinerend
orgaan in de samenwerkingsverbanden loopt parallel aan de structuurtypen. Met name
in uitwisselingsnetwerken, circuits en ontwikkelingsnetwerken hebben de coördinerende organen taken die betrekking hebben op het nascholingsaanbod en de afstemming
en taakverdeling tussen de samenwerkende instellingen.
Er wordt het meest intensief samengewerkt bij de nascholingscursussen Onderwijskundig Management en het PRINT/Comenius project. Meestal zijn er commissies
met uitvoerende taken in het leven geroepen die verantwoordelijk zijn voor de verzorging
van de nascholingscursussen. Ook is er in een aantal gevallen sprake van commissies
met beleidsmatige taken. Vooral in circuits is er sprake van de aanwezigheid van één
of meerdere commissies.
Van de strategieën van de samenwerkende instellingen blijkt het versterken van de
marktpositie het meest voor te komen. Deze strategie is belangrijk voor uitwisselings-,
beleids-, coalitie- en competitieve netwerken. De profilering van de eigen instelling
vinden de beleids-, coalitie- en competitieve netwerken belangrijk, alsmede het hebben
van zoveel mogelijk zekerheid omtrent de personele (dat willen ze allemaal) en
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financíele middelen De instellingen луп kortom hard aan hel werk om de eigen
concurrentiepositie zo gunstig mogelijk te maken Het behoud van de eigen autonomie
vinden uitwisselings- en ontwikkelmgsnetwerken minder belangrijk De miei at tie van
de samenwerkende instellingen wordt bij het uitwissehngsnetwerk, circuit en
ontwikkehngsnetwerk vooral gekenmerkt door bundeling van krachten (speltype
coalitie) en coöperatie BIJ beleids-, coalitie-, en competitieve netwerken is meer sprake
van competitie, conflict en conflictbeheersing
Wat betreft de toekomst zien de respondenten enerzijds een toename van de
intensiteit van de samenwerking, anderzijds verwachten ze dal de samenwerking onder
druk komt te staan en dat zowel de PABO's als de SBD's aan de eigen autonomie
zullen vasthouden Bij het beleids-/coalitienetwerk verwacht men echter nauwelijks
kans op een afname van de onderlinge conflicten De meeste instellingen wensen de
samenwerking in de toekomst te versterken
Ten derde hebben we aandacht besteed aan de uitvoering van de nascholing in
samenwerking Daartoe hebben we de resultaten met betrekking tot knelpunten en
waardering besproken De knelpunten doen zich vooral voor bij de beleids-, coalitieen competitieve netwerken Het gaat daarbij met name om knelpunten over
onduidelijkheden m het overheidsbeleid en het vasthouden aan de eigen autonomie
De instellingen in de uitwissehngsnetwerkcn, circuits en ontwikkelmgsnetwerken
waarderen de samenwerking hoger dan de instellingen in de beleids-, coalitie- en
competitieve netwerken
Ten vierde hebben we de effet ten van de samenwerking aan de orde gesteld De
door de respondenten verwachte effecten op de kwaliteit van de nascholing, het
organiseren van nascholingscursussen, de eigen instelling en op de scholen, zijn met
zeer groot De instellingen in de uitwisselingsnetwerken, circuits en ontwikkelmgsnetwerken verwachten meer effecten van de samenwerking dan de instellingen in
de beleids-, coalitie- en competitieve netwerken
Kort gezegd hebben we bij de uitwisselingsnetwerken, circuits en ontwikkelmgsnetwerken een positiever beeld kunnen schetsten dan bij de beleids-, coalitie- en
competitieve netwerken We hebben echter ook geconcludeerd dat samenwerkingsverbanden zich in de tijd kunnen ontwikkelen van een coalitie naar een
uitwissehngsnetwerk (zie tabel 4 8) De toenemende concurrentie tussen de instellingen
kan deze ontwikkeling echter in de weg gaan staan Dit is enerzijds inherent aan de
ontwikkelingen die door de overheid in gang zijn gezet (hoofdstuk 1) en anderzijds
aan de reactie van de instellingen daarop, die het sterker maken van de marktpositie als
belangrijkste strategie kiezen
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5 De samenwerking in de diepte:
de resultaten van de case-studies

5.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken zijn achtereenvolgens beschreven de problematiek
van de samenwerking van PABO's en SBD's, de theoretische begrippen waarmee we
de samenwerking nader in kaart hebben gebracht en de op/el en de uitvoering van het
onderzoek naar samenwerking bij nascholing In het vorige hoofdstuk zijn de resultaten
van het survey-onderzoek gepresenteerd In aansluiting daarop worden in dit hoofdstuk
de resultaten van de case-studies besproken
In hoofdstuk 3 is de opzet van de case-studies reeds aan de orde gesteld Hier
zullen we dat kort samenvatten Met de case-studies willen we de gevonden
samenwerkingsvormen evalueren door te gaan kijken hoe de samenwerking gestalte
krijgt in de dagelijkse naschohngspraktijk We hebben vier cases geselecteerd Twee
cases bestaan uit een samenwerkingsverband van twee instellingen (éen PABO en één
SBD), één uit een samenwerkingsverband van vier instellingen (twee PABO's en twee
SBD's) en één uit een samenwerkingsverband van twaalf instellingen (drie PABO's en
negen SBD's) Bij dit laatste samenwerkingsverband hebben we ons vanwege
tijdsredenen beperkt tot vier instellingen (twee PABO's en twee SBD's) Vanwege de
anonimiteit geven we de vier cases schuilnamen We hebben geko/en voor de namen
van de vier windrichtingen Zuid, West, Oost en Noord De/c namen geven globaal de
geografische ligging van de samenwerkingsverbanden ten opzichte van elkaar weer
Bij de betrokken PABO's en SBD's hebben we 19 interviews algenomen met in totaal
22 respondenten (N=22) In paragraaf 5 2 worden de resultaten van de kwalitatieve
analyses van de interviews gepresenteerd
Bovendien is een aantal basisscholen betrokken m de case-studies, te weten de
basisscholen die de nascholingscursus Onderwijskundig Management bij de instellingen
uit de cases hebben gevolgd De scholen hebben een schriftelijke vragenlijst ontvangen
over hun ervaringen met betrekking tot de samenwerking van de nascholcr en de
schoolbegeleider In paragraaf 5 3 worden de resultaten van deze vragenlijst beschreven
In paragraaf 5 4 vindt er een synthese plaats van de resultaten van de interviews die
op de PABO's en SBD's zijn afgenomen met de resultaten van de schriftelijke
vragenlijsten voor de scholen Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting
in paragraaf 5 5
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5.2 Resultaten van de interviews
In de case-studies is door interviews in kaart gebracht hoe de samenwerking er in de
praktijk uitziet ten aanzien van nascholing in het algemeen en de cursus Onderwijskundig Management' in het bijzonder Net zoals bi) het survey-onderzoek, gaan we
ook bij de case-studies uit van het conceptuele model dat in hoofdstuk 2 is gepresenteerd
In paragraaf 3 4 3 is de opbouw van de interviewvragenlijst besproken en
verantwoord Eerst zullen we de kenmerken van de afzonderlijke instellingen bespreken
(paragraaf 5.2 1) Daarna gaan we vanaf paragraaf 5 2 2 verder met de kenmerken van
het samenwerkingsverband Vervolgens gaan we in op de uitvoering van de
samenwerking bij nascholing (paragraaf 5 2 10) en tot slot besteden we aandacht aan
de effecten van de samenwerking (paragraaf 5.2 11)
Veel interviewresultaten worden samengevat in tabelvorm Daarin worden plussen
en minnen gebruikt om de positieve ol negatieve waarde van de uitspraken van de
respondenten weer te geven In tabel 5 1 staat de verklaring van de tekens Het gaat
hierbij niet om het percentage respondenten dat een bepaalde positieve of negatieve
uitspraak doet, maar om het percentage uitspraken van alle respondenten per case
Meer 'spraakzame' respondenten kunnen op deze manier het percentage beïnvloeden
Wij veronderstellen echter, gezien het verloop van de interviews, dat deze invloed zeer
gering is

Tabel 5 1 Verklaring van de gebruikte tekens, percentage positieve uitspraken per
case
++
+
+/-

5.2 ]

81-100%
61-80%
41-60%
21-40%
0-20%

Kenmerken van de afzonderlijke

instellingen

In deze paragraaf besteden we aandacht aan de resultaten van de interviews met
betrekking tot de begrippen uit blok A van het conceptuele model de kenmerken van
de afzonderlijke instellingen bij nascholing In tabel 5 2 worden de resultaten
samengevat, waarna achtereenvolgens ingegaan zal worden op de cultuur van de
instellingen, enkele condities met betrekking tot de samenwerking en de motieven om
te gaan samenwerken.
Het eerste onderwerp is de organisatiecultuur van de afzonderlijke instellingen.
De PABO is volgens de respondenten in Oost sterk procesgericht, de SBD daarentegen
is meer resultaatgericht. In paragraaf 2 7 1 is reeds uitgelegd dat indien men meer
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gericht is op het proces van de nascholingscursus, men de cursusinhoud meer als op
zichzelf staand beschouwt. De perfectionering van de te gebruiken middelen en
technieken bij nascholing wordt een doel op zich. Indien men daarentegen meer gericht
is op de resultaten van de nascholingscursus, ziet men het werk als een deel van het
geheel en is men meer gericht op het uiteindelijke doel, in dit geval schoolontwikkeling.
Twee respondenten in Oost gingen in het kader van de organisatieculturen in op de
verschillen in democratische besluitvorming tussen de twee instellingen. Als voorbeeld
werd de introductie van het mandaat van het nascholingsteam genoemd: binnen de
SBD is het bij een mededeling gebleven, binnen de PABO is het aan de medewerkers
voorgelegd.

Tabel 5.2: Kenmerken van de afzonderlijke instellingen met betrekking tot nascholing

cultuur PABO
cultuur SBD
initiatief
draagvlak
persoonl. houding
waardering
ontwikkel.proces
motieven

Oost (N=5)

Noord (N=7)

West (N=6)

Zuid (N=4)

proces
resultaat
gezamenlijk
++
+

proces
resultaat
PABO/SBD
+/-

proces
resultaat
PABO/SBD
+
+

proces
resultaat
gezamenlijk
+/++

++
afstemming

+
afstemming
wet, inhoud

++
afstemming
contact

afstemming

In Noord menen alle respondenten zonder uitzondering dat de PABO's een
procesgerichte cultuur hebben en de SBD's een resultaatgerichte.
Om het zwart-wit te zeggen: je hebt lesboeren en mensen die zich in de cliënt verdiepen. De
één is leerstofgericht en de ander is mensgericht. (SBD. Noord)

Drie van de zes respondenten in West geven aan dat de SBD meer resultaatgericht
werkt en de PABO meer procesgericht. De cultuurverschillen tussen de PABO's en de
SBD's komen met name naar voren op het moment van afspraken maken of er een
bepaald produkt moet komen. Door discussie en informatie probeert men naar elkaar
toe te groeien. Nog niet ieder instituut is bereid bepaalde dingen in te leveren. Eén van
de respondenten illustreert dit aan de hand van het feit dat hij steeds moet vechten om
de gegevens van anderen op tafel te krijgen.
Evenals in Noord menen alle respondenten in Zuid zonder uitzondering dat de
PABO een procesgerichte cultuur heeft en de SBD een resultaatgerichte, hoewel één
respondent van mening is dat deze cultuurverschillen nu geen feitelijkheid meer zijn:
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Vroeger [...J was er wel degelijk sprake van andere culturen. Tegenwoordig is hier weinig
verschil in waar te nemen. Echter beide instituten voelen aan dat wanneer ze onderkennen
dat er geen verschil meer is, ze zichzelf zwak noemen. Uit strategisch oogpunt worden de
zogenaamde cultuurverschillen voor de buitenwereld in stand gehouden. Dit berust echter
niet op feitelijkheden. (PABO, Zuid)

Het tweede onderwerp dat beschreven wordt zijn de condities: de (rand)voorwaarden
bij de samenwerking. Deze condities betreffen het draagvlak voor de samenwerking
binnen de instelling, de persoonlijke houding van de respondenten ten opzichte van de
samenwerking en de rol van de overheid en directie bij de samenwerking. Voordat we
de condities zelf bespreken, gaan we in op wie het initiatiefvoor de samenwerking
heeft genomen (zie tabel 5.2).
Alleen in Oost geven de respondenten een eenduidig antwoord op de vraag naar de
initiatiefnemers van de samenwerking. In Noord beweren enkele respondenten dat de
PABO en anderen dat de SBD het initiatief heeft genomen. In West is ongeveer 18 jaar
geleden voor het eerst gesproken over afstemming bij nascholing. Dit is vervolgens
uitgegroeid tot een gestructureerd overlegorgaan, waarvan niemand meer precies weet
wie de initiatiefnemers waren. In Zuid beweren enkele respondenten dat het een
gezamenlijk initiatief is geweest.
Vanuit initiatieven van de overheid is de samenwerking uiteindelijk in alle cases intensiever geworden. Aan de andere kant brengt het beleid van de overheid veel onzekerheden met zich mee met betrekking tot de expiratie van de Wet op de Onderwijsverzorging
in 1996 en de opkomst van de Educatieve Faculteiten. De rol van de directies van de
instellingen is in vrijwel alle gevallen stimulerend en randvoorwaarden-scheppend.
De directies van de afzonderlijke instellingen krijgen in de meeste gevallen pas iets
met de samenwerking te maken als het om formele zaken gaat, zoals bijvoorbeeld de
Educatieve Faculteit.
In tabel 5.2 is aangegeven dat het draagvlak voor de samenwerking in Oost erg
groot is. Tijdens een stemming onder de medewerkers bleek bij beide instituten dat
slechts één medewerker tegen samenwerking was. In West is het draagvlak voor de
samenwerking de laatste jaren gegroeid, hoewel men nog steeds kritisch is. In Zuid
hebben we huiver over de rechtsposities bespeurd, waardoor het draagvlak niet erg
breed is. In Noord geven de respondenten aan dat het draagvlak onder de medewerkers
afneemt.
Deze SBD probeerde de samenwerking vooral inhoudelijk gestalte te geven, terwijl we het
gevoel hadden dat de PABO 's vooral het programma-aanbod organisatorisch op elkaar af
wilden stemmen. Hierdoor werd hel draagvlak binnen deze instelling steeds minder. (SBD,
Noord)

De persoonlijke houding van de respondenten in Oost en Weet tegenover de
samenwerking is in de meeste gevallen positief. Een enkele respondent heeft zijn
bedenkingen bij de samenwerking met enkele specifieke personen van de andere
instelling. In Noord zeggen de meeste respondenten ontevreden te zijn over de
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samenwerking zoals die er nu uitziet. In Zuid tenslotte hebben alle respondenten een
positieve houding ten opzichte van de samenwerking. En dat terwijl we net hadden
gezien dat het draagvlak niet zo breed is. In Zuid wordt de samenwerking blijkbaar
vooral door de respondenten van de interviews vormgegeven en gedragen.
Tot slot hebben we gevraagd naar de waardering van de respondenten voor het
ontwikkelingsproces van het samenwerkingsverband. In Oost, Noord en West zijn de
respondenten vrijwel onverdeeld positief over het ontstaan en de ontwikkeling van het
samenwerkingsverband. Alleen in Zuid blijkt men te twijfelen.
De PABO geeft eigenlijk voortdurend aan dat ze willen samenwerken en hebben zich heel
open en kwetsbaar opgesteld, echter zonder goede resultaten. (PABO, Zuid)
Het derde onderwerp dat we hier beschrijven zijn de motieven die ten grondslag liggen
aan de samenwerking. In paragraaf 1.3.2 zijn we ingegaan op de verschillende soorten
motieven. In tabel 5.2 staan de belangrijkste motieven die we in de case-studies hebben
aangetroffen.
In alle cases wordt het afstemmingsmotief (afstemming van het nascholingsaanbod)
het vaakst genoemd door de samenwerkingspartners. Ook in hel survey-onderzoek
scoorde dit motief het hoogst. Door afstemming kan overlap in het aanbod worden
tegengegaan. Dat het afstemmingsmotief in West een grote rol speelt, sluit aan op het
feit dat we bij het survey-onderzoek hebben vastgesteld daar met het netwerktype 'circuit' te maken te hebben. Eén van de respondenten verwoordt dit als volgt:
Wanneer het gaat om bekwaamheidsvergroting van een schoolteam van een basisschool,
dan wel implementatie van produkten, vernieuwingen in het onderwijs, is samenwerking het
enige dat werkt. Nascholing en begeleiding worden dan zodanig op elkaar afgestemd dat er
één traject ontstaat, zodat zij in eikaars verlengde komen te liggen. (PABO. West)
De motieven die te maken hebben met wettelijke verplichtingen zijn met name in
Noord aan de orde. In Noord motiveren de respondenten de samenwerking ook vanwege
het feit dat de samenwerkingspartner over de benodigde inhoudelijke en didactische
deskundigheid beschikt waarvan men gebruikt denkt te kunnen maken (motief 'inhoud').
In West geven de respondenten tot slot aan dat praktische motieven een rol hebben
gespeeld: met de instelling waren reeds veel informele dan wel formele contacten.

5.2.2 Kenmerken van het

samenwerkingsverband

In tabel 5.3 worden de resultaten met betrekking tot kenmerken van het
samenwerkingsverband, blok В van het conceptuele model, samengevat. In de volgende
paragrafen gaan we verder in op de afzonderlijke resultaten en zal telkens terug verwezen
worden naar deze tabel.
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Tabel 5.3: De kenmerken van het samenwerkingsverband
Oost (N=5)

Noord (N=7)

netw.type survey
netwerktype case

ontwikkeling
ontwikkeling

structuurtype

federatie

coördinatietype

gedelegeerd

breedte
samenw.cultuur

++
(zeer breed)
-/+ (groei)

beleid/coalitie circuit
beleid
ontwikkeling/
beleid
soc.keuze/
federatie
coalitie
eenv.uitw./
gedelegeerd
interm.
- (zeer smal) +(breed)

houding
omgang

-/+ (groei)
+

strategie

markt

spel

fusie

toekomst

kleine Educatieve
Faculteit

5.2.3

- (acceptatie)
+(goed)
+/- (meestal
goed)
markt
autonomie
routine (SBD)
comp.(beper.)

West (N=6)

+ (grondgedachte)
-/+ (groei)
+

markt
autonomie
markt
comp.(beper.)
coöperatie
conflict(beh.)
monosectoraal Educatieve
en Educatieve Federatie
Federatie

Zuid (N=4)
uitwisseling
uitwisseling/
beleid
soc.keuze
eenv.uitw.
- (smal)
-(geen)
-/+ (groei)
+
markt
automonie
comp.(beper.)

monosectoraal of samenwerkingsverband versterken

Netwerktype

In het survey-onderzoek is vastgesteld dat in Oost sprake is van het netwerktype
ontwikkelingsnelwerk, in Noord van een beleids-/coalitienetwerk, in West van een
circuit, en in Zuid van een uitwisselingsnetwcrk. De interviews die een jaar na het
survey-onderzoek zijn afgenomen, bieden ons de gelegenheid om na te gaan of onze
conclusies met betrekking tot de indeling in netwerktypen nog steeds gelden. De
ontwikkeling van de vier samenwerkingsverbanden heeft immers niet stil gelegen,
zeker niet gezien het gegeven dat de Educatieve Faculteiten juist in die tijd hun intrede
hebben gedaan. De ontwikkelingen met betrekking tot de typeringen van de samenwerkingsverbanden staan in tabel 5.3.
Naar aanleiding van de interviews in Oost zijn we gesterkt in onze overtuiging te
maken te hebben met een ontwikkelingsnetwerk. Kort samengevat werkt men in een
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ontwikkelingsnetwerk samen bij het invoeren van vernieuwingen in het onderwijs.
Bovendien werken de samenwerkende organisaties in een ontwikkelingsnetwerk aan
de ontwikkeling van het samenwerkingsverband zelf. Niet alle partijen hoeven daarbij
een gelijke visie te hebben. Vaak hebben ze eigen belangen en een eigen werkwijze en
behartigen zij deze, wat een gezamenlijke aanpak niet eenvoudig maakt. De
gezamenlijke doelstelling met betrekking tot de vernieuwing heeft echter zonder
krachtenbundeling niet veel kans van slagen, zodat de partijen rekening moeten houden
met elkaar. Dit vergt zeker veel onderhandelen. Dit komt overeen met wat we in Oost
hebben aangetroffen.
Ik zou het samenwerkingsverband willen karakteriseren als één die nog lang niet 'uitontwikkeld ' is, maar wel haar grenzen kan verleggen, één die inhoudelijk ontwikkelend van aard is
en die ook een grote bijdrage kan leveren aan de regio-ontwikkeling. (SBD, Oost)

In Noord hebben we nogmaals kunnen vaststellen met een beleidsnetwerk te maken te
hebben. De kenmerken van het coalitienetwerk hebben we in mindere mate aangetroffen.
Beleidsnetwerken zijn gericht op de ontwikkeling of uitvoering van beleid. In
beleidsnetwerken staan verschillende organisaties voor een gemeenschappelijke
uitdaging, maar ze hoeven geen gemeenschappelijke visie op de oplossing te hebben.
Kenmerkend zijn derhalve de gemeenschappelijke betrokkenheid, maar ook uiteenlopende probleemdefinities en tegengestelde belangen.
Bij het bepalen van strategie en beleid kan het zijn dat de belangen van een PABO en de
SBD niet meer parallel lopen. Dit is ook merkbaar op de werkvloer. Bijvoorbeeld bij de layout: het kan van strategisch belang zijn dat de cursus wordt gegeven onder de vlag van de
samenwerkende instellingen en niet alleen onder de vlag van de PABO. Als de PABO dan
toch zijn eigen logo gebruikt, veroorzaakt dal conflicten. (SBD, Noord)

In West hebben we een duidelijke verschuiving in de typering van het
samenwerkingsverband aangetroffen. Uit de afgenomen interviews blijkt het
samenwerkingsverband vooral kenmerken te bezitten van een ontwikkelings-/beleidsnetwerk. Dit verschil is te verklaren uit het feit dat ten tijde van het survey-onderzoek
(circuit) de samenwerking plaatsvond in het kader van het reguliere overlegplatform.
Een jaar later, tijdens de interviews, is de samenwerking vastgelegd in een Educatieve
Federatie (zie paragraaf 1.4). Er is een samenwerkingscontract afgesloten, zodat de
samenwerking inmiddels formeler is geworden. In feite komt het neer op een
groeiproces: van afstemming in een circuit naar beleid en ontwikkeling in de federatie.
in het geheel is een ontwikkeling gaande. Aanvankelijk werd overlegd over de uitvoerende
taken, terwijl het nu steeds meer gaat om gezamenlijke thema 's en beleid vast te stellen met
betrekking tot nascholing. Dit om de lijn van scholing en implementatie goed op elkaar afte
stemmen. (PABO, West)

Kenmerkend voor een ontwikkelings-/beleidsnetwerk is de eigen visie van de betrokken
partijen met betrekking tot de gezamenlijke activiteiten. Ook in West zijn er verschillen
in visie tussen de samenwerkingspartners. Deze verschillen hebben betrekking op eigen
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belangen en eigen werkwijzen. De PABO's hebben een initiële opleiding, terwijl de
SBD's alleen begeleiding hebben. De PABO's praten dus in de samenwerking over
een deel van hun taken, de SBD's over hun kerntaak. Dit leidt tot visieverschillen in
het kader van de samenwerking.
In Zuid tenslotte hebben we met name kenmerken van het uitwisselingsnetwerk
aangetroffen, precies volgens onze verwachting naar aanleiding van het surveyonderzoek. Maar tevens hebben we enkele kenmerken van het beleidsnetwerk
opgemerkt, met name op het niveau van de directie, waar belangen blijkbaar een grotere
rol spelen. Op het niveau van de werkvloer is de samenwerking nog een echte
uilwisseling.
Op dit moment is de samenwerking waar het moet erg twijfelachtig, ledereen denkt vanuit
de belangen van zijn eigen instituut. (PABO. Zuid)

5.2.4 Structuur en coördinatie
Bij de structuur en coördinatie van de samenwerkingsverbanden is een drietal zaken
bekeken: de aanwezigheid van een samenwerkingsovereenkomst, de structuur- en de
coördinatietypen van de samenwerkingsverbanden. De structuurtypen van samenwerkingsverbanden kunnen variëren van een maximale gerichtheid op de centrale
doeleinden (eenheidsstructuur), tot een maximale autonomie van de afzonderlijke
organisaties (sociale-keuze-structuur) met als tussenliggende vormen de federatieve
en de coalitiestructuur. Bij de samenwerking van PABO's en SBD's bij nascholing
komt de eenheidsstructuur niet voor, daar de PABO's en SBD's nooit maximaal gericht
kunnen zijn op de centrale doelstelling van het samenwerkingsverband, omdat
nascholing maar een gedeelte is van hun taken.
De controlemogelijkheden van coördinerende organen kunnen evenals de
structuurtypen op een schaal met twee uitersten worden uitgezet: op het ene uiterste
liggen de controlemogelijkheden bij het coördinerend orgaan (hiërarchisch systeem),
op het andere uiterste hebben de afzonderlijke organisaties alle controle (eenvoudig
uitwisselingssysteem) met als tussenliggende vormen het gedelegeerde en het
intermediaire systeem. Het hiërarchisch systeem komt niet voor bij PABO's en SBD's.
De reden hiervoor is dezelfde als voor het niet voorkomen van de eenheidsstructuur.
Met betrekking tot de structuur valt op te merken dat er in alle gevallen sprake is van
één of andere schriftelijke overeenkomst tussen de samenwerkende instellingen. In
Oost is er sprake van een 'directiestatuut'. Het samenwerkingsverband is vastgelegd
in de vorm van een rechtspersoon (een stichting). In Noord worden er bilaterale
contracten afgesloten per samenwerkingsproject. Onderwijskundig Management is een
voorbeeld van een dergelijk project. Het contract van het gehele samenwerkingsverband
heeft al een aantal jaren geen functie meer. In West is de structuur van de Educatieve
Federatie vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. In Zuid is er sprake van
een contract, waarin met name praktische zaken omtrent het nascholingsaanbod zijn
geregeld, zoals de maximale groepsgrootte, het aantal cursussen en de financiën.
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De samenwerking is op het moment geformaliseerd in een mager contract dat is afgesproken
op bestuurlijk niveau. (PABO, Zuid)

In tabel 5.3 staan de structuur- en coördinatietypen van de vier cases reeds vermeld.
Op een continuüm kunnen de vier cases als volgt vergelijkenderwijs worden uitgezet:
zie figuur 5.1.

sociale-keuze-structuur
—•
eenvoudig uitwisselingssysteem
Zuid

coalitiestructuur
-•
intermediair systeem

Noord

federatieve structuur
gedelegeerd systeem
Oost

West

Figuur 5.1: Vergelijking van de structuur- en coördinatietypen van de vier cases

De structuur van het samenwerkingsverband van Oost is op het moment van de interviews in ontwikkeling. Het is de bedoeling dat er een matrixorganisatie ontstaat met
twee verticale lijnen, namelijk de initiële opleiding en de schoolbegeleiding. De
horizontale lijnen worden gevormd door projectgroepen die zijn samengesteld uit
medewerkers van beide instellingen. Het nascholingsteam is een voorbeeld van een
dergelijke projectgroep. Aangezien de overkoepelende doelstellingen van beide
instellingen een belangrijke rol spelen, maar er ook nog steeds sprake zal blijven van
twee verticale lijnen in het samenwerkingsverband, is hier sprake van een federatieve
structuur.
Er is een SBD en een PABO en daar fietst de nascholing dwars doorheen: die heeft overal
contacten mee. (PABO, Oost)

Het nascholingsteam van Oost heeft van de gezamenlijke directie een mandaat gekregen
om zelfstandig te handelen en beleid te voeren. In termen van coördinatie duidt dit op
een zogenaamd 'gedelegeerd systeem': hel nascholingsteam kan zelfstandig beleid
voeren. De waardering van de respondenten over de structuur en coördinatie van het
samenwerkingsverband Oost is niet zo erg hoog. Als reden daarvoor geven zij aan dat
de structuur nog in ontwikkeling is.
In figuur 5.1 is te zien dat Noord zich ongeveer in het midden bevindt tussen de socialekeuze-structuur en coalitiestructuur met bijbehorende coördinatietypen. Dit heeft te
maken met de Educatieve Federatie die in Noord in oprichting is. In Noord is sprake
van ad hoc contacten tussen de instellingen aangaande specifieke nascholingsthema's.
Op het niveau van het totale samenwerkingsverband worden hiertoe één maal per jaar
de taken toegewezen aan de betrokken PABO's en SBD's. Er is kortom sprake van een
sociale-keuze-structuur in Noord. In het kader van de ontwikkeling van een Educatieve
Federatie, vinden er momenteel grote veranderingen in de structuur van Noord plaats
die meer in de richting van een coalitiestructuur gaan. Deze veranderingen vinden
129

vooral op directieniveau plaats. Wat betreft de coördinatie van dit samenwerkingsverband, kan uit de interviews afgeleid worden dat er sprake is van de
coördinatietypen: eenvoudig uitwisselingssysteem en intermediair systeem. Het
eenvoudig uitwisselingssysteem heeft betrekking op het 'oude' samenwerkingsverband,
waar voornamelijk bilateraal wordt samengewerkt aan bepaalde nascholingsthema's.
Het intermediaire systeem geldt voor de nieuwe structuur van de Educatieve Federatie.
In paragraaf 5.2.3 is aangegeven dat het samenwerkingsverband in West onlangs
een Educatieve Federatie is geworden. De structuur van het samenwerkingsverband is
door deze ontwikkelingen niet wezenlijk veranderd.
Vijftien jaar geleden is in West de structuur opgezet van directies, inhoudelijke coördinatoren
en werkgroepen. [...] Die structuur is altijd zo gebleven, er is geen gat gevallen. Dit kwam
waarschijnlijk door de gelukkige combinaties van personen, mensen die elkaar kenden. (SBD,
West)
Op instituutsniveau werken de directeuren samen in een stuurgroep. De directeuren
zijn gemandateerd tot handelen en het nemen van beslissingen. De stuurgroep formuleert
het strategische beleid. Het overleg waarin de samenwerkingscoördinatoren zitting
hebben, de coördinatorengroep, houdt toezicht op de beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering. Zij stellen activiteitenplannen op, stellen concrete werkgroepen in naar aanleiding van bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld PRINT) en nemen de belangrijkste
besluiten ten aanzien van de concrete vorm waarin de samenwerking gestalte krijgt.
Dit wijst op het federatieve structuurtype. Wat betreft de coördinatie worden er via een
gedelegeerd systeem speciale werkgroepen gevormd die met betrekking tot bepaalde
onderwerpen zelfstandig beleid kunnen voeren (bijvoorbeeld rondom PRINT). De werkgroepen worden samengesteld op basis van deskundigheid en vaak op zo'η manier dat
de hele Federatie daarin vertegenwoordigd is. De instellingen sluiten dan overeenkom
sten af om een aantal duidelijk aangegeven activiteiten gezamenlijk te gaan onderne
men. De grote lijn van deze structuur en coördinatie verloopt volgens de meeste partners goed.
Een probleem dat samenhangt met de structuur is dat er een stuurgroep is en een coördinatiegroep. Dit interfereert nogal eens met elkaar: de coördinatiegroep houdt zich dan bezig
op het gebied van beleidsvorming en andersom. (PABO, West)
In Zuid is er op het moment van de interviews sprake van een sociale-keuze-structuur
met als coördinatietype het eenvoudig uitwisselingssysteem. Een aantal maal per jaar
is er een directieoverleg van de instellingen. Daarnaast vindt er ook op uitvoeringsniveau overleg plaats. Het nascholingsaanbod van de SBD is ondergebracht bij het aanbod
van de PABO, maar een echt samenwerkingsverband is in Zuid niet van de grond
gekomen. In de toekomst moet daar echter verandering in komen. Eén van de
respondenten heeft daarbij een model voor ogen dat veel overeenkomsten vertoont
met het model van West.
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Volgend jaar willen we een echt samenwerkingsverband met de PABO maken, waarin we
gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de totale nascholing. Vanuit
de directies van beide instellingen willen we een stuurgroep maken, met daarbij een coördinatiegroep die het geheel moeten coördineren. (SBD, Zuid)

5.2.5 Onderwerpen en activiteiten
We zijn nagegaan of er specifieke nascholingsthema's zijn waarbij wordt samengewerkt, of er sprake is van een gezamenlijke brochure over het nascholingsaanbod en of
er nog andere vormen van gezamenlijke informatievoorzieningen zijn. Op basis van
de verkregen opsommingen worden conclusies getrokken omtrent de 'breedte' van de
samenwerkingsverbanden. In tabel 5.3 is de breedte van de cases reeds aangegeven. In
figuur 5.2 worden de cases op een continuüm van smal naar breed uitgezet.

smal
Noord

breed

<—
Zuid

West

Oost

Figuur 5.2: Vergelijking van de breedte van de vier cases

Door de instellingen in Oost worden veel activiteiten gezamenlijk ondernomen. Wat
betreft de nascholing worden er de volgende cursussen genoemd: Remedial Teaching,
Interne Begeleider, Kleuters, managementcursussen (waaronder Onderwijskundig
Management), zorgverbreding, wereldoriëntatie en biologie. Naast deze cursussen
hebben de samenwerkende instellingen één gezamenlijke nascholingsbrochure en geven
ze een gezamenlijk tijdschrift uit voor de scholen. Alle materialen die door de
samenwerkende instellingen worden gemaakt, zoals cursusmappen, brochures en
tijdschriften, hebben één logo: dat van de samenwerkende instellingen. Tot slot zijn de
samenwerkende instellingen bezig om een intern blad te produceren. De samenwerking
tussen deze twee instellingen is derhalve zeer breed te noemen.
Zoals eerder vermeld worden in Noord bilaterale contracten afgesloten waar het
gaat om de samenwerking bij bepaalde nascholingsthema's. Thema's als PRINT,
Onderwijskundig Management en Nederlands als Tweede Taal (NT2) worden door de
meeste respondenten hierbij genoemd. Op de cursusmappen van deze cursussen staan
altijd de logo's van de instellingen uit dat bepaalde bilaterale samenwerkingsverband.
De PABO's willen zich profileren en geven ieder een eigen nascholingsbrochure uit.
In enkele bilaterale samenwerkingsverbanden wordt het SBD-aandeel ten aanzien van
thema's als Onderwijskundig Management en PRINT ook in die PABO-brochure
vermeld en andersom. We mogen concluderen dat het in Noord niet om een breed
samenwerkingsverband gaat.
De samenwerking van de vier instituten in West heeft gestalte gekregen in de
gezamenlijke nascholingsbrochure. In de nascholingsbrochure staat een aantal cursussen
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die gezamenlijk zijn voorbereid en uitgevoerd: Groepsgewijs School-Onderzoek I t/m
IV (GSO), Zorgverbredingscursussen, Nascholingsplan, Onderwijskundig Management, PRINT en NT2. Voor al deze cursussen is er tevens sprake van gezamenlijk
ontwikkeld cursusmateriaal. Maar er zijn ook uitzonderingen:
Met betrekking tot het onderwijs aan kleuters is er geen samenwerking met de SBD. De
PABO heeft deze samenwerking ook nooit gezocht, omdat de PABO de expertise van de SBD
op dit gebied niet zo hoog vindt. (PABO, West)

De respondenten geven in zijn totaliteit een goede tot zeer goede beoordeling van de
gezamenlijke activiteiten. We kunnen op grond van deze gegevens concluderen dat het
samenwerkingsverband West een redelijk breed samenwerkingsverband is.
In Zuid wordt er alleen samengewerkt bij Onderwijskundig Management en PRINT.
Verder ligt er het gezamenlijke aanbod voor de nieuwe cursus 'schoolleiderschap'.
Wat betreft het nascholingsaanbod is er het volgende aan de hand:
In het nascholingsaanbod van de PABO zie je dat de PABO een eigen aanbod doet, venolgens een samenwerkingsaanbod, gevolgd door een aanbod van de SBD als onderaannemer
binnen de PABO. (PABO. Zuid)

De SBD heeft daarnaast haar eigen aanbod. Op gezamenlijk ontwikkelde produkten,
zoals cursusmaterialen en de brochure voor de nieuwe cursus 'schoolleiderschap', staan
de logo's van beide instellingen afgedrukt. De samenwerking in Zuid mag nog niet
breed genoemd worden.

5.2.6

Samenwerkingscultuur

Aan de hand van de gegevens uit het survey-onderzoek hebben we bekeken of
instellingen wat betreft cultuur bij elkaar passen. Bij Oost en Zuid is dit inderdaad het
geval. In de interviews hebben we nogmaals informatie vergaard omtrent de cultuur
van de afzonderlijke instellingen en zijn we vervolgens verder gaan vragen naar een
eventuele gezamenlijke cultuur. Dat noemen wij de 'samenwerkingscultuur'. In verband
hiermee hebben we ook gevraagd naar de kwaliteit van de omgang van de medewerkers van.de verschillende instellingen met elkaar en naar de houding van de medewerkers
ten opzichte van elkaar. De organisatiecultuur en de gezamenlijke cultuur van
samenwerkende organisaties zijn zeer complexe begrippen. Om deze goed in kaart te
brengen, is een apart onderzoek vereist. De door ons gehanteerde operationalisaties
zijn bescheiden te noemen. In tabel 5.3 hebben we onze bevindingen met betrekking
tot de samenwerkingscultuur, houding en omgang samengevat.
Op dit moment is er in geen van de cases sprake van een samenwerkingscultuur. In
West is echter wel sprake van eenzelfde grondgedachte, namelijk marktgericht werken
met een maximum aan kwaliteit. De omgang van de medewerkers is in alle cases goed
te noemen. De meningen over de houding van de PABO en SBD ten opzichte van
elkaar is in vrijwel alle cases dat de medewerkers naar elkaar toe groeien.
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De schoolbegeleiders zien in dat de PABO-docenten meer doen dan alleen maar lange
vakanties vieren en wezensvreemde mensen zijn die niets van de praktijk weten. (PABO,
Oost)
5.2.7

Strategieën

Bij strategieën gaat het om het ontwerp van een handelingsverloop met het oog op
bepaalde doeleinden. Bij de interviews wordt onderscheid gemaakt tussen vier
strategieën, de vier die het meest duidelijk uit het survey-onderzoek naar voren zijn
gekomen. Ten eerste de marktstrategieën, die gericht zijn op het beschermen, versterken
of ontwikkelen van de marktpositie (uitbreiden of vasthouden van domeinen). Elke
organisatie heeft een eigen domein waarmee zij zich bezighoudt. Dit probeert zij zoveel
mogelijk te behouden en zo mogelijk uit te breiden. Domein of terrein en marktgerichtheid zijn kernwoorden. Ten tweede de machtstrategieën, die gericht zijn op het behoud
of vergroting van macht en zekerheid. Een bepaalde mate van zekerheid is zeer wenselijk
als het aankomt op het nemen van belangrijke beslissingen. Machtstrategieën hebben
in vergelijking met marktstrategieën meer betrekking op de instelling zelf, zijn als het
ware naar binnen gericht, marktstrategieën zijn meer naar buiten gericht, gericht op
het verwerven van een goede marktpositie. Ten derde de autonomiestrategieën, die
gericht zijn op het behoud van gevestigde sociale constructies, gericht op het verdedigen
of versterken van autonomie (eigen beslissingsruimte, vrijheid van verantwoordingsplicht, overleven, profileren). En ten vierde de routinestrategieën, die gericht zijn
op het verdedigen van bestaande routines en werkprogramma's tegenover de pogingen
van andere organisaties daar verandering in te brengen. Soms moet de samenwerkingspartner zich aanpassen. In tabel 5.3 zijn de resultaten kort weergegeven.
In de tabel is te lezen dat er bij alle cases sprake is van de marktstrategie.
Oplossing voor de eventuele expiratie van de WO V in Ì 996 zijn het samengaan van de SBD
en de PABO. We denken hierdoor sterker te staan dan andere onderwijsinstituten in de regio:
veel efficiënter en effectiever werken en dat moet omdat je anders de concurrentieslag verliest.
(SBD. Oost)

In Noord, West en Zuid doen respondenten uitspraken die wijzen op de autonomiestrategie: hoe de instellingen denken te kunnen overleven en zichzelf kunnen profileren.
Een concreet voorbeeld hiervan is de 'helpdesk' in West bij de nascholingscursus PRINT.
Deze 'helpdesk' was gevestigd bij één van de vier instellingen. Na eenjaar constateerden
de andere instellingen dat de scholen met betrekking tot PRINT niet meer naar hun
vestigingen kwamen. De andere instellingen hebben toen geïnvesteerd in mensen en
middelen om zo de eigen deskundigheid op het gebied van PRINT te vergroten.
Alleen de respondenten van de SBD's in Noord doen ook nog uitspraken die wijzen
op de routinestrategie, waarbij het erom gaat dat de ene instelling invloed probeert uit
te oefenen op de werkwijze en visie van de andere instelling.
Het model van de driewekelijkse cyclus is iets dal de SBD in allerlei cursussen hanteert. /...]
Dit model wordt langzamerhand ook gehanteerd wanneer de SBD met de PABO samenwerkt. (SBD, Noord)
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In West is de machtstrategie zichtbaar vanwege het feit dat de SBD's de workshops
momenteel nog nadrukkelijk buiten de samenwerking houden. Ook de PABO's houden
bepaalde zaken voor zichzelf. Dit is een gevolg van de onzekerheid over de manier
waarop de samenwerking zich zal gaan ontwikkelen.

5.2.8

Spelen

Met spelen bedoelen we de interactievorm tussen de samenwerkende instellingen. We
onderscheiden in de interviews vijf speltypen, waarvan vier het meest duidelijk uit het
survey-onderzoek naar voren zijn gekomen. Het vijfde speltype, de fusie, hebben we
naar aanleiding van het verloop van de interviews toegevoegd.
We onderscheiden ten eerste coöperatie, waarvan sprake is wanneer organisaties
hun gedrag op elkaar afstemmen met het oog op het realiseren van gemeenschappelijke
doeleinden dan wel het vergroten van wederzijdse voordelen. Ten tweede het speltype
coalitie, waarvan sprake is wanneer organisaties de krachten bundelen om een gemeenschappelijk belang tegenover een derde partij te behartigen. Dit speltype hebben we in
de cases niet aangetroffen. Ten derde onderscheiden we de competitie en competitiebeperking. Het verloop van de interviews gaf aanleiding om deze twee speltypen niet
meer afzondelijk te onderscheiden: dit bleek niet praktisch te zijn. Bij competitie trachten
gelijksoortige organisaties de gunsten van een derde partij te verwerven. Bij
competitiebeperking binden de organisaties het onderlinge competitieve gedrag aan
gemeenschappelijke spelregels om de wederzijdse nadelen van de competitie te
beperken. Ten vierde is er de strijd of het conflict en bijbehorende conflictbeheersing.
Ook deze speltypen zijn samengevoegd, en wel om vergelijkbare redenen als het
samenvoegen van competitie en competitiebeperking. Strijd duidt op situaties waarin
de organisaties onverenigbare doelstellingen hebben, waar belangen, meningen en
gedragswijzen botsen. Betrokken organisaties proberen eikaars doelbereiking ongunstig
te beïnvloeden. In een conflictsituatie kunnen de organisaties, indien dat gewenst is,
met elkaar in onderhandeling treden om de onderlinge strijd binnen de perken te houden
om de wederzijdse verliezen te beperken. En ten slotte onderscheiden we het speltype
fusie, waarbij de samenwerking uitmondt in een samensmelting van de samenwerkende groepen. Dit betekent opheffing van de autonomie van afzonderlijke organisaties.
In tabel 5.3 staat een overzicht van de meest voorkomende spelen in de vier cases.
De belangrijkste interactievorm op instellingsniveau in Oost is het fusiespel: de
instellingen in Oost willen in verregaande mate samengaan. Door samen te werken
denken de instellingen mogelijke concurrentie voor te blijven. De bekostiging voor
PABO en SBD is verschillend, wat mogelijkerwijs (oneerlijke) concurrentie in de hand
kan werken.
In Noord, West en Zuid is de interactie door het speltype competitie(beperking) te
karakteriseren. Eén respondent heeft daarover de volgende mening:
Een knelpunt dat de samenwerking met de SBD's blokkeert is het geld. De SBD's brengen
ineens waanzinnige bedragen in rekening. Daarnaast zeggen de SBD's dat ze een bepaalde
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cursus binnen hun stichting geven (zij hebben tegenwoordig allemaal een aparte stichting
waarin zij nascholing geven), waarbinnen zij de kostprijs rekenen. De indruk bestaat dat zij
naar gelang het uitkomt, activiteiten of in hun dienstverlening (dan is het ineens gratis en
dat geldt met name voor die dingen die concurrerend zijn met wat de PABO doet) of in hun
stichting onderbrengen. Voor deze niet-concurre rende activiteiten vragen ze dan veel hogere
prijzen dan de PABO ooit zou durven vragen. [...] Een concreet voorbeeld van hetfunctioneren van de samenwerking is dat de PABO 's offertes maken voor scholen. De school legt deze
voor aan de schoolbegeleider en vraagt wat hij ervan vindt. Deze begeleider neemt de offerte
mee naar de SBD en zij zeggen: 'oh, dat kunnen wij ook '. De PABO krijgt dan een telefoontje
van de school die zegt dat ze in overleg met de SBD toch maar van de cursus afziet, want de
SBD kan het goedkoper en minstens zo goed. (PABO, Noord)
In het samenwerkingsverband West zijn de respondenten niet eenduidig in hun mening
over het speltype dat hun interactie het beste karakteriseert. Naast competitie(beperking)
worden ook coöperatie en conflict met bijbehorende conflictbeheersing genoemd. Er
is sprake van coöperatie, omdat de behoefte is ontstaan, om waar wenselijk, samen te
werken. Volgens enkele respondenten lijkt de samenwerking veel harmonieuzer dan
hij is en komen er ook conflicten voor. Maar er is altijd wel sprake van conflictbeheersing
in de vorm van onderhandelingen.

5.2.9

Toekomstverwachtingen

De toekomstverwachtingen van de respondenten over de samenwerking zijn te vinden
in tabel 5.3.
De aanvraag van Oost om een Educatieve Faculteit op te starten is gehonoreerd
door de overheid. Door als Educatieve Faculteit erkend te zijn, hoopt Oost gegarandeerd
te zijn van een toekomst in de regio. Toch denkt een aantal van de respondenten dat ze
in de toekomst aansluiting zullen moeten zoeken bij grotere Educatieve Faculteiten,
omdat ze zelf te klein zijn. Onder andere door de fusie denken de instellingen kwalitatief
goede produkten te kunnen aanbieden, die de scholen straks zullen gaan kopen. De
fusie kan de dreigende concurrentie (gedeeltelijk) voorkomen, je kunt immers niet
concurreren met jezelf. In de nabije toekomst zal er vooral gewerkt worden aan een
gemeenschappelijk personeelsbeleid en een intensivering van de uitwisseling van het
personeel.
Door de samenwerking is er de mogelijkheid om als SBD-medewerker les te gaan geven, en
als PABO-docent te gaan begeleiden. (PABO, Oost)
In Noord vinden de SBD's en PABO's dat het wetsvoorstel 'Nascholing' (zie hoofdstuk
1 ) goede elementen bevat. Men denkt door samenwerking betere produkten te kunnen
garanderen. Ook is men positief over de Educatieve Faculteit zoals de overheid voor
ogen heeft, maar in de nabije toekomst ziet men dat nog geen werkelijkheid worden.
Wel zien de respondenten steeds meer concurrentie tussen de instellingen en sommigen
uiten hun vrees voor concurrentie met particuliere bureaus, waardoor instellingen zich
zorgen moeten gaan maken over hun overlevingskansen.
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Vooralsnog is de Educatieve Federatie het maximaal haalbare. Het einddoel, de Educatieve
Faculteit zoals de staatssecretaris voor ogen heeft, zie ik met de huidige partners nog niet
zitten. [...J De nascholingsbudgetten zullen voorde PABO's in een aantal jaren naar nul
gereduceerd worden, terwijl er voor de SBD 's nog een garantie van 25c/r blijft bestaan. [...]
Iedereen gaat voorlopig door met zijn activiteiten, terwijl binnen de opleiding echter al in
1993 25% moet worden terug verdiend. [...] Het woord Oneerlijke concurrentie 'wordt binnen
de samenwerking niet hardop uitgesproken. Er wordt misschien wel eens een grapje over
gemaakt, maar dit kun je niet tegen je partner zeggen. (PABO, Noord)

In Noord zijn tevens ontwikkelingen zichtbaar die duiden op monosectorale
samenwerking. De SBD's maken zich in het kader van de Educatieve Faculteit namelijk
zorgen over de denominatieve kant van de zaak, waardoor ze weer sterker gaan denken
aan de eigen autonomie:
Deze SBD werkt voor alle drie de zuilen. [...] Zou deze SBD kiezen voor de Katholieke
PABO, dan zou dit betekenen dat we kiezen voor één zuil en dit vinden we heel riskant.
Hierdoor zouden we namelijk een groot deel van de huidige markt kwijt kunnen raken. Dit
betekent dat we op dit moment geneigd zijn om ons niet te binden aan een Educatieve Faculteit,
maar om juist de SBD sterker te maken en een eigen positie op de markt in te nemen, los van
de faculteit. (SBD, Noord)

De respondenten van de instellingen in West hebben allen een eigen toekomstvisie
met betrekking tot het samenwerkingsverband. Naast overeenkomsten bevatten die
toekomstvisies onderling ook verschillen. Drie van de vier instellingen staan positief
tegenover het idee van een Educatieve Faculteit. Eén instelling waardeert een Educatieve
Faculteit negatief, maar staat wel positief tegenover een Educatieve Federatie, omdat
een Educatieve Faculteit te weinig vrijheidsgraden biedt naar de mening van de
respondenten die betreffende instelling. De respondenten zijn het ook eens over de rol
van de overheid. De overheid moet er volgens hen voor kiezen om niet meer twee
aparte bekostigingssystemen te handhaven. Beide PABO's geven aan dat intensivering
van de samenwerking voor hen van groot belang is. Zij zijn ervan overtuigd dat er een
Educatieve Faculteit zal komen. De twee SBD's stellen zich afwachtendcr op. Een
belangrijk criterium voor de SBD's om de samenwerking te intensiveren is het feit dat
de onderwijsverzorgingsstructuur in de regio niet mag verdwijnen.
Het samenwerkingsverband Zuid heeft geen aanvraag voor Educatieve Faculteit
bij de staatssecretaris ingediend. Men vindt het feit dat de nascholingsgelden naar de
scholen gaan een goede zaak. Evenals in Noord overweegt de SBD in Zuid om een
samenwerkingsverband met andere SBD's in de regio aan te gaan. De samenwerking
met de PABO's zou dan vanuit dit SBD-samenwerkingsverband moeten plaatsvinden,
dus minder direct dan wal nu het geval is.
De achterliggende gedachte hierbij is dat de SBD 's meer verwachten iets aan elkaar te
hebben dan aan de PABO 's bij de ontwikkeling van het begeleidingswerk. (SBD, Zuid)
Er is kortom veel kritiek op de maatregelen vanuit het Ministerie. Alle instellingen
bereiden zich voor op een toekomst die vele onzekere elementen bevat. Hierbij draait
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het om overlevingskansen, onderlinge concurrentie en concurrentie met particuliere
instellingen. In Oost probeert men het met een kleine Educatieve Faculteit. In Noord
organiseren enkele PABO's en de SBD's zich in monosectorale samenwerkings
verbanden, terwijl andere instellingen een Educatieve Federatie oprichten. In West is
ook een Educatieve Federatie opgericht, maar er is ook huiver voor verdergaande
samenwerkingsvormen. In Zuid tenslotte is men het er nog niet over eens: sommigen
willen het bestaande samenwerkingsverband versterken, terwijl anderen de
mogelijkheden van monosectorale samenwerking onderzoeken.

5.2.10

De uitvoering van de samenwerking

bij nascholing

De uitvoering van de samenwerking bij nascholing komt overeen met blok С van het
conceptuele model. In de interviews hebben we in dit kader aandacht geschonken aan
het overleg dat voorafgaande aan de uitvoering van gezamenlijke nascholingscursussen
wordt gevoerd en de uilvoering zelf. In tabel 5.4 staan de resultaten kort samengevat.
Met overleg doelen we op het overleg dat op de werkvloer plaatsvindt in het kader van
de nascholingscursus Onderwijskundig Management. Hierbij hebben we naar vier ver-

Tabel 5.4: De uitvoering van de samenwerking bij nascholing
Oost (N=5)
initiatief overleg
frequentie overleg

inhoud overleg

waard, overleg
uitvoering intake
cursusuitvoering
uitv. evaluatie
uitvoering nazorg
knelpunten

waard, uitvoering

Noord (N=7)

West (N=6)

Zuid (N=4)

?
bottom-up
1 à 4 maal
per cursus

overlegorgaan overlegorgaan gezamenlijk
top-down
varieert per
6 maal vooraf vóór elke curkoppel
en tussen alle susbijeenbijeenkomsten komst
cursusinhoud cursusinhoud cursusontwik- cursusinhoud
taakverdeling taakverdeling keling
praktische
zaken
++
+
++
+
SBD/gezamenlijk
gezamenlijk
gezamenlijk
SBD
nazorg
cultuur

gezamenlijk

SBD

gezamenlijk

gezamenlijk
gezamenlijk
SBD
inhoud
inzet personeel

++

+

gezamenlijk
PABO
SBD
nazorg, intake
cultuur, tijd
inhoud
++

gezamenlijk
SBD
SBD
inhoud
cultuur
financiën
+/
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schillende onderwerpen gevraagd: ten eerste wie het initiatief tot het overleg heeft
genomen, ten tweede ás frequentie van het overleg, ten derde de inhoud van het overleg,
en ten vierde de waardering van de respondenten voor het overleg.
In Oost geven de werknemers zelf aan met wie ze graag willen samenwerken. Dit
wordt vanuit de directie vervolgens gehonoreerd. Er is hier sprake van een bottom-up
proces, waarvan nu moeilijk te zeggen is wie het initiatief startte. Het aantal malen dat
er wordt overlegd voorafgaande aan de cursus Onderwijskundig Management, is per
uitvoerderskoppel verschillend (één tot vier maal). In Noord wordt de cursus
Onderwijskundig Management in bilaterale samenwerkingsverbanden uitgevoerd. Het
overkoepelende overlegorgaan heeft destijds aangewezen welke instellingen
Onderwijskundig Management met elkaar gaan uitvoeren. Het initiatief van het overleg
ligt, evenals in West derhalve bij het overkoepelende overlegorgaan en heeft in Noord
(in tegenstelling tot West) een top-down karakter. Hoe vaak de uitvoerders vervolgens
met elkaar gaan overleggen, verschilt ook in Noord per koppel. In Zuid is het initiatief
tot overleg met betrekking tot de uitvoering van Onderwijskundig Management gezamenlijk genomen naar aanleiding van de stimuleringsmaatregelen vanuit de overheid.
De frequentie van het overleg over Onderwijskundig Management ligt vrij hoog: de
uitvoerders komen voor elke cursusbijeenkomst bijeen.
De cursusinhoud (bijvoorbeeld bijstelling van de cursusinhoud naar aanleiding van
de evaluatie van een vorige keer) is in drie cases onderwerp van overleg. In Oost en
Noord praat men tevens over de onderlinge taakverdeling. De inhoud van het overleg
in West gaat met name over het ontwikkelen van de cursus Onderwijskundig Management. In Zuid heeft men ook enkele praktische zaken met betrekking tot de
cursusuitvoering besproken.
Vrijwel alle respondenten zijn vol lof over het onderlinge overleg. Allerlei problemen
die op het hogere niveau van het samenwerkingsverband spelen, zijn niet van invloed
op de werkvloer. In Zuid zijn medewerkers van de PABO erg tevreden over het gevoerde
overleg. De SBD-medewerkers hebben daar een andere mening over.
Ik vind het overleg ¡op de werkvloer] een eenzijdige communicatie, je krijgt weinig terug.
Maar ondanks dat verloopt het contact zelf heel prettig. (SBD. Zuid)

Bij de uitvoering van Onderwijskundig Management maken we onderscheid tussen de
intake, uitvoering, evaluatie en nazorg. In de interviews hebben we gevraagd welke
instelling deze onderdelen voor zijn rekening heeft genomen. In tabel 5.4 is een overzicht
gegeven.
De intake wordt ofwel gezamenlijk ofwel door de SBD verzorgd. De uitvoering is
in alle gevallen een gezamenlijke activiteit. De evaluatie is in twee gevallen een
gezamenlijke activiteit en in de andere twee gevallen wordt dit verzorgd door één van
beide instellingen. De nazorg wordt in alle gevallen aan de SBD overgelaten.
De nazorg wordt door de SBD gedaan, nooit door de PABO, want dan krijg je oorlog.
(PABO, Noord)
In West heeft een totale, onpartijdige evaluatie van de nascholingscursus
Onderwijskundig Management plaatsgevonden door een medewerker van de SBD.
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Uit deze evaluatie blijkt dat schoolleiders veel effecten van de cursus signaleerden.
Ook blijken schoolleiders erg positief te zijn over de samenwerking van de PABO en
SBD bij die cursus.
Daarna is gevraagd naar de knelpunten die zich hebben voorgedaan in verband met de
uitvoering van Onderwijskundig Management en welke oplossingen daarvoor eventueel
zijn gevonden. Tenslotte is gevraagd naar de waardering van de respondenten voor de
uitvoering van Onderwijskundig Management. In tabel 5.4 staat een overzicht van de
belangrijkste knelpunten die door de respondenten van de vier cases zijn genoemd.
Tevens staat in tabel 5.4 een overzicht van de waarderingen die de respondenten aan de
gezamenlijke uitvoering van de nascholingscursus geven. De aangedragen oplossingen
worden bij de behandeling van de knelpunten besproken.
De verschillende culturele achtergronden van de medewerkers leiden volgens de
respondenten af en toe tot botsingen in Oost, West en Zuid. Dit volgt logisch voort uit
het feit dat de mensen nog aan elkaar moeten wennen. Als oplossing hiervoor wordt in
Oost gesuggereerd dat de mensen veel beter naar elkaar moeten luisteren.
In Noord, West en Zuid verschilt men soms van mening over de concrete invulling
van bepaalde cursussen. Dit inhoudelijke knelpunt hangt samen met de vraag welke
onderdelen wel en niet behandeld moeten worden. Een voorbeeld: In West kwam de
vraag naar voren welke artikelen bij de cursus Onderwijskundig Management gebruikt
moesten worden. De PABO-docent wilde het liefst een heleboel interessante artikelen
meegeven, terwijl de SBD'er dacht dat een schoolleider veel artikelen toch niet leest.
Door goed overleg werd er uiteindelijk een compromis gesloten. In Zuid levert de
verdeling van de inbreng bij de inhoud van de cursussen problemen op.
De inbreng van beide cursusleiders in zowel de voorbereiding als in de uitvoering van de
cursussen, is onevenredig. Het dilemma voor mij persoonlijk zit in de vraag in hoeverre je
de PABO-docent de ruimte geeft om dingen te doen tijdens de cursus, als je ziet dat het hij de
cursisten niet goed aanslaat. [...] Dit heb ik opgelost door de zaak zoveel mogelijk zelf in de
hand te houden. (SBD, Zuid)

In Noord doen zich knelpunten voorop het terrein van de inzet van voldoende personeel
bij nascholing. Alle respondenten van West geven aan dat samenwerking veel tijd
kost. Samen dingen uitbouwen kost veel tijd en er is ook meer reistijd nodig.
In Oost en West vormt de nazorg een knelpunt, omdat deze nog niet voldoende
gestructureerd van de grond is gekomen. Dit is bekend bij de SBD's. Dit is dan ook een
belangrijk punt waaraan in het recente beleid van beide cases wordt gewerkt. In West
zijn de PABO's er niet zo gelukkig mee dat de intake volledig bij de SBD ligt.
De scholen melden zich dus aan bij de SBD, die infette als een soort doorgeefluik fungeert.
De aanmeldingsbrieven gaan na de registratie naar de PABO 's. De intake gebeurt op verzoek
van de SBD's bij de SBD. Dit levert echter ook problemen op voor de PABO's. De intake
wordt onttrokken aan de waarneming van de PABO 's. Ze zijn zo een beetje overgeleverd aan
de kwaliteiten van de begeleiders als het gaat om met scholen na te denken over te volgen
nascholingscursussen. (PABO, West)
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Samenvattend: culturele tegenstellingen worden in bijna alle cases als knelpunt ervaren.
Verder is de nazorg in sommige cases nog niet goed geregeld en in één geval vertoont
de intake gebreken. In een drietal gevallen zijn er knelpunten omtrent de inhoud van
de te verzorgen nascholingscursussen.
De samenwerking bij de uitvoering van Onderwijskundig Management oogst grote
waardering bij bijna alle respondenten (zie tabel 5.4). De respondenten bemerken dat
de cursisten de cursus hoog waarderen en in de meeste gevallen ziet men een meerwaarde
in de samenwerking. In Zuid ligt de waardering iets lager.
Het in samenwerking verzorgen van nascholingscursussen als Onderwijskundig Management heeft zeker een meerwaarde. Ik vind dit een open deur. Deze meerwaarde uit zich
vooral in hel direct doorvertalen van het geleerde in schoolsituaties. Hiervoor heeft de PABO
geen faciliteiten en dus is het verstandig dit via de SBD op te pakken. (PABO, Oost)

5.2.lì

Effecten

In deze paragraaf besteden we aandacht aan de resultaten met betrekking tot blok D
van het conceptuele model: de effecten van de samenwerking. In tabel 5.5 worden de
resultaten samengevat weergegeven.

Tabel 5.5: De effecten van de in samenwerking uitgevoerde nascholing

effecten

Oost (N=5)

Noord (N=7)

West (N=6)

Zuid (N=4)

produkt
efficiëntie
nascholingsbeleid
eigen
instelling

produkt
scholen

produkt
eigen
efficiëntie
instelling
nascholingsaanbod
beeldvorming

In Oost, Noord en West vinden de respondenten dat het produkt nascholing kwalitatief
is verbeterd sinds de samenwerking. Dit vindt onder andere zijn oorzaak in de
stimulering van elkaar:
De cursusleiders willen zich ook ten opzichte van elkaar waar maken. Niet dat dit in
competitieve sfeer gaat, maar gewoon het feil dal je tegenover elkaar verplicht bent met iets
fatsoenlijks te komen. Deze prikkel mis je als je de cursus alleen uitvoert. (PABO, Noord)
Verder signaleren alle respondenten in Oost effecten op het nascholingsbeleid van de
instellingen en het werk wordt in Oost en West efficiënter verricht. In Oost en Zuid
worden ook effecten op de eigen instelling geconstateerd.
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Er zijn ook effecten op de PABO te constateren Goede nascholingszaken, die hoog scoren,
Zijn wellicht ook m de initiële opleiding op te nemen Bijvoorbeeld vergadertechnieken in
PABO-3 en PABO-4 Juist via de nascholing kan de PABO ontdekken wat er nodig is m de
praktijk, om zo de studenten daarop voor te bereiden (PABO, Oost)

De respondenten van Noord denken als enige dat de samenwerking over het algemeen
effecten heeft voor de scholen.
De scholen in West hebben volgens de respondenten van de PABO's en SBD's
profijt van de samenwerking omdat ze nu een meer gestructureerd en overzichtelijk
nascholingsaanbod krijgen Een ander effect in West is dat de beeldvorming van elkaar
verbeterd is. Men komt erachter dat vooroordelen in de meeste gevallen ten onrechte
gemaakt zijn, en men knjgt een beter inzicht in eikaars kwaliteiten
Samengevat: er kan gesteld worden dat in dne van de vier cases effecten zichtbaar zijn
van de samenwerking op de kwaliteit van de nascholing In twee gevallen ziet men
ook een aantal effecten van de samenwerking op de eigen instelling Ol de samenwerking
over het algemeen echter ook doorwerkt op schoolniveau, is niet duidelijk De
respondenten hebben hierover geen eenduidige mening

5.3 Resultaten van de schriftelijke vragenlijsten voor de scholen
In deze paragraaf wordt een antwoord gegeven op de laatste vraagstelling van het
onderzoek 'Wat zijn de ervaringen van de cursisten (directieleden van basisscholen)
met betrekking tot de samenwerking van de PABO's en SBD's bij nascholing in het
algemeen en bij Onderwijskundig Management in het bijzonder9' Deze vraagstelling
is onderzocht met vragenlijsten die zijn toegespitst op de nascholingscursus Onderwijskundig Management Deze nascholingscursus is in alle cases verzorgd door de
samenwerkende instellingen De vragenlijsten zijn bedoeld voor schoolleid(st)ers en
adjunct-schoolleid(st)ers van basisscholen die hebben deelgenomen aan de
nascholingscursus Onderwijskundig Management We duiden de respondenten van de
schriftelijke vragenlijsten in het vervolg van deze tekst aan als 'cursisten', om een
duidelijk onderscheid te kunnen maken met de respondenten van de interviews We
hebben 215 vragenlijsten terug ontvangen, een respons van 46,3%·.
De frequentieverdelingen van de scores op alle items van de cursisten uil alle cases
worden in bijlage 4 weergegeven aan de hand van de vragenlijst In paragraaf 5 3 1
gaan we verder in op deze resultaten Dit zullen we onder andere doen aan de hand van
de uitkomsten van enkele factoranalyses In paragraaf 5.3 2 gaan we in op de correlaties
van de resultaten tussen Onderwijskundig Management en de overige cursussen De
vraag is of de resultaten bij Onderwijskundig Management samenhangen met en dus
ook van toepassing zijn op andere nascholingscursussen, zodat we zinvolle
generaliserende uitspraken kunnen doen In paragraaf 5 3 3 worden de resultaten van
de vier cases onderling vergeleken
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5.3. J Ervaringen van de cursisten met de samenwerking bij nascholing
Elf vragen in de vragenlijst voor de scholen zijn opgebouwd uit meerdere items. We
hebben met behulp van factoranalyse gekeken of die 11 groepen items intern voldoende
homogeen zijn. Vier items zijn uit de verdere analyses weggelaten, omdat hun
factorladingen te laag waren en ze de betrouwbaarheid verminderden. De betrouwbaar
heden van de factoren zijn hoger dan 0.80. De resultaten van de factoranalyses staan in
tabel 5.6.
Tabel 5.6: Resultaten van de factoranalyses
Naam tactor

Afstemming en duidelijkheid van hel aanbod en
de inhoud van de nascholing in hel algemeen
Aandeel van de instellingen bij de cursus
Onderwijskundig Management
Tevredenheid van de cursisten over de cursus
Onderwijskundig Management
Bevordering van de tevredenheid over de
cursus Onderwijskundig Management door de
samenwerking van de PABO en de SBD
Bruikbaarheid van de cursus Onderwijskundig
Management op school
Bevordering van de bruikbaarheid van de cursus
Onderwijskundig Management door de
samenwerking van de PABO en de SBD
Aandeel van de instellingen bij andere
nascholingscursussen
Tevredenheid van de cursisten over de andere
naschol ι ngscursussen
Bevordering van de tevredenheid over de andere
nascholingscursussen door de samenwerking van
de PABO en de SBD
Bruikbaarheid van de andere nascholings
cursussen op school
Bevordering van de bruikbaarheid van de andere
nascholingscursussen door de samenwerking van
de PABO en de SBD

eigenwaarde

aantal
items

betrouwbaarheid
(alphu)

percentage
verklaarde
variantie

3.38

7

0.81

48.2

6 19

8

0.96

77.4

3.38

6

0 82

56.3

4.13

6

0.91

68.8

3.36

5

0.88

67.2

4.43

5

0 97

88 7

6.16

9

0.93

68.4

4 65

7

0.90

66.4

6.63

7

0.99

94.7

6.02

9

0.94

66.9

099

95.6

8.61

Na de factoranalyse zijn de gemiddelden van de cursisten op de factoren bepaald. Bij
de meeste items is gebruik gemaakt van vier-puntsschalen, waarbij 1 respectievelijk
staat voor oneens, niet tevreden, niet bruikbaar of niet bevorderd. De score 4 staat
respectievelijk voor eens, wel tevreden, wel bruikbaar of wel bevorderd. Bij de items
die betrekking hebben op het aandeel van de instellingen bij de cursussen, is gebruik
gemaakt van een vijf-puntsschaal, waarbij de 1 staat voor 100% aandeel van de SBD
en de 5 staat voor 100% aandeel van de PABO. In tabel 5.7 staan de gemiddelden van
de vier cases en van alle respondenten op de factoren.
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Tabel 5.7: Gemiddelden en standaarddeviaties van de cursisten op de factoren voor de
vier afzonderlijke cases en in totaal
Oost

Onderwijsk

Noord

Andere

Ondervvijsk

West

Andere

Ondennjsk

Zuid

Andere

Management cursussen Management cursussen Management cursussen

Naam factor N=128

N=60

N=28

N=5

N=28

N=»

Onderwijsk

Alle case

Andere

Ondervvijsk

Andere

Management cursussen Management cursussen

N=31

N=11

N=215

N=85

Afstemming in
hetalgemeen 351(051)

119(049)

324(052)

329(059)

342(054)

294(075)

287(091)281(037)

236(167)289(056)

400(091)234(071)

287(129)278(068)

298(111)

overdecursus 354(040)

109(065)150(048)

348(101)333(052)

325(052)341(051)

323(051)347(046)

315(064)

279(103)319(075)

167(I 15) 108(056)

286(049)288(068)

264(048)127(068)

268(091)

301(070)317(050)

148(1021 100(0661

146(029)331(060)

133(0571325(058)

113(070)

260(118)258(0841

167(116)309(058)

272(050)268(061)

243(079)291(072)

250(105)

Aandeel
instellingen
bijcursiis
Tevredenheid
Bevordering
tevredenheid
cursus door

samenwerking 369(050)
Bruikbaarheid
curcus

118(0551

Bevordering
bruikbaarheid
cursus door
samenwerking 315(071)

In tabel 5.7 kunnen we lezen dat de cursisten tevreden zijn over de afstemming en
duidelijkheid van het aanbod en de inhoud van de nascholing in het algemeen. Wat
betreft het aandeel van de instellingen bij Onderwijskundig Management zien we dat
de SBD gemiddeld iets meer dan de helft van de uitvoerende taken voor haar rekening
neemt (2.78 op vijf-puntsschaal); bij andere cursussen is de verdeling vrijwel gelijk
(2.98; het midden van de vijf-puntsschaal duidt op een gelijke verdeling van aantal
taken). De cursisten zijn over het algemeen zeer tevreden over de nascholingscursus
Onderwijskundig Management (3.47 op vier-puntsschaal). De gemiddelde score met
betrekking tot deze tevredenheid ligt bij andere cursussen iets lager (3.15). Of de mate
van tevredenheid bevorderd wordt door de samenwerking, is voor de cursisten iets
minder zeker (3.27 op vier-puntsschaal). Bij andere cursussen ligt deze bevordering
van de tevredenheid door de samenwerking nog lager (2.68). De cursus Onderwijskundig
Management wordt door de cursisten als bruikbaar beschouwd (3.25 op vierpuntsschaal), maar of de samenwerking van de PABO en de SBD deze bruikbaarheid
bevordert, is voor de respondenten met minder zekerheid te zeggen (2.93 op vierpuntsschaal). Bij andere cursussen liggen deze scores in vergelijking iets lager
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(respectievelijk 3.13 en 2.50). In paragraaf 5.3.3 wordt verslag gedaan van de toetsing
van de verschillen tussen resultaten van de vier cases.
Verder hebben we gevraagd of de cursisten een intake-gesprek en nazorg hebben
gekregen bij de cursus Onderwijskundig Management en bij andere cursussen. Bij
Onderwijskundig Management heeft gemiddeld over alle cases genomen 31.5% van
de cursisten een intake-gesprek gehad; bij andere cursussen ligt dit iets hoger: 40.4%.
Bij Onderwijskundig Management heeft gemiddeld over alle cases genomen 7.5% van
de cursisten nazorg gehad, bij andere cursussen is dit gemiddelde hoger: 18.0%. In
tabel 5.8 is te zien dat er grote verschillen tussen de cases zijn wat betreft intake. Bij
nazorg zijn die verschillen iets minder groot. In paragraaf 5.3.3 zullen we verder ingaan
op die verschillen.

Tabel 5.8: Percentage scholen die intake en nazorg hebben gehad
Oost

Noord

West

Zuid

totaal

Onderwijskundig
Management

intake
nazorg

15.6
11.5

85.2
7.4

19.2
3.8

29.6
3.8

31.5
7.5

andere
cursussen

intake
nazorg

39.7
16.4

80.0
20.0

22.2
22.2

70.0
40.0

40.4
18.0

Vervolgens hebben we de cursisten gevraagd hun voorkeur uit te spreken voor het
volgen van nascholing bij de nascholingsinstellingen, waarbij ze konden kiezen uit de
PABO, de SBD, de samenwerkende instellingen of geen voorkeur. In tabel 5.9 staan de
resultaten.

Tabel 5.9: Voorkeur voor nascholingsinstellingen (percentages)

PABO
SBD
samenwerkende instellingen
maakt niet uit

Oost

Noord

West

Zuid

totaal

0.8
2.4
76.0
20.0

0.0
7.1
64.3
28.6

0.0
3.6
50.0
46.4

0.0
29.0
41.9
29.0

0.5
7.1
66.0
25.9

In tabel 5.9 is te zien dat de voorkeur van de meeste scholen uitgaat naar nascholing
door de samenwerkende instellingen.' In West maakt het veel mensen niet uit wie de
nascholing verzorgt, in Zuid gaat de voorkeur ook regelmatig uit naar nascholing door
de SBD. Bijna niemand geeft de voorkeur aan de PABO als nascholingsinstelling. We
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hebben de cursisten gevraagd een toelichting op hun voorkeur te geven. Sommige
cursisten geven aan dat het hen niet uitmaakt wie nu voor de groep cursisten staat, als
het maar een goede cursus is, andere cursisten zien in de samenwerking een duidelijke
toegevoegde waarde.
Hel geeft niet of de kat zwart of wit is, als hij maar muizen vangt.' (Deng-Tsjou-Ping). (West)
Tenslotte hebben we de cursisten de ruimte gegeven om eventueel nog opmerkingen te
maken over de samenwerking van de PABO('s) en SBD('s) in hun regio's. Daaruit
blijkt dat de samenwerking van de PABO's en SBD's niet in al zijn aspecten voor alle
cursisten even duidelijk is geweest. Velen geven aan moeite te hebben ondervonden
met het beantwoorden van de vragen met betrekking tot in hoeverre bepaalde aspecten
van de cursus bevorderd zijn door de samenwerking.
Ik heb geen duidelijk beeld over de consequenties van de samenwerking tussen de SBD en
de PABO. Sommige vragen zijn daarom zeer lastig te beantwoorden. (Zuid)

5.3.2 Onderwijskundig Management in vergelijking met andere cursussen
We hebben de cursisten in de vragenlijst de gelegenheid gegeven om hun mening te
geven over de samenwerking bij nascholing aan de hand van de cursus Onderwijskundig
Management. De vraag is of deze resultaten ook van toepassing op de samenwerking
bij andere nascholingscursussen. Daartoe hebben we de cursisten gevraagd om dezelfde
vragen nogmaals te beantwoorden, maar dan aan de hand van een andere cursus die ze
bij de samenwerkende instellingen hebben gevolgd. Van de 215 cursisten gaven er 85
aan ook aan een andere cursus van de samenwerkende instellingen te hebben deelgenomen. Met behulp van correlaties zijn we nagegaan of de uitkomsten bij Onderwijskundig Management ook voor andere cursussen gelden. In tabel 5.10 staan de correlaties
vermeld.
Tabel 5.10: Correlaties van Onderwijskundig Management en andere cursussen

Intake
Nazorg
Aandeel instellingen bij cursus
Tevredenheid over de cursus
Bevordering tevredenheid cursus
Bruikbaarheid cursus
Bevordering bruikbaarheid cursus

Oost
(N=60)

Noord
(N=5)

West
(N=9)

Zuid
Totaal
(N=11) (N=85)

.21
.27
.05
.15
-.04
.11
.34

.94
-.38
1.0*
.35
.98

.65
-.22
-.37
.42
-.49
.31
.37

.50
.15
.51
.59
.84*
.89*

* = p<0.01
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.44*
.07
.18
.07
.29
.23
.65*

In tabel 5.10 zien we dat over alle cases heen alleen bij de vragen met betrekking tot de
intake en de bevordering van de bruikbaarheid van de cursusinhoud door de
samenwerking, de resultaten bij Onderwijskundig Management vergelijkbaar zijn met
die van de andere cursussen (respectievelijk r=.44 en r=.65). In tabel 5.10 is ook te
zien dat de hoogte van de correlaties met betrekking tot de bevordering van de
bruikbaarheid van de cursus voornamelijk bepaald is door de correlaties van Noord
(r=.98) en Zuid (r=.89). Dat de correlatie van r=.98 bij Noord niet significant is, is te
wijten aan het kleine aantal cursisten (N=5).
Over het geheel genomen moeten we concluderen dat de resultaten van Onderwijskundig Management niet te generaliseren zijn voor samenwerking bij nascholing in
het algemeen.

5.3.3 Vergelijking van de resultaten van de vier cases
In deze paragraaf bekijken we de verschillen van de gerapporteerde resultaten tussen
de cases, omdat we geïnteresseerd zijn in differentiële effecten tussen de verschillende
netwerktypen. Dus: doet het netwerktype ertoe bij de vormgeving van de samenwerking
op de werkvloer? Om de verschillen tussen de groepen cursisten vast te stellen hebben
we enkelvoudige variantie-analyses uitgevoerd. De resultaten van de enkelvoudige
variantie-analyses voor de variabelen 'intake' en 'nazorg' en voor de factoren met de
bijbehorende gemiddelden staan in tabel 5.11.
Tabel 5.11: Verschillen tussen de gemiddelden van de cases met betrekking tot de intake, nazorg en enkele factoren
gemiddelden van de cases
Oost
Noord West
Intake bij Onderwijskundig Management 1.84
(2 puntsschaal: l=ja, 2=nee)
Intake bij andere cursussen
1.60
Afstemming in het algemeen
3.53
Aandeel instellingen bij cursus
Onderwijskundig Management
2.94
Bevordering tevredenheid Onderwijskundig
Management door samenwerking
3.69
Bruikbaarheid cursus Onderwijskundig
Management
3.37
Bevordering bruikbaarheid Onderwijskundig
Management door samenwerking
3.15
Aandeel instellingen bij andere cursus
2.87
* = ρ < 0.05; ** = ρ < 0.01
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Zuid

F-waarde

1.15

1.81

1.70

21.24**

1.20
3.19

1.78
3.24

1.30
3.29

2.64*
3.44*

2.81

2.89

2.34

5.34*

3.19

3.08

2.88

6.60*

3.17

3.00

3.31

2.68*

2.58
2.36

3.09
4.00

2.68
2.87

2.78*
2.81*

;

In tabel 5.11 kunnen we zien dat alle cases verschillen wat betreft de intake bij
Onderwijskundig Management met Noord (beleidsnetwerk). In tabel 5.8 staat dat 85.2%
van de cursisten in Noord een intake heeft gehad (Oost: 15.6%, West: 19.2%, Zuid:
29.6%). In Noord en Zuid (beleids-Aiitwisselingsnetwerk) worden ook bij andere cursussen veel intake-gesprekken gehouden, respectievelijk 80% en 70% (zie tabel 5.8). Dit
in tegenstelling tot West (beleids-/ontwikkelingsnetwerk) en Oost
(ontwikkelingsnetwerk), waar in respectievelijk 22.2% en 39.7% van de andere
cursussen (zie tabel 5.8) een intake is afgenomen.
In tabel 5.11 kunnen we verder zien dat ten aanzien van de afstemming in het
algemeen verschillen bestaan tussen Oost (ontwikkelingsnetwerk) en de overige cases.
De cursisten uit Oost geven gemiddeld aan iets meer tevreden te zijn met de afstemming
tussen de instellingen dan de cursisten van de andere cases, hoewel de tevredenheid
ook daar relatief hoog is. Wat betreft de taakverdeling tussen de samenwerkende
instellingen bij Onderwijskundig Management bestaan er verschillen tussen Zuid
(beleids-/uitwisselingsnetwerk) en de andere cases, en wel in die zin dat in Zuid de
SBD een groter aandeel bij de cursus heeft gehad; bij de andere cases was deze verdeling
ongeveer gelijk. In het ontwikkelingsnetwerk van Oost zijn de cursisten er meer van
overtuigd dat de kwaliteit van de cursus Onderwijskundig Management mede aan de
samenwerking is te danken dan in de andere drie cases. In vergelijking met West (beleids/ontwikkelingsnetwerk) verschillen de cursisten uit Oost en Zuid van mening omtrent
de bruikbaarheid van OnderwijsKundig Management: in Oost en Zuid wordt deze
bruikbaarheid hoger ingeschat. Verder verschillen de cursisten uit Oost en West
(onlwikkelingsnetwerken) van mening met de cursisten van Noord en Zuid
(beleidsnetwerken) over de bevordering van de bruikbaarheid van de cursus Onderwijskundig Management door de samenwerking: in Oost en West is men hiervan meer
overtuigd. Het laatste significante verschil was dat in West de andere cursussen voor
het grootste deel door de PABO worden verzorgd, in tegenstelling tot de andere cases
waar die verdeling ongeveer gelijk is.

5.4 Synthese: de resultaten van de interviews en
schriftelijke vragenlijsten
In deze paragraaf worden de resultaten uit de interviews met de nascholers, begeleiders
en nascholingscoördinatoren gekoppeld aan de resultaten van de vragenlijsten die zijn
voorgelegd aan de cursisten van de cursus Onderwijskundig Management. Hierbij zal
de structuur van de cursist-vragenlijst worden aangehouden.
De meeste cursisten vinden dat er sinds de samenwerking van de PABO's en SBD's
meer duidelijkheid is gekomen over het nascholingsbeleid en over het
nascholingsaanbod. Het nascholingsaanbod is ook op elkaar afgestemd. In de interviews is over dit aspect naar voren gekomen dat afstemming van het aanbod en de
inhouden van de cursussen voor de meeste instellingen één van de belangrijkste
motieven is geweest om te gaan samenwerken.
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In de vragenlijst voor de cursisten hebben we de vraag gesteld of de kwaliteit van de
uitvoering van de nascholing en de kwaliteit van de cursusmaterialen door de samenwerking zijn toegenomen. Op deze vragen weet respectievelijk 30.7% en 39.5% van alle
cursisten (zie bijlage 4) geen antwoord. De respondenten van de PABO's en SBD's
van Oost, Noord en West zien deze effecten van de samenwerking wel. Beide soorten
instellingen hebben volgens hen veel deskundigheden. In de samenwerking kan men
van elkaar leren, waardoor de kwaliteit van de dienstverlening vergroot en verbeterd
wordt. Deze toename van kwaliteit is echter voor een deel van de cursisten nog
onvoldoende zichtbaar. Een aantal van hen geeft aan het einde van de vragenlijst wel
aan dat de samenwerking een algemene meerwaarde heeft. Dit is met name in Oost het
geval.
Met uitzondering van Noord geven de meeste cursisten aan dat er geen sprake is geweest
van een intake-gesprek voorafgaande aan de cursus Onderwijskundig Management en
andere cursussen. In de interviews geven de respondenten in West aan dat de kansen
met betrekking tot de intake niet volledig zijn uitgebuit. De overige cases zien de
intake niet als een knelpunt. De intake is volgens de respondenten van de PABO's en
SBD's louter technisch van aard geweest, waar alleen de inschrijving voor de cursus is
besproken. Omdat de inhoud van de cursus al ongeveer vastlag, was de intake van
Onderwijskundig Management niet gericht op het afstemmen van de cursus op de
precieze behoeften van de cursisten. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat de
meeste cursisten aangeven geen intake te hebben gehad.
Van begeleiding op de school om het geleerde in praktijk te brengen (nazorg) is
ook slechts in een klein aantal gevallen sprake geweest. De nazorg van de cursussen
Onderwijskundig Management wordt door de respondenten van de instellingen in Oost
en West als een zwak punt ervaren. De doorvertaling van het geleerde naar de praktijk
is onvoldoende. De meeste cursisten gaven al aan geen intake en nazorg te hebben
gehad (zie label 5.8). In Zuid beweren de respondenten van de PABO's en SBD's aan
nazorg te hebben gedaan, terwijl slechts 3.8% van de cursisten aangeeft nazorg te
hebben gehad bij Onderwijskundig Management (tabel 5.8). Bij andere cursussen is er
in Zuid wel meer sprake van nazorg (40% van de cursisten, tabel 5.8).
In de interviews is naar voren gekomen dat de cursus Onderwijskundig Management
positief is geëvalueerd door de cursisten. Dit beeld wordt door de gegevens uit de
schriftelijke vragenlijsten van de cursisten in ruime mate bevestigd: de cursisten tonen
zich zeer tevreden over de kwaliteit van de uitvoering van de cursus. Dit geldt ook
vcfor andere cursussen. Bij zowel Onderwijskundig Management als andere cursussen
wordt de bruikbaarheid van de cursusinhouden op school vrij hoog ingeschat door de
cursisten.
Sommige respondenten van de interviews vragen zich af of de leerkrachten zich wel
bewust zijn van het feit dat de cursus Onderwijskundig Management door de PABO's
en de SBD's in samenwerking wordt verzorgd. Het antwoord op deze vraag komt uit
de vragenlijst voor de scholen redelijk duidelijk naar voren, vanwege het feit dat 40 tol
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50% van de cursisten (zie bijlage 4) het antwoord schuldig moeten blijven op de vragen
naar de bevordering van de tevredenheid over en bruikbaarheid van de cursussen door
de samenwerking. Ruim een kwart van de cursisten geeft aan dat het hen niet uitmaakt
bij welke instelling(en) ze nascholing volgen. Bovendien merkt een aantal cursisten in
de laatste open vraag op dat ze maar weinig op de hoogte zijn van de samenwerking.

5.5

Samenvatting

In dit hoofdstuk hebben we de resultaten van de case-studies besproken. De casestudies bestaan uit twee onderdelen, te weten interviews met respondenten van PABO's
en SBD's en schriftelijke vragenlijsten voor de basisscholen die de nascholingscursus
Onderwijskundig Management bij de PABO's en SBD's uit de cases hebben gevolgd.
In tabel 5.12 worden de belangrijkste resultaten van de interviews samengevat. De
tabel bestaat uit vier blokken, analoog aan de blokken van het conceptuele model.
In het eerste blok staan kenmerken van de afzonderlijke instellingen. We hebben grote
overeenkomsten aangetroffen bij de organisatieculturen van de samenwerkende
instellingen: alle PABO's hebben een procesgerichte cultuur en alle SBD's een
resultaatgerichte. Tevens is afstemming het belangrijkste motief in alle cases om te
gaan samenwerken. We treffen wel verschillen aan bij het draagvlak voor de
samenwerking, de persoonlijke houding ten opzichte van de samenwerking en de
waardering voor het ontwikkelingsproces van de samenwerking. Hel draagvlak is in
Oost en West breed, in Noord en Zuid minder breed. De persoonlijke houding is in
Noord niet positief en de waardering voor het ontwikkelingsproces van het
samenwerkingsverband is in Zuid negatief.
Wat betreft de kenmerken van de samenwerkingsverbanden hebben we gezien dat
men bij Oost het meest stabiel is in zijn typering (ontwikkelingsnetwerk) en dat in
West een behoorlijke verschuiving is opgetreden (van circuit naar ontwikkclings-/
beleidsnetwerk). Dat in West grote ontwikkelingen gaande zijn, uit zich in de grote
variatie wat betreft strategieën en spelen. Het samenwerkingsverband is als het ware
nog zijn weg aan het zoeken. In alle samenwerkingsverbanden hanteert men de
marktstrategie, met name met het oog op de toekomst. Ook de autonomiestratcgie
komt veel voor: de instellingen willen zichzelf zoveel mogelijk profileren. In het
verlengde hiervan zien we dat het competitiespel en de bijbehorende competitiebeperking de interactie tussen de instellingen kenmerkt. Alleen in Oost zien we een
afwijkend patroon: de instellingen willen zover als mogelijk samengaan en spelen het
fusiespel.
In Oost en West hebben we te maken met een federatieve structuur en een
gedelegeerd coördinatiesysteem. We hebben al gezien dat het netwerktype in deze
twee cases grote overeenkomsten vertonen (ontwikkelingsnetwerk). Blijkbaar past een
dergelijke structuur en coördinatie bij het type ontwikkelingsnetwerk. In Noord en
Zuid hebben we lichtere structuur- en coördinatievormen aangetroffen. Verder zien we
dat in Noord en Zuid op veel minder terreinen wordt samengewerkt dan in Oost en
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Tabel 5.12: Samenvatting van de interviewresultaten
Oost (N=5)

Noord (N=7)

West (N=6)

Zuid (N=4)

cultuur PABO
cultuur SBD
draagvlak
persoonl houding
waardering
ontwikkel proces
motieven

proces
resultaat
++
+

proces
resultaat
+/-

proces
resultaat
+
+

proces
resultaat
+/++

++
afstemming

+
afstemming
wet, inhoud

++
afstemming
contact

afstemming

netw type survey
netwerktype case

ontwikkeling
ontwikkeling

beleid/coalitie
beleid

circuit
ontwikkeling/
beleid
federatie
soc keuze/coalitie federatie
eenvuitw/interm gedelegeerd
gedelegeerd
+(breed)
-- (zeer smal)
++ (¿eer breed)
/+(groei)
-/+ (groei)
+(goed)
+
+/- (meestal goed) +
-/+ (groei)
- (acceptatie)
+ (grondgedachte)
markt
markt
markt
autonomie
autonomie
macht
routine (SBD)
fusie
comp (beper )
comp (beper )
coöperatie
conflict(beh )
kleine Educatieve monosectoraal en Educatieve FedeEducatieve Fede- ratie
Faculteit
ratie

uitwisseling
uitwisseling/
beleid
soc keuze
eenv uitw
(smal)
/+ (groei)
+
-(geen)
markt
autonomie

inhoud overleg

cursusinhoud
taakverdeling

cursusinhoud
taakverdeling

tursusont
wikkeling

waard overleg
uitvoering taken

++
ge/amenlijk
SBD
nazorg
cultuur

+
gezamenlijk
SBD
inhoud
inzet personeel

++

+

++
gezamenlijk
SBD/PABO
nazorg,intake
cultuur, tijd
inhoud
++

cursusinhoud
pracktische
zaken
+
gezamenlijk
SBD
inhoud
cultuur
financien
+/-

slructuurtype
coordinatietype
breedte
houding
omgang
samenw cultuur
strategie

spel

toekomst

knelpunten

waard uitvoering
effecten

produkt
produkt
efficiëntie
scholen
nascholingsbeleid
eigen instelling
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produkt
efficiëntie
nascholingsaanbod
beeldvorming

comp (beper )

monosectoraal of
samenwerkingsverband versterken

eigen
instelling

West (breedte van het samenwerkingsverband) en bovendien is er in Noord en Zuid
nog in veel mindere mate sprake van een gemeenschappelijke cultuur dan in West en
Oost.
De inhoud van het overleg met betrekking tot de uitvoering van de nascholingscursus
Onderwijskundig Management betreft meestal de inhoud van de cursus. In West, het
ontwikkelingsnetwerk-in-wording, betreft het overleg met name de ontwikkeling van
nascholingscursussen. De respondenten noemen zeven verschillende knelpunten die
zich in redelijk grote mate voordoen. In bijna alle cases ervaren de respondenten de
verschillende organisatieculturen als een knelpunt. In veel gevallen ervaart men
inhoudelijke knelpunten over hoe een cursus concreet ingevuld moet worden. De nazorg
leidt tot problemen in Oost en West. In West vormt ook de intake een zwak punt. In alle
cases zijn de respondenten het er over eens dat een goed overleg op beleids- en op
uitvoeringsniveau een voorwaarde is om de knelpunten op te lossen. De instellingen
moeten openstaan voor argumentatie van elkaar en proberen elkaar op die manier te
vinden. De instellingen in West hebben eenzelfde grondgedachte als basis voor de
samenwerking, van waaruit men wil groeien naar een gezamenlijkheid die echt gemeend
is. Sommige respondenten zien de uiteindelijke oplossing in de vorming van een
Educatieve Faculteit. Voor sommige knelpunten, zoals de financiële, ziet men nog
geen oplossingen.
We hebben de respondenten eveneens gevraagd naar hun waardering van de
uitvoering van nascholing in samenwerking. We hebben niemand gesproken die zich
in negatieve zin over de samenwerking uitliet. Mochten er problemen zijn op het hogere
niveau van het samenwerkingsverband, dan werkt dit niet door in de samenwerking op
de werkvloer. De goede omgang van de medewerkers met elkaar uit zich in de positieve
waarderingen ten aanzien van het overleg dat de medewerkers voeren, in de positieve
waarderingen over de uitvoering van de nascholingscursussen en door de tevredenheid
van de cursisten over de gevolgde nascholing. Veel respondenten zien de meerwaarde
van de samenwerking in het gezamenlijk ontwikkelen van cursussen en gezamenlijk
beleid voeren ten aanzien van nascholing. Er is in de samenwerking een behoorlijke
kwaliteit ontwikkeld. Medewerkers kunnen zich inhoudelijk verrijken door de confrontatie met een ander visie en andere kennis. Alleen in Zuid zijn de SBD-respondenten
minder tevreden over de inbreng van de PABO.
In het onderste blok van de tabel staan de effecten van de samenwerking die de
respondenten genoemd hebben. Volgens de respondenten in Oost, Noord en West is de
kwaliteit van het nascholingsonderwijs (het produkt) door de samenwerking verbeterd.
In Oost zien de respondenten effecten op het nascholingsbeleid, dat nu een meer
constructieve vorm krijgt. Door de samenwerking is men met name in West in staat
een aanbod samen te stellen waarvan men zeker weet dat er behoefte aan is. In Oost en
West noemen de respondenten een toename van de efficiëntie bij nascholing een effect
van de samenwerking, omdat nu niet telkens twee maal het wiel uitgevonden hoeft te
worden en de deskundigheden van de twee verschillende instellingen samen meer zijn
dan de som van de delen. Eventuele vooroordelen over de andere instelling (met name
in West) worden door de samenwerking doorbroken. De instellingen vinden dat de
implementatielijn nog verder verbeterd moet worden, omdat de effecten op schoolniveau
nog voor niemand echt evident zijn.
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De cursisten zijn over het algemeen zeer tevreden over de geboden nascholingscursus Onderwijskundig Management en andere nascholingscursussen en denken
ook positief over de bruikbaarheid van het geleerde op school. De cursisten hebben in
de meeste gevallen geen intake (met uitzondering van Noord) en ook geen nazorg
gehad bij Onderwijskundig Management en andere nascholingscursussen. Dit heeft
verbetering nodig, ook volgens de respondenten van de interviews. In de ogen van de
cursisten was de taakverdeling tussen de PABO en SBD bij de uitvoering van de
nascholing ongeveer gelijkwaardig. Alleen in Zuid was het aandeel van de SBD groter
dan dat van de PABO. De meeste cursisten weten niet of hun tevredenheid over de
cursus en de bruikbaarheid van het geleerde in de schoolpraktijk is toegenomen door
de samenwerking. Oost is hierop een gunstige uitzondering. Een aantal respondenten
geeft aan dat ze geen duidelijk beeld hebben van de samenwerking van de PABO en
SBD. De resultaten die we bij Onderwijskundig Management hebben gevonden, zijn
niet zonder meer te generaliseren naar nascholing in het algemeen.
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6 Conclusies en discussie

6.1 Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken zijn achtereenvolgens beschreven: de problematiek
van de samenwerking van PABO's en SBD's, de theoretische begrippen waarmee we
de samenwerking nader in kaart hebben gebracht, de opzet en de uitvoering van het
onderzoek naar samenwerking bij nascholing, en de resultaten van het survey-onderzoek
en van de case-studies.
In dit hoofdstuk zal allereerst in paragraaf 6.2 een korte samenvatting van de
onderzoeksresultaten worden gegeven. De belangrijkste conclusies van het onderzoek
worden in paragraaf 6.3 gepresenteerd. Dit zal gebeuren aan de hand van de
vraagstellingen van het onderzoek. In de discussieparagraaf 6.4 zal gereflecteerd worden
op de onderzoeksresultaten aan de hand van de gebruikte theorie en het conceptuele
model. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele kanttekeningen bij het onderzoek.

6.2

Samenvatting van de onderzoeksresultaten

In deze studie is verslag gedaan van een onderzoek naarde samenwerking van PABO's
en SBD's bij nascholing. In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten van het
survey-onderzoek en van de case-studies kort samengevat.
1.

We kunnen een tweedeling maken in de samenwerkingsverbanden van de PABO's
en SBD's. Aan de ene kant zijn samenwerkingsverbanden te onderscheiden die
een praktische inslag hebben, namelijk uitwisselingsnetwerken, circuits en
ontwikkelingsnetwerken. In uitwisselingsnetwerken wordt veel aan uitwisseling
van materialen en personeel gedaan; in circuits ligt de nadruk op de onderlinge
afstemming: de één komt in actie waar de werkzaamheden van de ander ophouden;
in ontwikkelingsnetwerken werken de organisaties samen om een gezamenlijk
produkt te ontwikkelen. Aan de andere kant zijn samenwerkingsverbanden te
onderscheiden die een bestuurlijke inslag hebben, namelijk beleids-, coalitie- en
competitieve netwerken. Bij coalities gaat het om krachtenbundeling, bijvoorbeeld
ter verkrijging van subsidie; bij beleidsnetwerken gaat het om het voeren van
beleid, waarbij verschillende belangen en visies een belangrijke rol spelen; en in
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2.

3

4.

5

6.

7

8.

9.

competitieve netwerken werkt men nauwelijks samen, maar is men wel interde
pendent, wederzijds afhankelijk
De aard van de samenwerkingsverbanden in termen van de netwerktypen kan in
de loop van de tijd verschuiven In het kader van de ontwikkelingen van de
Educatieve Faculteiten zijn het nu met name kenmerken van beleidsnetwerken
die bij de samenwerkende PABO's en SBD's naar voren komen.
De samenwerkingsverbanden zij η veelal i ederatief gestructureerd, wat wil zeggen
dat de gerichtheid op centrale doeleinden een gematigde rol speelt, en de
zelfstandigheid van de lagere eenheden, zoals uitvoerende werkgroepen, in
verhouding redelijk groot is Parallel aan de federatieve structuur zijn de
coördinerende organen in de meeste gevallen van het type 'gedelegeerd systeem',
waarbij dit orgaan met betrekking lot bepaalde zaken zelfstandig beleid kan voeren
Bij uitwissehngsnetwerken, circuits en ontwikkehngsnetwerken kenmerkte de
interactie /ich eerst als coalitie (krachtenbundeling) en coöperatie. Bij de
samenwerkingsverbanden die wij als beleids-, coalitie-, en competitieve netwerken
hebben gedefinieerd, was meer sprake van competitie en conflict Onder invloed
van de actuele ontwikkelingen (Educatieve Faculteiten, toenemende marktgerichtheid van educatieve instellingen) voeren de instellingen nu meer marktstrategieën en kenmerkt hun interactie zich vooral door competitie.
De verschillende organisatieculturen van de instellingen spelen een rol bij de
ontwikkeling van de samenwerking Slechts in een klein aantal gevallen vertonen
de instellingen belangrijke overeenkomsten in cultuur De PABO's hebben veelal
een procesgerichte cultuur (gericht op de optimalisering van de kwaliteit van de
nascholingscursus zelf) en de SBD's een resultaatgerichte cultuur (gericht op het
uiteindelijke doel van de nascholingscursus, bijvoorbeeld schoolontwikkeling)
De samenwerking op de werkvloer (dat wil zeggen de inhoud en frequentie van
het gevoerde overleg en de overeengekomen taakverdeling met betrekking tot de
intake, uitvoering, evaluatie en nazorg van nascholingscursussen), bijvoorbeeld
bij de cursus Onderwijskundig Management, voltrekt zich in de meeste gevallen
naar tevredenheid van de respondenten, onafhankelijk van het netwerktype
waarmee het totale samenwerkingsverband gekarakteriseerd wordt
Het overleg en de gezamenlijke uitvoering oogst hoge waarderingen bij de
respondenten van de interviews. Zij zien een meerwaarde in de samenwerking en
bemerken dat de cursisten de nascholingscursus Onderwijskundig Management,
die in samenwerking wordt verzorgd, hoog waarderen.
De samenwerking heelt in aantal cases nog weinig concrete effecten Het verbeterde
nascholingsprodukt is volgens de respondenten een evident voorbeeld van een
effect van de samenwerking.
De cursisten zijn tevreden over de gevolgde nascholing bij de samenwerkende
instellingen en denken ook positief over de bruikbaarheid van het geleerde op
school, hoewel de nazorg in het kader van de ondersteuning bij het toepassen van
het geleerde in de praktijk, nog nauwelijks gerealiseerd is.
De cursisten zijn nog weinig op de hoogte van de samenwerking. Dit blijkt uit het
feit dat veel cursisten niet weten of hun tevredenheid over de cursus (mede) te
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danken is aan de samenwerking. Bovendien geeft een aantal cursisten aan geen
duidelijk beeld te hebben van de samenwerking van de PABO en SBD.
10. Vrijwel alle instellingen ervaren de onduidelijkheden in het overheidsbeleid en
het vasthouden aan de eigen autonomie als belangrijke knelpunten bij de
samenwerking. Ook de intake en nazorg leiden in sommige gevallen tot problemen,
omdat ze nog onvoldoende van de grond zijn gekomen in de samenwerking. Dit
zijn tevens concrete aanknopingspunten voor de instellingen waarop ze hun
samenwerking kunnen verbeteren.

6.3 Conclusies
In deze paragraaf zullen we antwoorden formuleren op de vraagstellingen van het
onderzoek. Hieraan zullen we vervolgens enkele conclusies verbinden. De vraagstellingen zijn afgeleid uit de probleemstelling van het onderzoek: Welke samenwerkingsvormen zijn te onderscheiden bij de samenwerking van PABO's en SBD's bij
nascholing en welke effecten hebben de gekozen samenwerkingsvormen op nascholing? Aan het einde van de paragraaf worden in tabel 6.1 de in deze paragraaf beschreven
verschillen tussen de netwerktypen samengevat.
Vraagstelling 1
Welke structurele samenwerkingsvormen zijn - zowel analytisch als empirisch - te
onderscheiden voor de organisatie en inrichting van de ondersteuningsfunctie nascholing
ten dienste van schoolverbetering?
Antwoord
Op basis van de gegevens van het survey-onderzock hebben we de overeenkomsten
van de samenwerkingsverbanden van PABO's en SBD's met de theoretische
netwerktypen van Godfroij (1989) vastgesteld. Godfroij onderscheidt - analytisch zes netwerktypen, te weten het uitwisselingsnetwerk, het circuit, het ontwikkelingsnetwerk, het beleidsnetwerk, het coalitienetwerk en het competitieve netwerk. We hebben
gezien dat bij de PABO's en SBD's het beleids- en coaliticnetwerk empirisch niet van
elkaar te onderscheiden zijn. Bovendien hebben we het competitieve netwerk als zodanig
niet aangetroffen. De kenmerken van het competitieve netwerk correleren wel hoog
met die van het beleids-/coalitienetwerk. Empirisch hebben we derhalve het
uitwisselingsnetwerk, circuit, ontwikkelingsnctwerk en beleids-/coalitienetwerk
aangetroffen. Verder hebben we correlaties gevonden die duiden op het feit dat startende
samenwerkingsverbanden kenmerken van een coalitienetwerk hebben en
samenwerkingsverbanden die al langer bestaan, kenmerken van een uitwisselingsnetwerk. Dit wijst op een inhoudelijke groei en ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden.
De netwerktheorie van Godfroij houdt rekening met het feit dat samenwerkingsverbanden zich kunnen aanpassen aan maatschappelijke en beleidsmatige veranderingen. Bij enkele PABO's en SBD's hebben dergelijke veranderingen inderdaad
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plaatsgevonden, als gevolg van de actuele ontwikkelingen in verband met het ontstaan
van de Educatieve Faculteiten en de grotere marktgerichtheid van de instellingen Aan
de vier cases die in hoofdstuk 5 /ïjn besproken is een tendens te zien m de richting van
het beleidsnetwerk In beleidsnetwerken ligt de nadruk op het formuleren en voeren
van beleid, wat de instellingen in verband met de geschetste ontwikkelingen van groot
belang vinden.
De indeling in de netwerktypen hebben we verder ingekleurd met gegevens met
betrekking tot de structuur, strategieën en spelen De structuur van de netwerken en de
coördinerende organen kunnen vaneren van strakke tot meer lossere vormen We hebben
gevonden dat de samenwerkingsverbanden die zich sterk richten op de beleidsvorming
en de overkoepelende vormgeving van het gehele netwerk (zoals beleidsnetwerken),
losser gestructureerd zijn dan de samenwerkingsverbanden die zich meer met de
inhoudelijke kanten van de nascholing bezighouden (zoals uitwissehngs- en
ontwikkelingsnetwerken)
Bij vnjwel alle instellingen die we in de case-studies hebben betrokken is het veilig
stellen van de eigen marktpositie de belangrijkste strategie die de samenwerkende
instellingen momenteel volgen Er is een spanningsveld tussen de eigen en de
gemeenschappelijke belangen Dit geldt dus zowel voor de instellingen die bezig zijn
om de samenwerking op beleidsniveau vorm te geven als voor de instellingen die zich
in de samenwerking meer met de inhoud van de nascholing bezighouden
We hebben in het survey-onderzoek vastgesteld dat de interactie tussen de
samenwerkende instellingen met name wordt gekenmerkt door de speltypen coöperatie,
competitie en competitiebeperking Deze laatste twee spelen hebben in de case-studies
de overhand Dit past bij de marktstrategie, hetgeen de belangrijkste strategie is voor
de instellingen uit de cases Of de instellingen zich nu bezighouden met de inhoudelijke
vormgeving van de nascholing of met de structurele vormgeving van het samenwerkingsverband, in beide gevallen zijn 'markt' en 'concurrentie' nu kernbegrippen
Conclusie la
Er zijn twee manieren om de samenwerking vorm te geven Ten eerste door te werken
aan de structurering van het samenwerkingsverband In dit geval gaat het om samenwerkingsverbanden die als beleidsnetwerk zijn te typeren De eigen belangen en het beleid
dat gevoerd dient te worden, spelen een belangrijke rol Er is vooral sprake van overleg
op directieniveau en het aantal gezamenlijke activiteiten op de werkvloer is beperkt
, Ten tweede door de samenwerking op te bouwen vanaf de werkvloer, door
bijvoorbeeld nadruk te leggen op activiteiten zoals nascholing In deze situatie gaat het
om samenwerkingsverbanden die als ontwikkehngs- en uitwisselingsnetwerk zijn te
typeren Uitwisselingsprocessen respectievelijk gezamenlijke ontwikkeling van
Produkten zijn belangrijke kenmerken. De structurering van de samenwerking op
directieniveau staat op het tweede plan
Conclusie lb
Gestimuleerd (of gedwongen) door deregulerende en autonomievergrotende overheids156

maatregelen en verdergaande bezuinigingen, richten de instellingen zich steeds meer
op de eigen overlevingskansen De meest voorkomende strategieën en spelen zijn dan
ook de marktstrategie en het competitie(beperkings)spel We hebben vastgesteld dat
samenwerkingsverbanden zich kunnen ontwikkelen van een coalitie- naar een uitwisschngsnetwerk De toenemende competitie tussen de instellingen lijkt deze ontwikkeling onder druk te zetten, omdat met name kenmerken van beleidsnetwerken gaan
overheersen In het survey-onderzoek hebben de respondenten aangegeven dat ze
verwachten dat de samenwerking in de toekomst onder druk komt te staan In de casestudies hebben we gezien hoe de instellingen zich voorbereiden op de toekomst, door
toch verder te gaan met die samenwerking In alle cases zijn de instellingen immers
bezig de samenwerkingsverbanden verder vorm te geven in bijvoorbeeld educatieve
federaties Blijkbaar biedt samenwerking reële overlevingskansen
Vraagstelling 2
Welke problemen van ontwerpen, inrichten en organiseren van de ondersteuningsfunctie
nascholing ten dienste van schoolverbetering doen zich voor bij de betrokken nascholers,
schoolbegeleiders en naschohngscoordinatoren7
Antwoord
Gebleken is dat vooral het overheidsbeleid, de autonomie en de belangen van de samenwerkende instellingen knelpunten zijn In het algemeen echter werd de mate waarin de
problemen zich voordoen als niet zeer groot beschouwd Bij de beleids-, coalitie- en
competitieve netwerken worden de knelpunten als meer urgent beschouwd dan bij de
andere netwerktypen
In de case-studies hebben we deze vraagstelling toegespitst op de ervaren knelpunten
bij het onderlinge overleg en bij de concrete uitvoering van nascholingscursussen /oals
Onderwijskundig Management Aan de hand hiervan wordt duidelijk dat de
respondenten de verschillen in organi mtiecultuur als problematisch ervaren Sommige
(medewerkers van) instellingen verschillen van visie over wat belangrijk is ten aanzien
van de inhoud van de nascholing Ook op hclfinanciele vlak zijn er knelpunten De
financiële kant van de samenwerking en de gevolgen van de overheidsmaatregelen
zijn nog niet voor alle instellingen voldoende overzichtelijk Dil leidt tot onduidelijkheid
en gevoelens van onzekerheid, bijvoorbeeld ten aanzien van de rechtspositie van de
medewerkers, waardoor samenwerking bedreigend wordt Bij de uitvoering van
nascholing liggen knelpunten bij de nazorg en de intake die nog onvoldoende van de
grond zijn gekomen Deze knelpunten doen zich met name voor in de
samenwerkingsverbanden die zich meer bezig houden met inhoudelijke samenwerking
Nazorg en intake spelen bij samenwerkingverbanden die zith vooral be7ig houden
met het structureren van de samenwerking, nog nauwelijks een rol en kunnen (nog)
geen knelpunt vormen
Conclusie 2
De volgende problemen doen zich voor bij de samenwerking van PABO's en SBD's
bij nascholing 1 het gevoerde overheidsbeleid, 2 de autonomie van de instellingen,
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3. de belangen van de instellingen, 4. financiële aspecten, 5. de verschillende
organisatieculturen, 6. de visie op nascholing, en tot slot 7. de intake en 8. nazorg.
Knelpunten die betrekking hebben op de vormgeving van het samenwerkingsverband
(knelpunt 1 tot en met 4) doen zich meer voor bij de beleidsnetwerken. Knelpunten die
betrekking hebben op de inhoud van de nascholing (knelpunt 4 tot en met 8) doen zich
meer voor bij uitwisselings- en ontwikkelingsnetwerken.
Vraagstelling 3
Welke oplossingen worden gekozen voor de problemen van ontwerpen, inrichten en
organiseren van de ondersteuningsfunctie nascholing ten dienste van schoolverbetering door de betrokken nascholers, schoolbegeleiders en nascholingscoördinatoren?
Antwoord
Zoals wellicht was te verwachten, zijn de respondenten het er over eens dat een goed
overleg op beleids- en op uitvoeringsniveau een voorwaarde is om de knelpunten op te
lossen. De instellingen moeten geduld hebben, open staan voor argumentatie van elkaar
en proberen elkaar op die manier te vinden. Door goed naar elkaar te luisteren komt
men tot compromissen en kunnen de culturele verschillen worden overbrugd. De instellingen in West zien een feitelijke oplossing van de knelpunten in hun gezamenlijke
grondgedachte als basis voor de samenwerking, namelijk 'marktgericht werken met
een maximum aan kwaliteit', van waaruit men wil groeien naar gezamenlijkheid.
Sommige respondenten zien de uiteindelijk wenselijke oplossing van problemen in de
samenwerking in de vorming van een Educatieve Faculteit. Voor enkele knelpunten,
zoals de financiële, ziet men nog geen oplossingen en wacht men nadere aanwijzingen
vanuit de overheid af.
Conclusie 3
We kunnen concluderen dat aan de oplossing van dominante knelpunten wordt gewerkt.
Het overbruggen van de verschillende organisatieculturen zal volgens de respondenten
een zaak van lange adem zijn. Een gezamenlijke visie op nascholing, eenzelfde grondgedachte, lijkt sommige respondenten een goed uitgangspunt om nader tot elkaar te komen.
Andere respondenten zien meer in de oprichting van een Educatieve Faculteit.
Vraagstelling 4
Hoe worden de gekozen samenwerkingsvormen bij nascholing door de betrokken
nascholers, schoolbegeleiders en nascholingscoördinatoren gewaardeerd?
Antwoord
In het survey-onderzoek hebben de respondenten allemaal redelijk hoge waarderingen
gegeven voor de samenwerking. Met name in de uitwisselingsnetwerken, circuits en
ontwikkelingsnetwerken zijn de waarderingen hoog. In de case-studies hebben we
niemand gesproken die zich in negatieve zin over de samenwerking uitliet. Wel had
iedereen op bepaalde punten zijn of haar twijfels. Zo oordelen de respondenten in
beleidsnetwerken niet zo positief over de condities van de samenwerking en het
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ontwikkelingsproces van het samenwerkingsverband. Het draagvlak in die cases voor
de samenwerking is dan ook vrij smal, hoewel de respondenten zelf wel positief
tegenover de samenwerking staan. Er heerst daar ook enige twijfel over de samenwerking en de bijbehorende structuur, wat zich meteen uit in het feit dat de samenwerking
slechts enkele nascholingscursussen behelst. In de ontwikkelingsnetwerken zijn de
respondenten redelijk tevreden over de gekozen samenwerkingsvormen, afgezien van
het feit dat de ontwikkelingen voor sommigen wat traag verlopen.
De omgang van de mensen van de verschillende instellingen die op de werkvloer
met elkaar moeten samenwerken is in alle cases goed. Indien er problemen zijn op het
hogere niveau van het samenwerkingsverband, dan werkt dit niet door in de
samenwerking op de werkvloer. De goede omgang van de medewerkers van de
verschillende instellingen uit zich in positieve waarderingen ten aanzien van het overleg
dat de medewerkers met elkaar voeren, in positieve waarderingen voor de uitvoering
van de nascholingscursussen en ook in de tevredenheid van de cursisten over de gevolgde
nascholing. In alle cases zien de respondenten een meerwaarde van de samenwerking
in het gezamenlijk ontwikkelen van cursussen en gezamenlijk beleid voeren ten aanzien
van nascholing. De respondenten vinden dat door de samenwerking een behoorlijke
kwaliteit wordt ontwikkeld. Medewerkers kunnen zich inhoudelijk verrijken door de
confrontatie met een andere visie en andere kennis over nascholing. Het feit dat de
samenwerking voor de meeste respondenten een duidelijke meerwaarde heeft, uit zich
ook in het feit dat de samenwerkingsverbanden in alle cases in de toekomst voortgezet
zullen worden.
Conclusie 4
De waardering voor de samenwerking is over het algemeen hoog, met name bij de
uitwisselingsnetwerken, circuits en ontwikkelingsnetwerken.
Vraagstelling 5
Welke effecten hebben de gekozen samenwerkingsvormen op de opzet en uitvoering
van de nascholing?
Antwoord
De respondenten van het survey-onderzoek zijn voorzichtig met het aangeven van
effecten van de samenwerking. De effecten die ze zien, liggen vooral op het vlak van
de verbetering van de kwaliteit van de nascholing. De effecten op de eigen instelling
zijn niet zo groot en de effecten op de scholen die nascholing volgen bij de
samenwerkende instellingen zijn het minst evident. In de uitwisselingsnetwerken, circuits en ontwikkelingsnetwerken zijn de verwachtingen omtrent de effecten iets groter.
Volgens de meeste respondenten is de kwaliteit van de nascholing (het produkt)
door de samenwerking verbeterd. In Oost zien de respondenten effecten van de
samenwerking op het nascholingsbeleid. Door de samenwerking is men in West in
staat een nascholingsaanbod samen te stellen waarvan men zeker weet dat er behoefte
aan is. In twee cases noemen de respondenten een toename van de efficiëntie bij
nascholing een effect van de samenwerking.
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Conclusie 5
De effecten van de samenwerking 7ijn voor de respondenten vooral zichtbaar in de
toename van de kwaliteit van de nascholing Door de samenwerking is doelgerichte
overdracht mogelijk van het geleerde in de trainings- of nascholingssituatie naar de
klas als werkplek (transfer) We concluderen echter met de instellingen dat de nazorg
in de praktijk meer en beter uitgevoerd moet worden, omdat de effecten op schoolniveau
nog voor niemand echt evident zijn Dit hangt samen met het feit dat de nazorg in een
aantal gevallen nog niet goed van de grond is gekomen
Vraagstelling 6
Wat zijn de ervaringen van de cursisten (directieleden van basisscholen) met betrekking
tot de samenwerking van de РАВОЧ en SBD's bij nascholing9
Antwoord
De cursisten zijn over het algemeen zeer tevreden over de geboden nascholing en
denken ook positief over de bruikbaarheid van het geleerde op school, ook al was er in
veel gevallen geen sprake van nazorg Of de tevredenheid van de cursisten over de
cursus en de bruikbaarheid van het geleerde in de schoolpraktijk is toegenomen door
de samenwerking, kunnen de meesten niet beoordelen Een aantal cursisten geelt aan
dat ze geen duideli|k beeld hebben van de samenwerking van de PABO en de SBD,
omdat de samenwerking zich aan hun waarneming onttrekt
Conclusie 6
De cursisten zijn overwegend tevreden over de geboden nascholing, maar veel cursisten
zijn niet goed op de hoogte van de samenwerking van de PABO's en SBD's

In deze paragraaf is een aantal differentiële effecten van de verschillende netwerktypen
besproken Ook in de volgende paragraaf zullen nog enkele de revue passeren Tabel
6 1 geeft een schematisch overzicht van deze effecten We hebben gezien dat de zes
netwerken in twee categorieën ingedeeld kunnen worden enerzijds het
uitwisselmgsnetwerk, circuit en ontwikkelingsnetwerk, anderzijds het beleidsnetwerk,
coalitienetwerk en competitief netwerk In het overzicht zal deze tweedeling in
netwerktypen worden aangehouden In de tabel worden de geconstateerde effecten
vergelijkenderwijs voorde twee categorieën netwerken uitgezet
In de tabel zijn niet zoveel begrippen vet afgedrukt De oorzaak hiervan ligt in het feit
dat de netwerktheorie van slechts enkele veronderstellingen uitgaat, namelijk met
betrekking tot de periode van bestaan en de structuur en coördinatie van het
samenwerkingsverband Met betrekking tot de strategieën en spelen veronderstelt de
netwerktheorie geen nader gespecificeerde samenhangen met de netwerktypen, maar
in de beschrijving van de netwerktypen zoals in hoofdstuk 2, komen aspecten als
autonomie, macht en conflict duidelijk naar voren bij de beleids- en coalitienetwerken
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Tabel 6.1: Overzicht van de differentiële effecten van de verschillende netwerktypen
inhoudelijk uitwissehngsnetwerk / structureel beleidsnetwerk / coalitie-

penode van bestaan
slructuurtype
coordinatietype

circuit / ontwikkelingsnetwerk

netwerk / competitief netwerk

langer
strakker (federatieve structuur)

korter
losser (sociale-keuze structuur)
losser (eenvoudig uitwisselings-

strakker (gedelegeerd systeem)

systeem)
survey, autonomie, macht
case markt
survey, competitie, conflict
case competitie

strategie
spel

case markt
survey coöperatie
case. competitie

aantal nascholingscursussen
knelpunten

waardering voor samenwerking
werkvloer (overleg en
uitvoering)
verwachtingen t a ν
effecten
type effecten

minder
meer
verschillende organi satieculliiren. oveiheidsbeleid, instellingsautonomie, belangen van de
visie op nascholing, intake en
instellingen en financiële aspecten
nazorg
hoger

lager

goed, meerwaarde

goed, meerwaarde

groter
toename kwaliteit van de

kleiner

nascholing
groot
kleinere instellingen

tevredenheid cursisten
grootte van de instellingen
motieven
interdependentie

meer inhoudelijk
meer bewust

intensiteit samenwerking
cultuur

meer intensief
PABO proces, SBD resultaat

toename kwaliteit van de
nascholing
groot
grotere instellingen
minder inhoudelijk
minder bewust
minder intensief
PABO proces, SBD. resultaat

Cursief differentiële effecten »econstateerd
Vet. resultaten zoals we ze vei wachtten op basis van de netwerkth :onc
Cursief en vet: differentiële ef!ecten en resultaten zoals we /e verw:ichtten op basis van de netwerktheorie

Vanaf het begrip 'aantal nascholingscursussen' in tabel 6.1 gaat het in feit om de
uitvoering van nascholing in samenwerking. Daar doet de netwerktheorie (uiteraard)
geen specifieke uitspraken over, maar het beeld over de nascholingspraktijk dat naar
voren komt uit het onderzoek, komt overeen met de verwachtingen die op basis van de
netwerktypologie gemaakt konden worden: de inhoudelijke netwerktypen werken
intensiever samen bij een groter aantal nascholingscursussen en de verwachtingen
omtrent de effecten zijn ook hoger gespannen, terwijl voor de structurele netwerktypen
een omgekeerd beeld geschetst kan worden.
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6.4 Discussie
In deze paragraaf worden de gevonden resultaten geïnterpreteerd aan de hand van de
theoretische uitgangspunten en blikken we tevens kritisch terug op het conceptuele
model dat aan de basis heeft gelegen van dit onderzoek (paragraaf 6.4.1). In paragraaf
6.4.2 zal een aantal kritische opmerkingen gemaakt worden over het onderzoek.

6.4.1 Interpretatie van de resultaten aan de hand van het conceptuele model
Het conceptuele model, zoals we dat in hoofdstuk 2 hebben besproken, bestaat uit vier
blokken variabelen: de kenmerken van de afzonderlijke instellingen (blok A), de
kenmerken van de samenwerkingsverbanden (blok B), de uitvoering van nascholing
in samenwerking (blok C) en de effecten van de samenwerking (blok D). Deze blokken
zullen hier achtereenvolgens besproken worden, waarbij we de begrippen netwerktype,
structuur, strategie, spel (belangrijke begrippen uit de netwerktheorie van Godfroij) en
cultuur speciale aandacht zullen geven.
BlokA: de kenmerken van de afzonderlijke instellingen
We zijn ervan uitgegaan dat de kenmerken van de afzonderlijke instellingen (blok A)
in relatie staan tot de vormgeving van het samenwerkingsverband (blok B). Het blijkt
dat de omvang van de instellingen, de motieven om te gaan samenwerken en de
interdependentie correleren met de netwerklypen: grote instellingen zitten vaker in
samenwerkingsverbanden die te typeren zijn als coalitie- en competitieve netwerken.
Instellingen die inhoudelijke motieven hebben om te gaan samenwerken, blijken vooral
deel uit te maken van samenwerkingsverbanden die te typeren zijn als uitwisselingsnetwerk, circuit of ontwikkelingsnetwerk. Deze instellingen zijn zich ook meer
bewust van hun interdependentie.
Conclusie A
Enkele door ons onderzochte kenmerken van de afzonderlijke instellingen, te weten de
omvang van de instellingen, de motieven om te gaan samenwerken en de interdependentie hebben invloed op de vormgeving van het samenwerkingsverband.
Blok B: de kenmerken van het samenwerkingsverband
Een sterk punt van Godfroij's theorie is dat deze mogelijkheden biedt om te kijken
naar de samenwerkingsverbanden zelf. Mijs (1987) wijst erop dat veel
interorganisationele studies de afzonderlijke organisaties als uitgangspunt hebben
gekozen, terwijl Godfroij's model bruikbaar is voor analyse van de interorganisationele
relaties en het netwerk als geheel, die kenmerken hebben die niet zonder meer zijn te
reduceren tot de eigenschappen van de deelnemende organisaties.
De netwerktypen van Godfroij, het centrale begrip van dit onderzoek (blok B),
komen in de praktijk niet in zuivere vorm voor. We hebben in ons onderzoek de
ideaaltypen niet erg dicht kunnen benaderen (de grens van 1.75 die wij bij de CityBlock-afstanden hebben gekozen, is ruim te noemen). Bovendien hebben we vastgesteld
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dat we een tweedeling kunnen maken in de samenwerkingsverbanden van de PABO's
en SBD's aan de ene kant staan de samenwerkingsverbanden die te typeren zijn als
uitwisselingsnetwerken, circuits en onlwikkehngsnetwerken (eerste categorie
netwerktypen) Aan de andere kant staan de samenwerkingsverbanden die te typeren
zijn als beleids-, coalitie- en competitieve netwerken (tweede categorie netwerktypen)
Op basi!, van deze resultaten vragen we ons af of de onderverdeling m zes netwerktypen niet te genuanceerd is voor het beschrijven van samenwerkingsverbanden van
PABO's en SBD's Uit het onderzoek en met name die van de case-studies, blijken
vooral het ontwikkelings- en beleidsnetwerk (uit elke categorie van netwerktypen één)
het best aan te sluiten bij de actuele situatie van de PABO's en SBD's
Bovendien kan de aard van samenwerkingsverbanden in termen van de netwerktypen
in de loop van de tijd veranderen Zoals we in hoofdstuk 2 hebben betoogd, biedt de
netwerktheorie van Godfroij hiertoe ruimte, omdat het een dynamische theorie betreft,
waann ontwikkelingen van netwerken en interacties binnen een netwerk volop aandacht
krijgen (Van den Besselaar, 1984) Hier zit een belangrijke meerwaarde van deze
netwerktheorie Zoals we in het eerste hoofdstuk hebben besproken zijn de beleidskaders
waarbinnen de PABO's en SBD's functioneren aan verandering onderhevig De
samenwerkingsverbanden van PABO's en SBD's staan bloot aan allerlei maatschappelijke en beleidsmatige invloeden en passen zich aan de veranderende
omstandigheden aan, waardoor de karaktensering van de samenwerkingsverbanden in
termen van netwerktypen ook verandert Startende samenwerkingsverbanden hebben
veelal de kenmerken van het coahtienetwerk en samenwerkingsverbanden die al langer
bestaan, de kenmerken van het uitwissehngsnetwerk Dit wijst op een inhoudelijke
groei en ontwikkeling van de samenwerkingsverbanden De intensiteit van de
samenwerking tussen de instellingen is bij het uitwissehngsnetwerk, circuit en ontwikkehngsnetwerk hoog, bij de coalitie en ook het beleidsnetwerk laag Ook dit kan dus
groeien in de tijd Volgens de netwerktheorie is subsidie die instellingen alleen maar
krijgen als ze gaan samenwerken bij een bepaald project een reden om een coahtienetwerk te vormen Ge/ien het teit dat overheidssubsidies bij bepaalde nascholingsprojecten
bij veel samenwerkingsverbanden van PABO's en SBD's een belangrijke stimulans
zijn geweest om de samenwerking te starten, is ook theoretisch te verklaren dat startende
samenwerkingsverbanden veel kenmerken vertonen van het coahtienetwerk De
instellingen kijken als het ware nog even de kat uit de boom en besluiten later om de
samenwerking al dan niet te intensiveren en verder uit te bouwen
Conclusie BI
De actuele situatie en ontwikkelingen van de samenwerking van PABO's en SBD's
kunnen beschreven worden m termen van ontwikkelings-, coalitie- en beleidsnetwerken
Vanuit de zojuist besproken coahtienetwerken valt er een verbinding te maken met de
structuur van samenwerkingsverbanden Volgens de theorie zullen de organisaties in
coahtienetwerken met name samenwerken op punten waarop ze belangenovereenkomsten hebben, te weten bij projecten met overheidssubsidie Dergelijke netwerken
zullen vaak weer verdwijnen als de subsidiestroom voor de samenwerkingsprojecten
163

ophoudt Het creëren van strakke structuren is bij coahtienetwerken dan feitelijk
overbodig, een sociale-keuze-structuur met een eenvoudig uitwissehngssysteem is
voldoende. Godfroij (1992) schrijft dat, in tegenstelling tol de theorie, veel
coahtienetwerken strak gestructureerd zijn, terwijl juist meer flexibele vormen gunstiger
zijn in het kader van de tijdelijkheid die past bij coalities Ditzelfde beeld schetst hij
ook voor beleidsnetwerken Bij de samenwerkende PABO's en SBD's kan dit beeld
niet worden bevestigd onze gegevens wijzen uit dat bij beleids- en coahtienetwerken
veeleer sprake is van 'passende' structuurtypen, zoals de coahtiestructuur en de socialekeuze-structuur Ook bij de overige netwerktypen hebben we 'passende' structuurtypen
en coördinerende organen gevonden.
In uitwissehngsnetwerken, circuits en ontwikkelingsnetwerken van PABO's en
SBD's hebben de coördinerende organen taken die betrekking hebben op het
nascholingsaanbod en de afstemming en taakverdeling tussen de samenwerkende
instellingen Deze samenwerkingsverbanden houden zich meer bezig met inhoudelijke zaken en vaak wordt er samengewerkt bij een groter aantal nascholingscursussen,
waardoor de door ons gevonden strakkere structuurtypen, zoals de federatieve structuur
met een gedelegeerd systeem, de samenwerking ten goede komen
Conclusie B2
Bij de samenwerkende PABO's en SBD's is er sprake van 'theoretisch passende'
structuur- en coordinatietypen Dit wil zeggen dat de netwerktypen die theoretisch
gezien een strakkere structuur behoeven, bijvoorbeeld ontwikkelingsnetwerken, ook
in de werkelijkheid van samenwerkende PABO's en SBD's strak gestructureerd zijn,
bijvoorbeeld federatief met een gedelegeerd systeem voor de coördinatie Netwerktypen
die theoretisch gezien een minder strakke structuur behoeven, bijvoorbeeld
coahtienetwerken, zijn ook in de werkelijkheid van samenwerkende PABO's en SBD's
minder strak gestructureerd, bijvoorbeeld een sociale-keuze structuur met een eenvoudig
uitwissehngssysteem voor de coördinatie
Vervolgens hebben we de samenhang bekeken van de begrippen uit blok В met het
netwerktype Met betrekking tot de strategieën en spelen, kunnen we geen eenduidige
uitspraken doen over de relatie met de netwerktypen De netwerktheorie doet geen
voorspellingen over deze relatie. Bij toekomstige uitwerkingen van de theorie zou
hieraan aandacht moeten worden besteed Dit onderzoek levert hieraan een eerste
bijdrage
Globaal hebben we met betrekking tot de strategieën de volgende relaties gevonden
autonomiestrategie is belangrijk bij beleids-, coalitie- en competitieve netwerken,
alsmede het hebben van zoveel mogelijk zekerheid omtrent de middelen (machtstrategie) Wat betreft de spelen wordt de interactie van de samenwerkende PABO's en SBD's
bij het uitwisselmgsnetwerk, circuit en ontwikkelingsnetwerk vooral gekenmerkt door
coöperatie Bij de samenwerkingsverbanden die wij als beleids-, coalitie-, ol competitieve netwerken hebben gedefinieerd, is met name sprake van de spelen competitie,
conflict en conflictbeheersing Dit beeld komt overeen met de aard van de netwerktypen
Bij de case-studies hebben we geconstateerd dat de strategieën en spelen van de PABO's
en SBD's, onafhankelijk van het netwerktype, ongeveer dezelfde zijn marktstrategie
en competitie
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Aan de hand van de contingentietheorie (zie bijvoorbeeld Hanson, 1991) kan een
verklaring worden gegeven voor de geringe verschillen in strategieën en spelen van de
samenwerkende PABO's en SBD's. De contingentietheorie maakt namelijk een
onderscheid tussen de interne en de exteme organisatie van een instelling. Cultuur,
structuur en coördinatie behoren tot de inteme organisatie. Strategieën waarmee een
instelling in contact treedt met zijn omgeving en de omgeving zelf, behoren tot de
exteme organisatie (Van Iterson & Van Witteloostuijn, 1994). Organisaties stemmen
hun strategieën af op de veranderingen in de externe omgeving. Wat betreft PABO's en
SBD's wordt de externe omgeving gevormd door het overheidsbeleid, waarin
momenteel grote veranderingen plaatsvinden. De samenwerkende PABO's en SBD's
zetten momenteel gelijke strategieën in om doeltreffend in te kunnen spelen op de
veranderingen in het overheidsbeleid. Deze exteme factor leidt ook tot vergelijkbare
strategieën en spelen van de PABO's en SBD's, ondanks de verschillen in netwerktype.
Kortom: de lijn exteme omgeving * netwerktype · strategie/spel is zeer coherent bij
de PABO's en SBD's.
Conclusie B3
Uit het feit dat de marktstrategie en het competitiespel, onafhankelijk van het
nctwerktype, bij de samenwerkende PABO's en SBD's de overhand hebben, lijkt de
omgeving een belangrijkere verklarende factor te zijn voor de voorkomende strategieën
en spelen dan de theoretische veronderstellingen uit de netwerktypologie.
Tot slot willen we een kanttekening plaatsen bij onze onderzoeksresultaten met
betrekking tot het cultuurbegrip, waarbij we uit zijn gegaan van de empirische studie
van Hofstede et al. ( 1990). In het survcy-onderzoek hebben we gevonden dat de meeste
instellingen een resultaat-georiënteerde cultuur hebben (gericht op het uiteindelijke
doel van de nascholingscursus, bijvoorbeeld schoolontwikkeling). In de case-studies
hebben we een fundamenteel cultuurverschil tussen de PABO's en SBD's gevonden:
de PABO's in alle cases hebben een procesgerichte cultuur (gericht op de optimalisering
van de kwaliteit van de nascholingscursus zelf) en de SBD's een resultaatgerichte.
Nader onderzoek omtrent het cultuurbegrip is gewenst. De door ons gehanteerde
operationalisaties zijn, gezien de complexiteit van het cultuurbegrip en de beschikbare
onderzoekstijd, beknopt gebleven. Wij adviseren om een onderzoek op te zetten naar
de samenwerking van de PABO's en SBD's, waarbij de cultuur van de instellingen een
centraal begrip is. Dergelijk onderzoek zou moeten uitwijzen welke cultuurelementen
in het geding zijn als instellingen willen gaan samenwerken (zie ook Van Gennip,
1990). Veel knelpunten kunnen voorkomen worden als instellingen vooraf meer
informatie hebben over eikaars organisatieculturen op basis waarvan men toenadering
kan zoeken.
Conclusie B4
Samenwerkingsprocessen van PABO's en SBD's zouden nader onderzocht moeten
worden aan de hand van het begrip 'organisatiecultuur'.
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Blok С: de uitvoering van de samenwerking bij nascholing
Godfroij's model biedt mogelijkheden om samenwerkingsverbanden in kaart te brengen.
In ons conceptuele model zijn we een stapje verder gegaan en hebben we de uitvoering
van de gezamenlijke activiteiten als uitwerking van de samenwerking toegevoegd als
blok С
We hebben verondersteld dat een bepaalde vormgeving van het samenwerkingsver
band (blok B), waarbij we ons beperkt hebben tot de variabele 'netwerktype', in relatie
staat met de samenwerking bij de uitvoering van nascholing (blok C). Het overleg over
nascholing en de uilvoering daarvan blijken niet samen te hangen met het netwerktype:
we hebben nauwelijks verschillen geconstateerd tussen de samenwerkingsverbanden.
De verklarende waarde van de netwerktheorie beperkt zich bij de PABO's en SBD's
kortom tot het hogere niveau van de samenwerkingsverbanden (blok B).
Met betrekking tot de knelpunten hebben we wel samenhang geconstateerd: de
instellingen die samenwerken binnen de eerste categorie netwerktypen (ontwikke
lingsnetwerk) ervaren knelpunten die direct betrekking hebben op de uitvoering van
nascholing, bijvoorbeeld de nazorg die nog onvoldoende gerealiseerd is. De instellingen
die samenwerken binnen de tweede categorie netwerktypen (beleidsnetwerk) ervaren
knelpunten die betrekking hebben op beleidsmatige aspecten van nascholing,
bijvoorbeeld de onzekerheid omtrent de financiën.
Uit het onderzoek is gebleken dat de respondenten uit de eerste categorie netwerktypen meer tevreden zijn over de samenwerking dan de respondenten uit de tweede
categorie, maar in beide gevallen ziet men een meerwaarde in de samenwerking en
wenst men de samenwerking voort te zetten.
Conclusie С
De dagelijkse samenwerking op de werkvloer vertoont nauwelijks samenhang met het
netwerktype, waarmee het gehele samenwerkingsverband getypeerd kan worden.
Blok D: de effecten van de samenwerking
Ten slotte veronderstelden we een mogelijke invloed van de uitvoering van de samenwer
king (blok C) op de effecten van de gegeven nascholing (blok D).
Conclusie D
Uit het onderzoek is gebleken dat de respondenten in de eerste categorie netwerktypen
(namelijk uitwisselingsnetwerken, circuits en ontwikkelingsnetwerkcn die zich meer
richten op de inhoud van de samenwerking, namelijk nascholing) over het algemeen
meer effecten van de samenwerking rapporteren dan de respondenten in de tweede
categorie (namelijk beleids-, coalitie- en competitieve netwerken die zich meer richten
op de structurering van het samenwerkingsverband).

6.4.2

Kanttekeningen

bij het onderzoek

In deze paragraaf wordt een aantal problemen die zich hebben voorgedaan tijdens het
onderzoek, opgetekend. Eerst wordt ingegaan op het conceptuele model, daarna wordt
aandacht besteed aan de actuele wettelijke ontwikkelingen met betrekking tot de PABO's
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en SBD's, vervolgens wordt ingegaan op de actualiteit en generaliseerbaarheid van de
resultaten en ten slotte wordt aandacht besteed aan de meting van de effecten van de
samenwerking zoals die in dit onderzoek heeft plaatsgevonden.
Wat betreft het conceptuele model bleek een aantal begrippen moeilijk van elkaar te
onderscheiden. Zo bleek het onderscheid tussen motieven, condities en doel van de
samenwerking niet praktisch. In de vragenlijst van het survey-onderzoek hebben we
ze samengevoegd en geoperationaliseerd als Overwegingen om te gaan samenwerken'.
We hebben ons bij de gezamenlijke nascholingsactiviteiten beperkt tot de begrippen
'knelpunten' en 'waardering'. De uitvoering zelf ontbrak als apart begrip in het
conceptuele model, maar heeft in de case-studies wel voldoende aandacht gekregen.
Over het geheel genomen is het conceptuele model redelijk goed bruikbaar gebleken
bij de beschrijving van de samenwerkingsverbanden van PABO's en SBD's. Het
conceptuele model heeft vooral dienst gedaan als overzicht van de variabelen.
Ten tweede moet de aandacht gevestigd worden op het tijdstip waarop dit onderzoek
heeft plaatsgevonden. Het onderzoek ging januari 1991 van start. In de WOV is de
horizonbepaling opgenomen dat de wet met ingang van 1995 komt te vervallen.
Inmiddels is bekend geworden dat die datum eenjaar is uitgesteld. De Wetenschappelijke
Raad voor het Regeringsbeleid (1991) adviseert in haar rapport ten aanzien van de
onderwijsverzorging om de subsidie voor nascholing en begeleiding aan de scholen in
plaats van aan de PABO's en SBD's te verschaffen. In de tijd van het survey-onderzoek
was dit WRR-rapport net verschenen. De reacties van de kant van de SBD's op het
advies waren niet positief. De beleidsontwikkelingen vestigen momenteel de aandacht
op de 'Educatieve Faculteiten', waarin lerarenopleidingen, ondcrwijsverzorgingsinstellingen en andere educatieve instellingen worden geconcentreerd'. In zulke grote
instellingen is het mogelijk dat de functie schoolbegeleiding kan blijven voortbestaan,
maar de SBD's vrezen voor het verlies van hun eigen identiteit en verworvenheden.
De toenmalige ontwikkelingen maakten de samenwerking tussen PABO's en SBD's
niet tot het meest geliefde gespreksonderwerp van de respondenten, wat merkbaar was
tijdens de oriënterende gesprekken met een aantal deskundigen in het veld van
nascholing en begeleiding. We verwachtten derhalve moeilijkheden met de respons op
onze schriftelijke vragenlijst. Dat de respons desondanks 68% was, mag tot tevredenheid
stemmen. We moeten echter wel een kanttekening maken bij de waarde die we aan de
•verzamelde gegevens moeten hechten. Het kan niet uitgesloten worden dat de

De ontwikkelingen staan niet stil Naar aanleiding van belangrijke rapporten, zoals het rapport 'Een
beroep met perspectief' van de Commissie Toekomst Leraarschap (1992), de nota 'Vitaal leraarschap'
(Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, 1993) en de visitatierapporten van de initiële
lerarenopleidingen (HBO-Raad, 1993). verleggen de nog prille Educatieve Faculteiten reeds nu hun
aandacht van de nascholing naar de initiële opleidingen. De onderwijsverzorgingsinstellingen verdwijnen
op de/e manier enigszins naar de achtergrond in de Educatieve Faculteiten De samenwerking van
lerarenopleidingen en onderwijsverzorgingsinstelhngen dient uiteindelijk gerealiseerd te worden in
zogenaamde Educatieve Netwerken, maar de prioriteit ligt nu bij de versterking van de initiële opleidingen
onder de noemer van de Educatieve Faculteiten (TK, 1994-1995, 23900, nr. 52, Uitleg, 1994c, 1994d)
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respondenten sociaal-wenselijke antwoorden hebben gegeven op de vragen, gezien
het feit dat hun overlevingskansen in het geding zijn, hoewel we hiervoor geen directe
indicaties hebben gevonden.
Het derde punt dat we hier aan de orde willen stellen is de actualiteit en generaliseerbaarheid van de gevonden resultaten. Bij het survey-onderzoek hebben we de
gehele populatie van PABO's en SBD's in ons onderzoek betrokken. Bij een respons
van 68% zijn wij van mening dat generalisatie naar alle PABO's en SBD's
gerechtvaardigd is. Naar aanleiding van de case-studies, die een jaar later hebben
plaatsgevonden, hebben we vastgesteld dat de typeringen in termen van netwerken aan
verandering onderhevig kunnen zijn. Analoog hieraan is het mogelijk dat ook andere
resultaten van het survey-onderzoek in de loop van de tijd wijzigingen hebben
ondergaan. Daarom moeten we enigszins kritisch omgaan met de actualiteit van de
resultaten van het survey-onderzoek. We mogen de resultaten die we op basis van de
case-studies hebben gevonden echter niet zonder meer generaliseren naar de overige
samenwerkingsverbanden: het is derhalve mogelijk dat de veranderingen in termen
van netwerktypen zoals we die bij de cases hebben gevonden, niet bij andere
samenwerkingsverbanden hebben plaatsgevonden. Case-studies zijn wel functioneel
in het licht van onze vraagstellingen met betrekking tot de samenwerking bij de
uitvoering van nascholingscursussen.
Het vierde punt is de betrouwbaarheid van de effectmetingen. We hebben de
respondenten gevraagd een inschatting te maken van de effecten die zij zien of
verwachten van de samenwerking. We hebben een diachronische effectmeting op de
kwaliteit van de nascholing en nascholingsprodukten buiten het bestek van dit onderzoek
gelaten, omdat het moeilijk is om vergelijkingsmateriaal te vinden van vóór en na de
samenwerking. Dan zouden we een nascholingsthema moeten vinden dat zowel door
een afzonderlijke PABO, een afzonderlijke SBD, als in samenwerking is uitgevoerd.
Bovendien zou een valide en betrouwbare set van kwaliteitscriteria van
nascholingscursussen moeten worden ontwikkeld. Van Tulder ( 1992) heeft onderzoek
gedaan naar kenmerken van effectieve nascholing. Met de Delphi-methode heeft zij
34 vormgevingskenmerken geformuleerd. Deze kenmerken zouden kunnen dienen als
kwaliteitscriteria, waaraan nascholingscursussen kunnen worden getoetst. Een volgend
onderzoek zou aandacht moeten besteden aan deze effectproblematiek.
Een andere manier van effectmeting zou via de initiële opleiding leraar
basisonderwijs en de schoolbegeleiding kunnen plaatsvinden. Het zou interessant zijn
om in vervolgonderzoek de effecten die de samenwerking heeft op de inhoud en
vormgeving van de initiële opleiding en de schoolbegeleiding na te gaan.
We hebben in deze studie kennis kunnen maken met de betekenis van de netwerktheorie
voor samenwerkingsprocessen van PABO's en SBD's. We hebben de beleids- en
organisatie-ontwikkelingen van de instellingen met behulp van de netwerktypologie
in kaart kunnen brengen. De betekenis van de netwerktheorie blijkt zich echter niet uit
te strekken naar het primaire proces van de samenwerking bij de uitvoering van
nascholingscursussen. De netwerktheorie biedt ons inziens mogelijkheden om
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samenwerkingsprocessen op het niveau van beleid en organisatie van andere educatieve
instellingen (en natuurlijk ook ook van andere, met-educatieve, organisaties) in kaart
te brengen
In de loop van het proefschrift hebben we een beeld gekregen van PABO's en
SBD's die, soms met vallen en opstaan, de samenwerking langzamerhand vorm geven
Al met al is samenwerking onvermijdelijk niet alleen om het overheidsbeleid te kunnen
uitvoeren of om te overleven, maar ook omdat samenwerking een meerwaarde betekent
voor de kwaliteit van de nascholing
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Samenvatting

In deze studie is verslag gedaan van een onderzoek naar de samenwerking van PABO's
en SBD's bij nascholing. Wat nu volgt is een samenvatting van de achtergronden en
opzet van het onderzoek, en van de resultaten van zowel het survey-onderzoek als de
case-studies.

Achtergronden en opzet van het onderzoek
PABO's en SBD's dienen samen te werken op het terrein van de ondersteuning van
leerkrachten basisonderwijs. De ondersteuning die PABO's en SBD's aan scholen geven
bestaat uit nascholing respectievelijk schoolbegeleiding. Het aanbod van ondersteunende
activiteiten van PABO's bestaat in de regel uit nascholingscursussen. Veel SBD's hebben
ook activiteiten in hun aanbod die in cursusvorm worden aangeboden. In het verleden
en ook nu nog heeft de overheid de samenwerking van PABO's en SBD's gestimuleerd
door bij bepaalde ondersteuningsprojecten, zoals Onderwijskundig Management Primair
Onderwijs, subsidies te verschaffen op voorwaarde dat er samengewerkt wordt.
De samenwerking tussen deze twee soorten instellingen heeft een lange voorgeschiedenis. In 1975 wordt voor het eerst gemeld dat het wenselijk zou zijn als PABO's
en SBD's samenwerken. Van 1985 tot en met 1987 wordt de samenwerking bij bepaalde
nascholingsacliviteiten wettelijk verplicht gesteld binnen de kaders van de WHBO en
WOV en bij AMvB. De bepaling van het ondersteuningsaanbod is in de loop der jaren
verschoven van de aanbodzijde (PABO en SBD) naar de vraagzijde (de basisscholen).
De WRR heeft deze verschuiving naar aanleiding van de op handen zijnde expiratie
van de WOV (per 1 januari 1996) geadviseerd. Dit is later wettelijk vastgesteld in de
wetten voor basisonderwijs en speciaal onderwijs.
Begin jaren '90 is de ideeënvorming omtrent de samenwerking van PABO's en
SBD's in een stroomversnelling geraakt dooreen brief van de toenmalige staatssecretaris
van Onderwijs en Wetenschappen, Wallage. Hij beschrijft daarin zijn wensen omtrent
de vorming van zogenaamde Educatieve Faculteiten. In een Educatieve Faculteit moeten
opleiding, nascholing en onderwijsondersteuning samengaan, aldus de staatssecretaris.
In 1992 is een aantal experimentele Educatieve Faculteiten van start gegaan. Eenjaar
later stelt de onderwijsinspectie vast dat de SBD's veelal een ondergeschikte positie
innemen in de Educatieve Faculteiten. Bovendien is een groot aantal instellingen gaan
samenwerken onder de vlag van Educatieve Federatie, die een meer vrijblijvend karakter
heeft dan de Educatieve Faculteiten die de staatssecretaris voor ogen had. Kortom: de
omgeving waarbinnen de samenwerkende PABO's en SBD's moeten functioneren, is
in beweging. Om de samenwerkingsvormen op een verantwoorde wijze in kaart te
kunnen brengen, hebben we een theorie nodig die ook rekening houdt met mogelijke
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veranderingen op de korte termijn. Die theorie vinden we in de netwerktheorie van
Godfroij(1981, 1989).
Godfroij gaat ervan uit dat organisaties samenwerken omdat ze met betrekking tot
bepaalde doelen en middelen interdependent zijn. De afzonderlijke organisaties hebben
elk hun eigen structuur, cultuur en motieven om te gaan samenwerken. Ook
samenwerkingsverbanden hebben een eigen structuur en cultuur. Bij samenwerking
van PABO's en SBD's zijn tenminste twee instellingen belrokken: één PABO en één
SBD. Deze samenwerking is een vorm van interorganisationele netwerkvorming. Godfroij onderscheidt zes netwerktypen. Binnen een netwerk proberen de samenwerkende
organisaties gemeenschappelijke doelen te bereiken. Tevens willen ze met behulp van
bepaalde strategieën (ontwerp van het handelen) en spelen (de interactie tussen
instellingen) tot het realiseren van hun doelen en tot beheersing van de middelen komen.
PABO's en SBD's werken veelal samen waar het de nascholing van leerkrachten basisonderwijs betreft. Op dit punt zijn de instellingen wederzijds afhankelijk van elkaar
wat betreft eikaars kennis en het verwerven van de benodigde nascholingsgelden, de
'middelen' in Godfroij's termen. Naast de officiële doelen van het samenwerkingsverband is het mogelijk dal de afzonderlijke instellingen ook eigen doelstellingen
nastreven. Binnen de interorganisationele interactie, proberen de PABO's en SBD's
hun eigen strategieën uit te zetten om hun eigen doelen te bereiken. Het komt erop neer
dat bij netwerken van organisaties een zichtbare bovenbouw aanwezig is: de officiële
doelen en de structuur van het netwerk, en een meer onzichtbare onderbouw: waar
strategieën worden uitgezet om eigen doelen na te streven.
De belangrijkste theoretische begrippen die we in het onderzoek hebben gebruikt,
zijn samengevat in het conceptuele model. We houden in deze samenvatting de structuur
van dat model aan. Het model bestaat uit vier blokken: de kenmerken van de
afzonderlijke instellingen, de kenmerken van het samenwerkingsverband, de kenmerken
van de in samenwerking uitgevoerde nascholing en de effecten van de samenwerking.
Om de samenwerkingsvormen van PABO's en SBD's te onderzoeken, hebben we voor
een tweeledige onderzoeksopzet gekozen, bestaande uit een landelijk survey-onderzoek
en een multiple case-studie. Tijdens het survey-onderzoek zijn met schriftelijke
vragenlijsten gegevens bij alle PABO's en SBD's van Nederland verzameld. Hiermee
hebben we de samenwerkingsverbanden in kaart gebracht (blok A en В van het
conceptuele model). De respons was 68%. Vervolgens hebben we de overeenkomst
met de netwerktypen berekend op basis van het scoreprofiel van een samen
werkingsverband op een aantal variabelen, zoals condities, motieven, interdependentie,
structuur en coördinatie, en verwachtingen. De data zijn geanalyseerd met kwantitatieve
data-analysetechnieken. Tijdens de case-studies zijn bij vier samenwerkingsverbanden
data verzameld omtrent de uitvoering van nascholing waarbij daadwerkelijk wordt
samengewerkt (blok С en D van het conceptuele model). Er zijn cases geselecteerd die
onderling zoveel mogelijk variëren binnen de netwerktypologie van Godfroij, terwijl
we de inhoud van de samenwerking constant hebben gehouden door als eis te stellen
dat er wordt samengewerkt bij het nascholingsthema Onderwijskundig Management'.
Er zijn 19 interviews afgenomen met 22 respondenten van 12 verschillende instellin172
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Figuur 5 I. Conceptueel model van hel onderzoek naar samenw crking van PARO 's en
SBD's bij nascholing
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gen. Deze gegevens zijn met behulp van de kwalitatieve analyse-technieken van Miles
en Huberman (1984) geanalyseerd. Bovendien hebben de basisscholen die bij de
instellingen uit de cases de nascholingscursus Onderwijskundig Management hebben
gevolgd, een schriftelijke vragenlijst ontvangen met vragen omtrent hun ervaringen
met de samenwerking van hun cursusleiders. De respons bedroeg 46%. Deze data zijn
geanalyseerd met kwantitatieve data-analysetechnieken.

Resultaten
In deze paragraaf worden in samenvatting de resultaten van het survey-onderzoek en
de case-studies tezamen besproken, in de volgorde van de begrippen volgens het
conceptuele model.
Wat betreft de omvang van de nascholing binnen de afzonderlijke instellingen wordt
slechts een klein gedeelte van de nascholingsformatie ingezet bij cursussen die in
samenwerking worden uitgevoerd, terwijl een vrij groot gedeelte van de cursisten aan
dergelijke cursussen deelneemt.
Wat de organisatiecultuur van de afzonderlijke instellingen met betrekking tot
nascholing betreft hebben we vastgesteld dat die bij zeven van de 27 samenwerkingsverbanden grotendeels overeenkomen. Vijf van deze zeven samenwerkingsverbanden
bestaan uit twee instellingen. Samenwerkingsverbanden die uil meerdere instellingen
bestaan zullen derhalve meer problemen ondervinden om de onderlinge verschillen in
organisatiecultuur te overbruggen. In de case-studies hebben we een fundamenteel
cultuurverschil van de PABO's en SBD's gevonden. De PABO's werken in alle cases
volgens een procesgerichte cultuur (gericht op de optimalisering van de kwaliteit van
de nascholingscursus zelf) en de SBD's volgens een resultaatgerichte cultuur (gericht
op het uiteindelijke doel van de nascholingscursus, bijvoorbeeld schoolontwikkeling).
Met betrekking tot de motieven om te gaan samenwerken, blijkt dat de instellingen
vooral inhoudelijke zaken belangrijk vinden, zoals afstemming bij nascholing,
duidelijkheid in het nascholingsbeleid, gemeenschappelijke betrokkenheid bij de
vernieuwing van het onderwijs en de verbetering van de kwaliteit van de nascholing,
maar ook het tegengaan van de concurrentiestrijd en het uitvoeren van overheidsmaatregelen. De interdependentie (wederzijdse afhankelijkheid) tussen de instellingen
is voor meer dan de helft van de instellingen een belangrijke overweging om te gaan
samenwerken, hoewel 8 (11.6%) instellingen aangeven de interdependentie een totaal
onbelangrijke overweging te vinden.
Bij de kenmerken van het samenwerkingsverband (blok B) hebben we de samenwerkingsverbanden ingedeeld in de zes netwerktypen van Godfroij. De meeste
samenwerkingsverbanden zijn te typeren als een uitwisselingsnetwerk (er wordt veel
aan uitwisseling van materialen en personeel gedaan), circuit (de nadruk ligt op de
onderlinge afstemming: de één komt in actie waar de werkzaamheden van de ander
ophoudt) of een beleids-/coalitienetwerk (bij bcleids-/coalitienetwerken gaat het om
het voeren van beleid, waarbij verschillende belangen en visies een belangrijke rol
spelen en ook om krachtenbundeling, bijvoorbeeld om een subsidie in de wacht te
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slepen) Uit de correlaties tussen de afstanden tot de verschillende netwerktypen blijkt
dat de kenmerken van het uitwisselingsnetwerk, het circuit en het ontwikkehngsnetwerk
(in ontwikkelingsnetwerken werken de organisaties samen om een gezamenlijk produkt
te ontwikkelen) significant met elkaar samenhangen Dit geldt ook voor het tno beleids-,
coalitie- en competitief netwerk (in competitieve netwerken werkt men nauwelijks
samen, maar is men wel interdependent) De typen beleids- en coalitienetwerk zijn
volgens onze gegevens van de PABO's en SBD's niet van elkaar te onderscheiden, in
tegenstelling tot de typen uitwisselingsnetwerk, circuit en ontwikkehngsnetwerk Het
competitieve netwerk hebben we als zodanig niet aangetroffen, maar sommige
kenmerken van dit type zijn wel terug te vinden bij de beleids-/codlitienetwerken
De corcelaties van de kenmerken van de afzonderlijke instellingen (blok A) met de
afstanden tot de netwerktypen geven aan dat startende samenwerkingsverbanden veelal
de kenmerken van het coalitienetwerk hebben en samenwerkingsverbanden die al langer
bestaan de kenmerken van het uitwisselingsnetwerk De intensiteit van de samenwerking
tussen de instellingen is bij het uitwisselingsnetwerk, circuit en ontwikkehngsnetwerk
hoog, bij de coalitie laag Instellingen die samenwerken in een uitwisselingsnetwerk,
circuit of ontwikkehngsnetwerk zijn veelal op grond van inhoudelijke motieven gaan
samenwerken
De typering in termen van de netwerktypen kan in de loop van de tijd veranderen,
bijvoorbeeld onder invloed van actuele ontwikkelingen zoals de Educatieve Faculteiten
In eén case is de typering gelijk gebleven (ontwikkehngsnetwerk), in een case is hij
sterk gewijzigd (van circuit naar ontwikkelings-/beleidsnetwerk) en in twee cases zijn
de kenmerken van het type beleidsnetwerk sterker naar voren gekomen Dit komt naar
alle waarschijnlijkheid naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking
tot het ontstaan van de Educatieve Faculteiten
Wat betreft de itiuttuur van de samenwerkingsverbanden geven de meeste respondenten aan dat hun samenwerkingsverband een federatieve structuur heeft De
structuurtypen van samenwerkingsverbanden kunnen variëren van een maximale
gerichtheid op de centrale doeleinden (eenheidsstructuur), tot een maximale autonomie
van de afzonderlijke organisaties (sociale-keuze-structuur) met als tussenliggende
vormen de federatieve en de coahtiestructuur De uitwissehngsnetwerken en circuits
in ons onderzoek zijn veelal federatief gestructureerd, in coalities is er sprake van
lichtere structuurvormen
In twee cases hebben we met name kenmerken van het ontwikkehngsnetwerk
gevonden Het structuurtype in deze twee cases is de federatieve structuur In de andere
twee cases hebben we meer kenmerken van het type beleidsnetwerk aangetroffen Het
overwegende structuurtype is hier de sociale-keuze-structuur De typering van hel
coördinerend orgaan in de samenwerkingsverbanden van de PABO's en SBD's loopt
parallel aan de structuurtypen
Bij de kenmerken van het samenwerkingsverband hebben we vervolgens gekeken naar
de ondereet pen waarbij wordt samengewerkt De PABO s en SBD's werken het meest
intensief samen bij de nascholingscursussen Onderwijskundig Management en het
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PRINT/Comenius project. Meestal zijn er commissies met uitvoerende taken in het
leven geroepen die verantwoordelijk zijn voor de verzorging van de nascholingscursussen. Ook is er in een aantal gevallen sprake van commissies met beleidsmatige
taken. Verder hebben we gezien dat er in twee cases op vrij veel terreinen wordt samengewerkt. In één van deze twee cases wordt ook veel gedaan aan informatievoorziening
naar de scholen toe in de vorm van een gezamenlijk informatiebulletin. Het gaat hier
om de twee samenwerkingsverbanden die met name als ontwikkelingsnetwerk zijn te
typeren. In de overige twee cases wordt er op niet zoveel terreinen samengewerkt.
Deze twee samenwerkingsverbanden moeten meer als beleidsnetwerk getypeerd
worden.
Van de strategieën van de samenwerkende instellingen blijkt het versterken van de
marktpositie het vaakst voor te komen. De marktstrategie is met name belangrijk voor
uitwisselings-, beleids-, coalitie- en competitieve netwerken. De autonomie en
profilering (autonomiestrategie) van de eigen instelling is bij de beleids-, coalitie- en
competitieve netwerken belangrijk, alsmede hel hebben van zoveel mogelijk zekerheid
omtrent de middelen (machtstrategie). Case Zuid is een voorbeeld van een
uitwisselingsnetwerk dat de marktstrategie een hoge prioriteit geeft. Ook in de overige
cases is de marktstrategie belangrijk. In case West en Noord zijn voorbeelden van
beleidsnetwerken waar de autonomie- en machtsstrategie belangrijk zijn.
Wat betreft de PABO's en SBD's hebben wc gezien dat de interactie (spelen) bij
het uitwisselingsnetwerk, circuit en ontwikkelingsnetwerk vooral gekenmerkt wordt
door bundeling van krachten (speltype coalitie) en coöperatie. Bij de samenwerkingsverbanden die wij als beleids-, coalitie-, en competitieve netwerken hebben gedefinieerd,
is meer sprake van competitie, conflict en conflictbeheersing. In de case-studies zien
we dat het competitiespel en de bijbehorende competitiebeperking de interactie tussen
de instellingen kenmerken. Dit is met name het geval bij de drie cases die (onder
andere) als beleidsnetwerk worden getypeerd.
Wat betreft de toekomst verwachten de respondenten enerzijds een toename van de
intensiteit van de samenwerking, anderzijds verwachten ze dat de samenwerking onder
druk komt te staan en dat beide soorten instellingen aan de eigen autonomie zullen
vasthouden: autonomiestrategieën met de profilering van de afzonderlijke instellingen
zullen voorlopig blijven bestaan. Bij de beleids-/coalitienetwerken verwacht men daarbij
nauwelijks afname van de onderlinge conflicten.
Uit de interviews van de case-studies blijkt dat alle instellingen zich voorbereiden
op een onzekere toekomst wat betreft overlevingskansen en concurrentie. In alle gevallen
zien we dat de instellingen zich op hun eigen manier op de toekomst voorbereiden: in
Oost is een kleine Educatieve Faculteit opgericht, in Noord organiseren sommige
PABO's en SBD's zich apart, terwijl andere PABO's en SBD's daar een Educatieve
Federatie oprichten, in West is ook een Educatieve Federatie opgericht, en in Zuid ten
slotte is men het er nog niet over eens: sommigen willen het bestaande samenwerkingsverband versterken, terwijl anderen de mogelijkheden van monosectorale samenwerking onderzoeken.
Wat betreft blok С van het conceptuele model is in de case-studies ingegaan op de
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uitx'oering van nascholingscursussen. Het overleg met betrekking tot de uitvoering
van de nascholingscursus Onderwijskundig Management gaat in alle cases vaak over
de inhoud van de cursus. Men past de cursusinhoud aan aan de specifieke wensen van
de cursisten en men maakt afspraken omtrent de taakverdeling en andere praktische
zaken. Bovendien valt over het algemeen te stellen dat er vrij veel overleg is gevoerd
bij de uitvoering van Onderwijskundig Management. De intake van nascholingscursussen wordt ofwel gezamenlijk ofwel door de SBD verzorgd, de uitvoering is in
alle gevallen een gezamenlijke activiteit, de evaluatie wordt in twee gevallen gezamenlijk gedaan en in de andere twee gevallen verzorgt één van beide instellingen de
evaluatie, en de nazorg wordt in alle gevallen aan de SBD overgelaten.
De knelpunten bij de uitvoering van nascholing die in samenwerking wordt verzorgd,
doen zich vooral voor bij de beleids-, coalitie- en competitieve netwerken. Het gaat
daarbij om knelpunten met betrekking tot onduidelijkheden in het overheidsbeleid en
het vasthouden aan de eigen autonomie. Hier zien we dus dat de instellingen in de
problemen geraken met hun eigen en eikaars autonomiestrategieën, die een hechtere
samenwerking in de weg staan.
In bijna alle cases ervaren de respondenten de verschillende organisatieculturen als
een knelpunt. In veel gevallen ervaart men inhoudelijke knelpunten over hoe een cursus
concreet ingevuld moet worden. De nazorg leidt tot problemen in Oost en West. In
West vormt ook de intake een zwak punt. In alle cases zijn de respondenten het erover
eens dat goed overleg op beleids- en uitvoeringsniveau een voorwaarde is om de
knelpunten op te lossen. De instellingen moeten volgens de respondenten openstaan
voor eikaars argumentatie en proberen elkaar op die manier te vinden. Sommige
respondenten zien de uiteindelijke oplossing in de vorming van een Educatieve Faculteit.
Voor sommige knelpunten, zoals de financiële, ziet men nog geen oplossingen.
De waardering van de respondenten voor de samenwerking is gemiddeld 3.4 op een
vijf-puntsschaal (schaaluitersten: 1 = zeer lage waardering, 5 = zeer hoge waardering).
Hoge waarderingen komen meer voor bij samenwerkingsverbanden die neigen naar
een uitwisselingsnetwerk, circuit of ontwikkelingsnetwerk, terwijl de waarderingen
lager zijn bij samenwerkingsverbanden die neigen naar een beleids-, coalitie- of competitief netwerk.
Uit de case-studies is gebleken dat het overleg met betrekking tot de uitvoering van
Onderwijskundig Management in vrijwel alle gevallen naar tevredenheid is verlopen.
Ook het in samenwerking verzorgen van nascholingscursussen zoals Onderwijskundig
Management, oogst hoge waarderingen bij de respondenten. Zij zien dat de cursisten
de cursus hoog waarderen en in de meeste gevallen zien de respondenten een
meerwaarde in de samenwerking.
Met betrekking tot blok D van het conceptuele model hebben we gevraagd naar de
effecten van de samenwerking. De door de respondenten verwachte effecten op de
kwaliteit van de nascholing, de eigen instelling en op de scholen worden niet hoog
ingeschat. De instellingen in het eerste trio (uitwisselingsnetwerken, circuits en
ontwikkelingsnetwerken) verwachten meer effecten van de samenwerking dan de
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instellingen in het tweede trio (beleids-, coalitie- en competitieve netwerken).
Volgens de respondenten is de kwaliteit van het nascholingsonderwtjs (het produkt)
door de samenwerking verbeterd. In Oost zien de respondenten effecten op het nascholingsbeleid, dat een meer constructieve vorm krijgt. Door de samenwerking zijn met
name in West de respondenten in staat een nascholingsaanbod te maken waarvan men
zeker weet dat er behoefte aan is. In Oost en West noemen de respondenten een toename
van de efficiëntie bij nascholing een effect van de samenwerking. Alle instellingen uit
de case-studies vinden dat de nazorg nog verder verbeterd moet worden, omdat de
effecten op schoolniveau nog voor niemand echt evident zijn.
De cursisten van de nascholingscursus Onderwijskundig Management zijn over
het algemeen zeer tevreden over de geboden cursus Onderwijskundig Management en
over andere nascholingscursussen en denken ook positief over de bruikbaarheid van
het geleerde op school. De cursisten hebben in de meeste gevallen geen intake (met
uitzondering van Noord) of nazorg gehad bij de cursus Onderwijskundig Management
en andere nascholingscursussen. De respondenten hadden al aangegeven dat de intake
en nazorg verbeterd dienen te worden. In de ogen van de cursisten was de taakverdeling
tussen de PABO en SBD bij de uitvoering van de nascholingscursus Onderwijskundig
Management ongeveer gelijkwaardig. Alleen in Zuid werd het aandeel van de SBD
groter gevonden dan dat van de PABO. Of de tevredenheid van de cursisten over de
cursus en de bruikbaarheid van het geleerde in de schoolpraktijk is toegenomen door
de samenwerking, weten de meeste cursisten niet. Een aantal cursisten geeft aan geen
duidelijk beeld te hebben van de samenwerking van de PABO en SBD. Oost is hierop
een uitzondering. Daar is men ook meer van mening dat de tevredenheid over de cursus
en de bruikbaarheid van het geleerde in de schoolpraktijk is toegenomen door de
samenwerking.
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Summary

This study deals with co-operative relationships between Primary Teacher Training
Colleges (PABO's) and school counselling services (SBD's).
Dutch law has assigned in-service training and school counselling to two different
organizations, that is Primary Teacher Training Colleges (PABO's) and school counselling services (SBD's). Both organizations provide services to primary schools. Although PABO's provide training and SBD's provide counselling with respect to transferring teachers' abilities to practice, problems of demarcation exist concerning the
availability of expertise and incoherence in the services both organizations offer. In
order to establish and maintain quality of educational services both organizations should,
therefore, co-operate.
Since 1985, Dutch government has formulated rules on behalf of co-operative relationships between PABO's and SBD's. Recently, state-aid for in-service training is
moving from the PABO's and SBD's to the primary schools: from the suppliers to the
demanders. In order to survive in this newly created situation of an in-service market,
the organizations have to co-operate. In the nineties, the government suggested to create so called Educative Faculties, where education, in-service training and school counselling go together. Organizations that want to establish such an Educative Faculty,
receive temporary extra state-aid.
Studies that focused on the effects of a particular in-service training program on
reading in the eighties, indicated two things: firstly, co-operation between the two
organizations was in many instances limited merely to the organization of training,
and secondly, the SBD's failed to participate. The lack of co-operation between the
PABO's and SBD's led to problems with the implementation of the reading-program
in the primary schools, because school counsellors were generally unfamiliar with the
content of the training. These studies suggested that this could be attributed to the
problem of autonomy of the organizations. Another study concerned the evaluation of
the first Educative Faculties. The researchers concluded that the SBD's positions in
these Educative Faculties were subordinate to the PABO's.
Until now, researchers have only mentioned the problem of co-operation. They
have failed to map existing co-operative relationships or to provide recommendations
to improve co-operation. To handle these matters, and to take into account the new
developments due to the new regulations of the government (Educative Faculties) an
appropriate theory is needed. The theory of networks is appropriate in this respect,
because it enables us to describe co-operative relationships and to pay attention to
developments and interactions within networks. We have chosen to use Godfroij's
theory of networks (1981,1989). Godfroij presumes that organizations co-operate be179

cause of their interdependencies concerning certain goals and means. PABO's and
SBD's are interdependent and consequently co-operate in the field of in-service train
ing of primary school teachers. Godfroij distinguishes six types of networks and intro
duces the concepts of structure, strategy and games as determinants of a network. All
objective relationships among the separate organizations constitute the structure. Stra
tegy refers to the steps taken to attain the goals of the organization; and games refer to
the behaviors regulating the interactions among the different organizations.
In an attempt to contribute to the solution of the problems of co-operation, this
study is concerned with the identification and the description of co-operative relation
ships between PABO's and SBD's. More specifically, the study addresses issues that
refer to the relationship between PABO's and the SBD's in the area of in-service trai
ning. In this study we have attempted to answer the following questions: (a) which
forms of co-operative relationships are chosen by the PABO's and SBD's when it comes
to in-service training; (b) which problems do these co-operative relationships have to
cope with; (c) which solutions are chosen for these problems; (d) how are the chosen
forms of co-operative relationships valued by the persons concerned; (e) does co
operation influence the quality of in-service training; and (f) how do the teachers of
primary schools experience the co-operation'?
The relevant theoretical concepts are summarized in a conceptual framework. The
structure of this summary runs parallel to this conceptual framework. The framework
consists of four blocks:
A. the characteristics of the separate organizations (denomination, size, culture, con
ditions for co-operation, motives to co-operate, and interdependency)
B. the characteristics of the co-operative relationship (type of network, type of struc
ture, co-ordinating body, goal of co-operation, subjects and activities, tasks of the
co-ordinating body, culture of co-operation, strategies, interaction, and expecta
tions)
C. the characteristics of the in-service training that is conducted in co-operation (prob
lems and valuation)
D. the effects of the co-operation (on the quality of in-service training, on the PABO('s)
and SBD('s), and on the schools).

To examine the co-operative relationships between PABO's and SBD's, we used a
twofold research design. First we conducted a nationwide survey, followed by a mul
tiple case-study.
In the survey a questionnaire was sent, nationwide, to all 42 PABO's and all 66
SBD's. Sixty-eight percent of the organizations responded to this questionnaire. With
these data we mapped the existing co-operative relationships (block A and В in the
conceptual framework). To analyse the questionnaire we used frequencies and princi
pal component analysis. We have also calculated the correspondence with the types of
networks on the basis of the profile of scores of a co-operative relationship on vari
ables as conditions, motives, interdependency, structure, co-ordination and expecta
tions.
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In the multiple case-study, data are gathered concerning the characteristics of the
in-service training that is conducted in co-operation and the effects of the co-operation
(block С and D in the conceptual framework) in four selected co-operative relation
ships The four co-operative relationships (called East, West, North and South) differ
as much as possible in the types of networks from Godfroij, while everybody co-ope
rates in the same in-service training, namely 'Educational Management' There have
been 19 interviews with 22 respondents from 12 different organizations These data
are analysed with the qualitative techniques of data-analysis of Miles and Huberman
(1984) Besides, we sent a questionnaire to the primary schools that attended the inservice training 'Educational Management' in the organizations that were selected for
the case-studies This questionnaire concerned their experience with the co-operation
among their in-service trainers Forty-six percent of the schools responded to this ques
tionnaire These data are analysed with quantitative techniques of data-analysis

Results
The results of the survey and the multiple case-study are summarized together
The characteristics of the separate organizations
Extent of in-service training the PABO's and SBD's employ only a small part of
their personnel for in-service training that is organized in co-operation, while many
students participate in such in-service training
Culture the organizational culture of the organizations concerning in-service trai
ning, correspond in seven of the 27 co-operative relationships Five of these seven
relationships concern two organizations Co-operative relationships that concern more
organizations shall therefore have more problems to bridge their mutual differences in
culture In the multiple case-study we found a fundamental difference in culture be
tween the PABO's and SBD's All the PABO's in the case-studies have a processonented culture (concerned with means), while all the SBD's have a result-oriented
culture (concerned with goals)
Motives to co-operate the PABO's and SBD's regard aspects concerning content
as important, e g tuning in-service training, clearness in policy of in-service training,
involvement with educational innovation and the improvement of the quality of mservice training, but they also co-operate to counteract the competition and to execute
government measures The interdependency between the organizations is an important
consideration to co-operate for more than half of the organizations, although eight
(11,6%) organizations regard interdependency as a very unimportant reason to co
operate
The characteristic ч of the co-operatne relationship
Types of networks we divided the co-operative relationships into Godfroij's six
types of networks Most co-operative relationships can be characterized as exchange
networks (exchange of materials and personnel among the organizations), circuit net-

181

works (the organizations provide services to schools in a certain order: first in-service
training by the PABO's, then counselling by the SBD's), or a network of policy and
coalition (the organizations co-operate in order to pursue a policy, whereby different
interests and visions play an important role; and also because it gives them a collective
opportunity, in this case state-aid). Correlations among the types of networks show
that the characteristics of the networks of exchange, of circuit and of development (in
networks of development the organizations co-operate to develop a new product) correlate significantly. This is also the case for networks of policy, of coalition and of
competition (in networks of competition there is hardly any co-operation, but the organizations are nevertheless interdependent). The networks of policy and coalition cannot be distinguished from each other, according to our data of the PABO's and SBD's,
as opposed to the networks of exchange, of circuit and of development. The network
of competition as such is not found, but certain characteristics of this network can be
found in the networks of policy and coalition.
Correlations of the characteristics of the separate organizations (block A) with the
types of networks indicate that beginning co-operative relationships usually can be
characterized as networks of coalition. Co-operative relationships that exist for a longer
time have the characteristics of a network of exchange. The intensity of the co-operation among the organizations is the highest with the networks of exchange, circuit and
development, and the lowest with coalition. Organizations that co-operate within networks of exchange do so on the basis of motives concerning content.
The typification in terms of types of networks can change over time, for example
under influence of current developments, such as Educative Faculties. In East the typification remained constant (network of development), in West it changed strongly (from
circuit to a network of development and policy), and in North and South characteristics of the network of policy have come forward. Most likely this happens as a consequence of the current developments regarding the Educative Faculties.
The structure of co-operative relationships: as to this structure most respondents
indicate that their co-operative relationship has a federative structure. The types of
structure of co-operative relationships can vary from a maximum focusing on central
goals (structure of unity), to a maximum autonomy of the separate organizations (structure of social choice) and in-between them the structures of federation and coalition.
The networks of exchange and circuit in our research mostly have a structure of federation, whereas coalitions have a lighter form of structure. In two cases (East and
West) we especially found characteristics of the network of development. The type of
structure in these two cases is the federative structure. In the other two cases we found
more characteristics of the network of policy (North and South). The prevailing type
of structure in these cases is the structure of social choice. The typification of the coordinating body in de co-operative relationships of PABO's and SBD's runs parallel
with the types of structure.
Topics: using the characteristics of co-operative relationships we further looked at
the topics on which co-operation takes place. The most intensive co-operation between PABO's and SBD's is on the in-service training 'Educational Management' and
the 'Print/Comenius' project. Usually committees with executive tasks are established,
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which are responsible for the provision of the in-service training. Also in some cases
there are committees with policy tasks. Further we saw that in two cases (East and
West) there is co-operation on many topics. In East also information about the co
operation is supplied to the primary schools in a common newsletter. East and West
can be characterized as networks of development. In the other two cases there is co
operation on just a few topics. These two co-operative relationships can be typified as
networks of policy.
Strategies: the most common strategy of co-operative relationships is the streng
thening of the position in the market. Especially for the networks of exchange, policy,
coalition and competition the market-strategy is of importance. Important for the net
works of policy, coalition and competition is the autonomy and emphasis on the dis
tinctive features (strategy of autonomy) of the organization, as well as having certainty
concerning the means (strategy of power). South is an example of a network of ex
change that gives high priority to the market strategy. Also in the other cases this
strategy is important. In West and North the strategies of autonomy and power are
important.
Interaction: we have seen that the interaction (games) by the networks of exchange,
circuit and development, concerning the PABO's and SBD's, are especially characte
rized by gathering strength (gametype coalition) and co-operation. In co-operative re
lationships defined as networks of policy, coalition and competition is talk of compe
tition, conflict and conflict control. As can be seen in the case studies the game of
competition and the accessory competition limitations characterize the interaction be
tween the organizations. This is especially the case with the three cases which can be
typified as networks of policy.
Expectations: concerning the future, respondents on the one hand expect an in
crease of the intensity of co-operation, on the other they expect that the co-operation
will be put under pressure and that both kinds of organizations will hold on to their
autonomy: strategies of autonomy together with stressing the distinctive features of
their own organization will temporarily continue to exist. For the networks of policy
and coalition it is expected that there will scarcely be any decrease of internal con
flicts. Out of the interviews from the case studies appears that all organizations prepare
themselves for an uncertain future concerning chances of survival and competition. In
all cases we see that each organization prepares itself in its own way: in East a small
Educative Faculty is established, in North some PABO's and SBD's form separate co
operative relationships, whereas others found an Educative Federation, in West also an
Educative Federation is founded, and finally no agreement is reached in South: some
want to strengthen the existing co-operative relationships, others want to explore the
possibilities of mono-sectoral co-operation.
The characteristics of the in-service training that is conducted in co-operation
Concerning block С of the conceptual model, the execution of the in-service training is
examined in the case studies. The consultations regarding the execution of the inservice training 'Educational Management' in all cases concerns the content of the
training. The content is adapted to the wishes of the students and arrangements are
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made concerning the division of tasks and other practical aspects The interview on
admission of in-service training is done either jointly or by the SBD's alone, the
execution is a collective activity in all cases, the evaluation is done together in two
cases and in the other two cases one of the two organizations takes care of the evaluation, the aftercare in all cases is left to the SBD's
Problems the problems in the execution of collaborative in-service training, especially appear in the networks of policy, coalition and competition It concerns bottlenecks regarding obscurities in government policy and holding on to one's own autonomy Here we see that the organizations run into problems with their own and each
others' strategies of autonomy, which stand in the way of a better and closer co-operation
In almost all cases respondents experience the different cultures of the organizations as a bottleneck In many cases problems exist with respect to the content of
training The aftercare leads to problems m East and West In West also the interview
on admission is a weak point In all cases the respondents agree that a good consultation on the level of policy and execution is a 'must' to solve the bottlenecks According
to the respondents organizations have to be open to each others arguments Some
respondents see the final solution in the formation of an Educative Faculty For some
bottlenecks, e g financial problems, no solutions are seen by the respondents as yet
Valuation the co-operation is valuated on an average of 3 4 on a five-pointsscale
(1 = very low, 5 = very high valuation) High appreciation is more common with networks of exchange, circuit or development, the appreciation is lower with networks of
policy, coalition and competition
The multiple case-study shows that the consultations concerning the execution of
Educational Management in almost all cases have happened to everyone's satisfaction Also the co-operative execution ot in-service training like Educational Management, is highly valuated by the respondents They experience that the students highly
appreciate the training and in most cases they themselves experience the co-operation
as surplus value
The effects of the co-operation
The effects on the quality of in-service training, the organization in question and on the
primary schools, are not estimated very highly by the respondents The organizations
that co-operate in networks of exchange, circuit and development expect more effects
from the co-operation than the organizations that co-operate in networks of policy,
coalition and competition
According to the respondents the quality of the education in in-service training has
improved by the co-operation In East respondents experience effects on the policy of
in-service training, that becomes more constructive Thanks to co-operation the respondents are, especially in West, more able to offer in-service training that is desired
by the primary schools In East and West the respondents point out that the increase of
efficiency with in-service training is an effect of the co-operation All organizations in
the cases find that aftercare still has to be improved, because the effects on schoollevel
are not evident yet
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The students of the in-service training Educational Management are in general
very pleased about the training given. They are also pleased with other training-activities and think positively about the usefulness of the things they learned. In most cases
the students were not interviewed on admission (with the exception of North) or had
any aftercare after Educational Management and other in-service training. The respondents already indicated that the interview on admission and the aftercare need improvement. According to the students the division of tasks among PABO's and SBD's
regarding the execution of the in-service training Educational Management is mostly
equal. Only in South the contribution of the SBD was considered larger than the PABO's.
Most students do not know whether their satisfaction regarding the training and the
usefulness of what they learned has increased thanks to the co-operation. Some students indicate that they do not have a clear view of the co-operation of the PABO's and
SBD's, with the exception of students in East. In the latter the students think that their
satisfaction regarding the training and the usefulness of what they learned has increased
thanks to the co-operation.

185

Geraadpleegde literatuur

Aldnch, H , & Whetten, DA (1981 ) Organization-sets, action-sets, and networks making the
most of simplicity In PC Nystrom, & W H Starbuck (Eds ), Handbook of Organizational
Design Vol 1 Adapting organizations to their environments (pp 385-408) Oxford Uni
versity Press
Alter, С (1990) An exploratory study of conflict and coordination in interorganizational ser
vice delivery systems Academy of Management Journal, 33, 478 502
Alter, С , & Hage, G (1993) Organizations working together Newbury Park Sage
Andnessen, J H TH (1987) Organisaties en hun relaties Overhet analyseren xaninteiorgamsa
twnele netwerken Methodencahier nr 6 Tilburg IVA
Adviesraad voor het Basisonderwijs (1988) Progressie in professie, adues oxer de ontwikkeling
van de PABO Zeist ARBO
Backx, H A M (1992) De noodzaak van een Wet op de onderwijsverzorging School & Wet,
37(2), 18-22
Bakeman, R , & Gottman, J M (1986) Observing interaction An introduction to sequential
analysis Cambridge University Press
Beije, Ρ, Groenewegen, J , & Nuys, О (Eds ) (1993) Networking in Dutch industries LeuvenApeldoorn Garant
Beleidsnotitie 'Nascholing in het primair en voortgezet onderw ijs ' Tweede Kamer der Staten
Generaal, vergaderjaar 1989-1990, 21318, nrs 1-2
Berg, R M van den, & Godfroij, A J A (1992) Nieuwe sleutels tot innovatie In PA E van de
Bunt, & KJ Nijkerk (Eds), Handboek organisatie (pp 25350-1/35) Alphen a/d Rijn
Samsom
Besluit afstemming nascholing/verzorging (1987) Staatsblad, 372
Besselaar, Ρ van den (1984) Spel, netwerk, planning Verslag van drie studiebijeenkomsten
van de werkgroep methodologie en bestuurskunde Amsterdam SISWO
Boekema, FWM , & Kamann, D J F (1989) Sociaal-economische netwerken Groningen
Wolters-Noordhoff
Brandsma, Η Ρ, & Mdtthijssen, Ch (1992) Nascholing Onderwijskundig Management een
inventarisatie van het aanbod en een evaluatie van de effec ten Enschede Universiteit Twente,
Onderzoek Centrum Toegepaste Onderwijskunde
Breemer ter Stege, С PC , Jacobs, Η E J ,&Weerden,A В van (1985) Functionele samenhang
in de GGZ Deel I definities, werkwijzen en voorwaarden Utrecht Nederlands centrum
Geestelijke volksgezondheid
Brief van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen Tweede Kamer der Staten Generaal,
vergaderjaar 1989-1990, 21300 hoofdstuk VIII, nr 55
Brief van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen Tweede Kamer der Staten Generaal,
vergaderjaar 1990-1991, 21800 hoofdstuk VIII, nr 24
Brief van de Minister van Onderwijs en Wetenschappen Tweede Kamer der Staten Generaal,
vergaderjaar 1994-1995, 23900, nr 52
Broek, Ρ van den (1992) De educatieve faculteit, vooruit, maar voorzichtig VELON Tijd
schrift, 13(3), 29-33
187

Bruijn, J A de, & Heuvelhof, E F ten (1991) Sturingsinstrumenten \oor de overheid Over
complexe nemerken en een tweede generatie sturingsinstrumenten Leiden Stenfert Kroese
Commandeur H R , Moerman, Ρ A , & Taal, Ρ ( 1989) Ontwikkeling van industriële netwerken In FW M Boekema, & D J F Kamann (bds ), Sociaal-economische netwerken (pp
207 238) Groningen Wolters-Noordhoff
Davis, M D (1973) Inleiding tot de speltheorie Utrecht/Antwerpen Het Spectrum
Dekkers, A (1988) Minder van hetzelfde, speerpunt lezen Moer, 21(5), 22-25
Dijck, J J J , & Euser, L (1984) Maatschappelijke belangenbehartiging in de beleidsvorming
van de overheid In A J G M Bekke, & U Rosenthal (Fds ), Netnerken rond het openbaar
bestuur Congrespublikatie 1983 (pp 122-141) Alphen a/d Rijn Samsom
DiStefano, Τ (1984) Interorganizational conflict a review of an emerging field Human Reía
lions. 37, 351-366
Edelman Bos, J В M (1980) Netwerken functie en functionering in strategisch perspectief In
A Wassenberg (Ed ), Netwerken organisatie en strategie (pp 109-П8) Mcppel Boom
Ehe R ,& Wicnngen.A M L van (1982) Netwerkvorming in het onderwijs wat speelt zich af
9
boven de school Meso, 3( 12), 13 17
Feltmann, С E (1984) Achiseren hij organiseren Een studie oser intenenttekimde t b ν
organisatie ontwikkeling
en
maatschappij-georiënteerd
organiseren
( vermaatschappelijking') Amsterdam De Perscombinatie
Fleiss, J L (1981) Statistical methods for rates and proportions New York John Wiley &
Sons
/· ormatieve evaluatie voorbereiding speerpunt rekenen Het beoordelingskader (1990) Utrecht/
Groningen
Fnk, A (1992) 'Educatieve faculteiten', een stap in de goede richting VELON Tijdschrift,
ІЮ), 19 26
Geest, W van der (1986) Organisatienetwerken van scholen In B P M Creemers, J G H I
Giesbers, J G V Herrei, & С A van Vilsteren (Eds ), Handboek s oor schoolorganisatie en
onderwijsmanagement (pp 4410 1/17) Alphen a/d Rijn Samsom
Gennip, J van (1990) Onderwijsbegeleiding onderzocht taken, werkwijzen en resultaten
Inventarisatie van onderzoek en andere bronnen ten behoeve san de evaluatie san de
onderwijsverzorging Nijmegen ITS
Gielen, К (1982) Samenwerken in netwerken Meso, 2(8), 3-6
Giesbers, J (1992) Educatieve faculteit papieren tijger of serieuze onderwijsvernieuwing7 V£LON Tijdschrift, /J(3), 3-6
Godfroij,A (1981) Netwerken van organisaties Strategieën, spelen, structuren 's-Gravcnhage
VUGA-uitgevenj
Godfroij, A J A (1986a) Zielenmassage en ontwijking of doeltreffendheid en samenhang Een
tussentijdse evaluatie van ontwikkelingen in de planning van gezondheidszorgvoorzieningen
Acta Politica, 21, 149-168
Godfroij,AJA (1986b) Modellen van regionale samenwerking in de zwakzinnigenzorg RUIT,
/2(48), 31-42
Godfroij, A J A (1989) Netwerken van organisaties In PA E van de Bunt, & К J Nijkerk
(Eds ), Handboek organisatie (pp BC 25 100-1/34) Alphen a/d Rijn Samsom
Godfroij, A J A (1992) Dynamische netwerken M&O, Tijdschrift voor organisatiekunde en
sociaal beleid, 4, 365-375
Godfroij, A J A (1993a) Sturing en marktwerking in de gezondheidszorg In A J A Godfroij,
& N J M Nehssen (Eds ), Verschuivingen in de besturing van de samenleving (pp 125159) Bussum Dick Coutinho
188

Godfrey, A J A (199%) Interorganizationdl network analysis In Ρ Beije, J Groenewegen, &
О Nuys (Eds ), Networking m Dutch industries (pp 69-93) Leuven-Apeldoorn Garant
Godfroij, A J A (1993c) Besturen in netwerken van een instrumentele naar een interactieve
theorie In J F N Koppenjan, J A de Bruijn, & W J M Kicken (Eds ), Netwerkmanagement
in het openbaar bestuur Over de mogelijkheden van overheidssturing m beleidsnetwerken
(pp 31-49) VGravenhage Vuga
Godfroij. A J A , & Nehssen, N J M ( 1993a) Verschuivingen in de besturing van de samenleving
een wegwijzer In A J A Godfroij, & N J M Nehssen (Eds ), Verschuivingen in de besturing
van de samenleving (pp 15-46) Bussum Dick Coutinho
Godfroij, A J A , & Nehssen, N J M (1993b) Verschuivingen in de besturing van de samenleving
bevindingen, kernconcepten en perspectief In A J A Godfroij, & N J M Nehssen (Eds ),
Verschuivingen m de besturing van de samenleving (pp 503-538) Bussum Dick Coutinho
Groenewegen, J Ρ M (1989) Theorievorming rond economische organisatievormen InFWM
Boekemd,&DJF Kamann (Eds ), Sociaal-economische netwerken (pp 85-127) Groningen
Wolters Noordhoff
Hanson. E M (1991) Educational administration and organizational behaviour Boston Allyn
and Bacon
Hartman, G (1980) Netwerkadvisering M&0, Tijdschrift voor organisatiekunde en sociaal
beleid, 7/8, 367-382
HBO-Radd (1993) Bekwaamheid aan de basis Eindrapport van de visitatiecommissie
lerarenopleiding basisonderwijs VGravenhage HBO-Raad
Hcndnx. H , Konings, J , Doesburg, J , & Groot, M de (1991) Functionele samenwerking
Werkboek voor samenwerkingsv ei banden m de zorgsector В aam Nehssen
Hofstede, G , Neui|en, В , Ohayv, D D , & Sanders, G (1990) Measuring organizational cul
tures a qualitative and quantitative study accross twenty cases Administrative Science Quarterl\,35, 286-316
Hufen. J A M , & Ringeling, А В ( 1990) Beleidsnetwerken in het openbaar bestuur In J A M
Hufen, & А В Ringeling (Eds ), Beleidsnetwerken Overheids semi overheids- en
particuliere organisaties m wisselwerking (pp 1-19) VGravenhage Vuga
Huyzer, S E , Luimes, W, Spitholt, M G M , Slagter, W J , Wijk, A H van. Leest, D J van der,
& Croese, D (1990) Strategische samenwerking Alphen a/d Rijn Samsom Coopers &
Lybrand Dijker Van Dien
Inspectie van het onderwijs, inspectiewerkgroep schoolbegeleiding en zorgverbreding (1985)
Schoolbegeleiding en zorgverbreding, een verkennend onderzoek naar de vertaling van het
zorgbreedtebeleiddoor onderwijsbegeleidingsdiensten, stand van zaken Rijswijk Inspectie
voor speciale diensten
Inspectie van het onderwijs (1992) Af stemmen en samenwerken Een onderzoek naar afstemming
en samenwerking van verzorgingsinstellingen en nascholingsinstituten 's-Gravenhage
Inspectie van het onderwijs
Inspectie van het onderwijs (1993) Educatieve Faculteiten Een voortgangsrapportage V
Gravenhage Inspectie van het onderwijs
Instituut voor Sociaal Beleidsonderzoek (1984) Nascholing van onderwijsgevenden samenspel
van begeleiding en scholing, een inventarisatie 's-Gravenhage ISB
Iterson.AThM van, & Witteloostuijn.A van (1994) Casusboek interne organisatie structuur,
cultuur en beheersing Schoonhoven Academic service
Kamann, D J F (1989) Externe organisatie een inleiding Groningen Charlotte Heymanns
Publishers
Knip, Η , & Krogt, F van der (1985) Samenwerking en fusie van schoolorganisaties notities

189

bij onderzoek In J Costongs, F van der Krogt, & H Knip (Eds ), Veranderingen m onderwijs
en schoolorganisaties, ORD '84 3 (pp 141-151) Lisse Swets & Zeitlinger
Knoers, Α Μ Ρ ( 1994, mei) De toekomst van de lerarenopleiding Lezing tijdens de conferentie
van de Educatieve Federatie Noord-Oost Nederland, Assen
Kok, J (1992) Educatieve faculteiten oplossing of probleem'' VELON Tijdschrift, /3(3), 1317
Kollen, E (1992) Samen scholen en verzorgen VELON Tijdschrift, /3(3), 7-12
Koppenjan, J F M , Bruijn, J A de, & Kickert, WJ M (Eds) (1993) Netwerkmanagement m
het openbaar bestuur Over de mogelijkheden van overheidssturmg m beleidsnetwerken 's
Gravenhdge Vuga
9
Koster, J ( 1993) Op weg naar een marktgerichte onderwijsondersteuning School & Begeleiding,
9(37), 42 44
Kuijk, J van, Gennip, H van, & Kessel, N van (1994) Kapers op de kust' Marktonderzoek
ABC School & Begeleiding, /0(1), 31-34
Lagerweij, N A J (1987) Theorie van de onderwijsvernieuwing In J A van Kemenade, N A J
Lagerweij, J G M Leune, & J J M Ritzen (Eds ),Onderwijs bestel en beleid deeH onderwijs
in ontwikkeling (pp 99-178) Groningen Wolters-Noordhoff
Lammers, С J (1989) Organisaties vergelijkenderwijs Ontwikkeling en relevantie \an het
sociologisch denken oser organisaties Utrecht Het Spectrum
Leenders, FJ , Eberg, J W, & Stokking, К M (1990) Samenwerking en ondersteuning in de
regio Utrecht ISOR
Lem, Ρ, Veenman, S , & Nijssen, F (1989) Netwerkvorming en teamgerichte nascholing In R
Vandenberghe, & R Van der Vegt (Eds ), Onderwijssermeuwmg (pp 29-41) Lisse Swets
en Zeitlinger
Maso, I (1989) Kwalitatief onderzoek Meppel Boom
Meerling (1981) Methoden en technieken sanps\thologisch onderzoek Deel2 Data anahse
en psychometrie Meppel Boom
Meijer, W ( 1992) Onderwijsverzorging te kijk, te koop, te grabbel9 Consequenties van WRR
rapport 40 (de onderwijsverzorging in de toekomst) voor Onderwijsbegeleidingsdiensten
Tijdschrift voor Onderwijswetenschappen, 22, 172 179
Miles, M В , & Huberman, A M (1984) Qualitätne data anahsis, a sourcebook of ness, me
thods Newbury Park Sage
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (1992) Onderwijsverslag oser het jaar 1991
Zoetermeer Ministerie van O & W
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (1993) Vitaal leraarschap Zoetermeer Ministerie
van O & W
Mijs, AA (1987) Hel ontstaan van de Riagg s m Amsterdam Een sociologische studie naarde
vorming en ontwikkeling van inlerorgamsationele verbanden in de gezondheidszorg Lisse
Swetz & Zeitlinger
Mijs,AA (1989) Ontstaan en levensvatbaarheid van inlerorgamsationele verbanden Sociologi
sehe Gids, 36. 48-61
Nascholing san onderwijsgevenden, beleidsnota Tweede Kamer der Staten Generaal, vergaderjaar
1975-1976, 13798, nrs 1-3
Nijssen, A , & Voogt, W (1985) Structurele samenwerking tussen begeleidingsdiensten en
PABO's, een goed uitgangspunt voor nascholing ID, Tijdschrift voor lerarenopleiders, 3,
110-108
Onderwijsraad (1992) Korte notitie inzake het WRR advies 'De ondersujsserzorging m de
toekomst" 's-Gravenhage Onderwijsraad
190

Patton, M Q (1987) How lo use qualitative methods in evaluation Newbury Park Sage
Patton, M Q (1990) Qualitative evaluation and research methods Newbury Park Sage
Pelkmans, Α , & Kurjk, J van (1986) Samenwerking tussen scholen voor voortgezet onderwijs,
een studie naar de inlerorgamsationele relaties Nijmegen ITS
Prins, G (1984) Privatisering en netwerken I n A J G M Bekke, & U Rosenthal (Eds ),
Netwerken rond het openbaar bestuur Congrespublikatie 1983 (pp 63-109) Alphen a/d
Rijn Samsoni
Research voor Beleid (1989) De nascholingsoperatie ' speerpunt lezen', zorgverbredingsbeleid
geëvalueerd Leiden RvB
Rieken, J G Ρ (1985) Bestuur en organisatie m sociale zekerheid en arbeidsvoorziening Een
orgamsatiekundige en bestuurskundige analyse van het beleid inzake de sociale zekerheid
en de arbeidsvoorziening Deventer Kluwer
Rieken, J , & Huurne, A ter (1987a) Sociale zekerheid en arbeidsvoorziening in uitvoering
Een evaluatie van het experiment met acht Regionale Coördinatie Commissies Deel I
samenvatting conclusies en aanbevelingen Tilburg IVA
Rieken, J , & Huurne, A ter (1987b) Sociale zekerheid en arbeidsvoorziening m uitvoering
Een evaluatie van het experiment met acht Regionale Coördinatie Commissies Deel 2
bevindingen Tilburg IVA
Rosmalen, CM A van (1993) Networks in education InPBeije, J Groenewegen, & O Nuys
(Eds ), Networking in Dutch industries (pp 191-205) Leuven-Apeldoorn Garant
Schein, EH (1990) Organizational Culture American Psvchologist, 45, 109-119
Schiffman, S S , Reynolds, Μ L , & Young, FW ( 1981 ) Introdiu tton to multidimensional \c a
ling Theory, methods, and applications New York Academic Press
Seuren, WS (1994) Onderwijsverzorging en lokaal onderwijsbeleid School & Wet, 39(3), 7II
Sieben, M (1994) Onduidelijkheid o\er leraar-in-opleiding Uitleg, /0(1), 10-11
Slavenburg, J H (1992) De onderwijsverzorging in de toekomst Een samen\atting met
commentaar op het advies van de WRR Pedagogische Studien, 69, Π3-143
Slavenburg, J H (1994) Educatieve dienstverlening School <£ Begeleiding, /0(1), 9-14
Smets, Ρ (1982) Samenwerking tussen onderwijs en welzijnsinstellingen omvang en
complexiteit Meso, 2(8), 7 12
Stegerhoek, N A (1992) Reactie op artikel van J H Slavenburg "De onderwijsverzorging in de
toekomst Een samenvatting met commentaar op het advies van de WRR " Pedagogische
Studien, 69, 144-148
Stokking, К M , Dekker, E Μ , & Leenders, F J (1987) Zorgverbreding of seiet tte\ erse her
ping7 Nascholing zorgverbreding speerpunt lezen voorlopige conclusies uit het evaluatie
onderzoek Utrecht ISOR
Theunissen, R (1989) De struktuur van de samenwerking in een Ondervujsvoorrangsgebied
Beschrijving en analyse van de samenwerking enprojekt-orgamsatie Nijmegen Katholieke
Universiteit
Tulder, M van (1992) Nascholing en onderwijsvernieuwing Nijmegen Vakgroep Onderwijs
kunde Nijmegen, Katholieke Universiteit
Tulder, M van, & Veenman, S A M (1988) Nascholing leraren basisonderwijs, instrumentari
um (deelrapport 5) Nijmegen Katholieke Universiteit, Vakgroep Onderwijskunde
Tulder, M van, Veenman, S Α Μ , & Roelofs, E (1989) Kenmerken van effectieve nascholing
Pedagogische Studien, 66, 490-504
Uiterweerd, A E , & Vrakking, W J (1984) Overheid en netwerkvorming Vragen bij het beleid
van de rijksoverheid ten aanzien van netwerkvorming in welzijns- en gezondheidswerk In
191

A J G M Bekke, & U Rosenthal (Eds ), Netwerken rond het openbaar beuuur
Congre spublikatie 1983 (pp 229-257) Alphen a/d Rijn Samsom
Uitleg (1991) Onderwijskundige maatregelen primair onderwijs schooljaar '91 -'92 Uitleg,
7(3), 5-18
Uitleg (1993a) Tweede Kamer maant tot voorzichtigheid bij onderwijsverzorging Uitleg, 9(2),
11-12
Uitleg (1993b) Discussie over onderwijsverzorging Uitleg, 9(7), 12-П
Uitleg (1993c) Schoolbegeleidingsdienst en PABO moeten samenwerken bij nascholing leraren
Uitleg, 9(16), 11-12
Uitleg (1993d) Scholen kunnen geld verzorging en nascholing naar eigen inzicht besteden
Uitleg, 9(19), 12-13
Uitleg (1993e) Educatieve Faculteiten zijn goed op weg Uitleg, 9(29), 15
Uitleg (1994a) WOV jaar verlengd Uitleg, I0( 15), 12
Uitleg (1994b) Grotere vrijheid bij inrichting onderwi|s Uitleg, /0(21), 10
Uitleg (1994c) Brede steun experimenten leraar-in-opleiding Uitleg, /0(31), 8
Uitleg (1994d) Versterking lerarenopleidingen Uitleg, /0(31), 10
Verhaak, С , & Brandsma, H (1991) Onderwijsvoorrangsgebieden op weg Een beschrijving
\an de gebieden ah organisatienetwerken en projectorganisaties Nijmegen ITS
Verhoeff.C (1994) Onderwijsverzorging op een keerpunt bc hooi <£ Begeleiding, /0(1), 27 30
Verkaar, E A M J (1991) Strategisch gedrag xankategorale patiëntenorganisaties Rotterdam
Academisch redactiebureau Editor
Voorlopige kabmetsreai tie naar aanleiding van het WRR-advies 'De onderwijsx erzorging in de
toekomst" (1992)
Wassenberg, A (1980) Netwerken organisatie en strategie Meppel Boom
Weindling, D (1989) The process of school improvement some practical messages from the
research School Organisation, 9, 53-64
Werkverband Plaatselijke en Regionale Onderwijsbegeleidingsdiensten (1982) Begeleiding en
nascholing WPRO-beleidsnota 's-Gravenhage WPRO
Werkverband Plaatselijke en Regionale Onderwijsbegeleidingsdiensten (1986) Overwegingen
bij deelname aan experimenten Regionale Onderw ijsi entra (ROC 's) 's-Gravenhage WPRO
Werkverband Plaatselijke en Regionale Onderwijsbegeleidingsdiensten (1990) Readie op de
brief \an staatssecretaris J Wallage oxer de stimuleiiiig van educatieve faculteiten 's
Gravenhage WPRO
Werkverband Plaatselijke en Regionale Onderwijsbegeleidingsdiensten (1991) WPRO en
CONIRA Handpunten van de Vereniging ven Onderwijsbegeleidingsdiensten
'sGravenhage WPRO
Wester, F (1987) Strategieën voor kwalitatief onderzoek Muiderberg Coutinho
Wet op de onderwijsverzorging (1986) Staatsblad, 635
Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (1985) 's-Gravenhage HBO-Raad
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (1991) De onderwijsxerzorging in de
toekomst 's-Gravenhage SDU uitgeverij
Whetten, D A (1981) Interorganizational relations a review of the field Journal of Higher
Education, 52, 1-28
Whetten,DA (1987) Interorganizational relations \n J V/Lorsch (Ed), Handbook of organizational behaviour (pp 238-253) Englewood Cliffs Prentice Hall
Wijziging van enkele onderwijswetten in \erband met nascholing Tweede Kamer der Staten
Generaal, vergaderjaar 1991-1992 en 1992 1993, 22726, nrs 1-7
Yin, R К (1989) Case stud\ research Design and methods Newbury Park Sage
Zeeuw, J de (1994) Minister wil andere functie Educatieve Faculteiten Inkom, 18(5), 24-25
192

Bijlagen

BIJLAGE 1

SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST VAN HET SURVEY-ONDERZOEK

VragenUjst

SAMENWERKINGSVORMEN BU

NASCHOLING EN

SCHOOLBEGELEIDING

Vakgroep Onderwijskunde
Katholieke Universiteit Nijmegen

Lees alvorens de vragenlijst in te vullen eerst de toelichting.

Toelichting bij de vragenlijst
Het doel van deze vragenlijst is het inventariseren van de bestaande samenwerkingsvormen tussen
lerarenopleidingen basisonderwijs (PABO's) en schoolbegeleidingsdiensten (SBD's) op het terrein
van nascholing voor leerkrachten basisonderwijs. Wij zijn geïnteresseerd in de vraag hoe de
samenwerking organisatorisch vorm heeft gekregen (organisatorisch niveau). Over de samenwerking op uitvoeringsniveau zullen enkele vragen worden gesteld. Ook zal er aandacht worden
besteed aan de toekomstplannen met betrekking tot de samenwerking.
1. Terminologie
In de wet (WHBO) wordt nascholing omschreven als 'een vorm van post-hoger beroepsonderwijs,
gegeven aan onderwijzend personeel om hun kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding
direct verband houdend met de uitoefening van hun beroep, voortbouwend op de in de initiële
opleiding verworven aanvangsbekwaamheid te verdiepen en uit te breiden'. Hiertoe geven PABO's
nascholingscursussen. Ook SBD's verzorgen activiteiten ter verdieping en verbreding van de
bekwaamheid van leraren. Deze activiteiten worden vaak aangeduid als 'cursusmatige begeleidingsactiviteiten', 'deskundigheidsbevordering', 'vakbekwaamheidsvergroting', 'informatievoorziening' of 'schooloverstijgende dienstverlening'. Dit onderzoek heeft alleen betrekking op die
activiteiten die in het kader van nascholing door PABO's in samenwerking met de SBD worden
verzorgd. Het gaat dus om nascholing zoals de wetgever die heeft bedoeld.
Om praktische redenen zal de term 'PABO' worden gehanteerd. Overal waar PABO staat, kan
men dus eventueel ook lezen 'de afdeling lerarenopleiding basisonderwijs van een multi-sectorale
hogeschool'.
2. Wanneer moet u de vragenlijst NIET invullen?
1. Wanneer er geen sprake is van enige samenwerking tussen de PABO en een SBD op het terrein
van de nascholing.
2. Wanneer er bij de samenwerking geen sprake is van een overlegorgaan. Bij samenwerking
tussen instellingen veronderstellen wij namelijk dat er een overlegorgaan aanwezig is.
In deze gevallen vragen wij u de vragenlijst terug te sturen met vermelding van de instelling waar
deze vandaan komt en met de reden waarom invulling niet mogelijk is.
3. Verschillen in samenwerking per SBD en per nascholingsthema
Wanneer de samenwerking met de ene SBD verschilt van de samenwerking met de andere SBD
moet u bij het beantwoorden van de vragen kiezen voor de samenwerking met de voor uw PABO
belangrijkste SBD.
De samenwerking kan per nascholingsthema of per cursus verschillen. Deze verschillen kunnen
bijvoorbeeld liggen tussen de overheids- en veldgebonden nascholing, of tussen de individu- en
teamgerichte nascholing. Indien dit in uw situatie het geval is en het onmogelijk is om te
generaliseren over de verschillende nascholingsthema's of-cursussen, dan verzoeken wij u de
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vragenlijst ¡η te vullen vanuit het standpunt van de overheidsgebonden en/of teamgerichte nascho
lingsthema's.
Tot slot vragen wij u om de vragenlijst in te vullen vanuit het perspectief van de instelling en
niet vanuit het privé-perspectief van de persoon die de vragenlijst invult.
4. Anonimiteit
De eerste vraag van de vragenlijst heeft betrekking op degene die de vragenlijst invult en de
instelling. De naam van de persoon is van belang bij het oplossen van eventuele onduidelijkheden
ten aanzien van de ingevulde vragenlijst. De naam van de instelling is belangrijk in verband met
het koppelen van gegevens uit de vragenlijst aan andere gegevens. In de rapportage garanderen
wij echter volstrekte anonimiteit. Namen van personen of instellingen worden niet vermeld.
5. Wiize van invullen
- De meeste vragen kunt u beantwoorden door middel van het plaatsen van een cirkel om het
antwoordalternatief dat het meest op de situatie van uw PABO van toepassing is.
- Soms wordt u gevraagd 'nee' of 'ja' door te halen.
- Soms wordt u gevraagd een geschreven antwoord te geven op de daarvoor aangegeven
stippellijnen.
Natuurlijk staat het u vrij om extra informatie te geven of opmerkingen te plaatsen indien u
hieraan behoefte heeft. U kunt hiervoor de achterkant van de pagina's gebruiken.
6. Vragen
Met eventuele vragen en voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de onderzoekers.
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Vragenlijst
Algemene gegevens van de instelling

la. Wal is uw naam?

lb. Wat is de volledige naam van de PABO waarvoor u werkt?

lc. Welke functie(s) hebt u? U kunt meerdere antwoorden omcirkelen!
nascholingscoördinator of ccn equivalent hiervan, bv. inhoudelijk coördinator

I

directielid

2

hoofd afdeling/sectie

3

beleidsmedewerker

4

uitvoerend medewerker (cq schoolbegeleider, cursusleider)

5

anders, nl

6

ld. Tol welke richting behoort de PABO?
openbaar

1

protestant-christelijk

2

rooms-katholiek

3

algemeen bijzonder

4

samenwerkend

5

anders, nl

6

Ie. Is de PABO zelfstandig of maakt zij deel uit van een multi-sectorale hogeschool?
zelfstandig

1

deel van een multi-sectorale hogeschool

2

2a. Hoeveel formatieplaatsen zijn op de PABO beschikbaar voor opleiding?
(aanial)
2b. Welk percentage van deze opleidingsformatie is (bij benadering) gereserveerd voor de planning, organisatie en
uitvoering van nascholing?

(%)
2c. Welk percentage van deze opleidingsformatie is (bij benadering) gereserveerd voor de planning, organisatie en
uitvoering van nascholing die in samenwerking met één of meerdere SBD's worden verzorgd?

(%)
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1

Heeft de PABO naast de ш vraag lb genoemde hoofdvestiging, nog vestigingen op meerdere plaatsen '
nee/ja
Zo ja wilt u hieronder de namen en/of plaatsnamen van deze vestigingen geven en aangeven of
deze een eigen samenwerking hebben met één of meerdere S BD s'
naam/plaatsnaam

geen eigen
king

eigen
samenwerking
2
2
2
2
2

Algemene gegevens over de samenwerking in het kader van nascholing
4a Met welke PABO s en/of SBD s werkt uw PABO samen in het kader van nascholing'
Wilt u hieronder de namen van de instellingen geven' Wilt u ook de mate van intensiteit van de samenwerking
aangeven'
1 = nauwelijks samenwerking 2 = enige samenwerking 1 = redelijk intensieve samenwerking
4 = intensieve samenwerking i = zeer intensieve samenwerking
PABO 1
1

2

Ì

4

1

2

Ì

4

PABO 2
РАВОЧ
1 2

1 4

SBD 1
1

2

Τ 4

1

2

Τ 4

SBD 2
SBD1
1 2
4b Heeft het coördinerend of overlegorgaan (of meerdere org.inen) een iijjm '
Zie ook toelichting punt 2
Zo ja welke '
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1 4

nee/ja

Overwegingen die ten grondslag liggen aan de samenwerking met de SBD waarmee het meest intensief wordt
samengewerkt
5. Welke OVERWEGINGEN zijn voor uw PABO van belang (geweest) bij het tot stand komen van de
samenwerking van de PABO met de SBD, waarmee het meest intensief wordt samengewerkt m het kader van
nascholing? Zie ook toelichting punt 3.
1 = een zeer onbelangrijke overweging, 2 = een onbelangrijke overweging, 3 : een neutrale overweging.
4 = een belangrijke overweging, 5 = een zeer belangrijke overweging
a
b
с
d
e
f

De SBD ligt geografisch dichtbij
Er waren reeds veel (informele dan wel formele) contacten met de SBD
De SBD is werkzaam op hetzelfde/dezelfde nascholingsthema('s)
De doelen van de SBD en PABO ten aanzien van nascholing zijn gelijk
De SBD en PABO hebben dezelfde visie op nascholing
De SBD en de PABO vinden het juist dat ieder op hel terrein van
nascholing bezig is
g Het tegengaan van competentiestrijd en/of concurrentie lussen de
PABO en SBD op het terrein van nascholing
h Samenwerking met de SBD is gunstig voor de beeldvorming van de PABO
ι
De SBD beschikt over benodigde financiële middelen ten aanzien van nascholing
j De SBD beschikt over benodigde personele middelen ten aanzien van nascholing
к De SBD beschikt over de benodigde inhoudelijke deskundigheid
I De SBD beschikt over de benodigde didactische deskundigheid
m Mogelijkheden tot uitwisseling van kennis en ervaringen met betrekking tot
nascholing met de SBD
De SBD en de PABO zijn wederzijds afhankehjTc van elkaar op het terrein van
nascholing
o Samenwerking tussen PABO en SBD biedt betere mogelijkheden lot
afstemming ten aanzien van nascholing
ρ De tevredenheid van de PABO over de prestaties van de SBD op het terrein van
nascholing
q De nieuwe maatregelen van de overheid ten aanzien van nascholing zijn door
samen te werken beter uitvoerbaar
r De PABO en SBD hebben een gemeenschappelijke betrokkenheid bij de
vernieuwing van het onderwijs
s Het scheppen van grotere duidelijkheid in nascholingsbeleid ten opzichte van
de scholen
t Verbetering van de kwaliteit van hel produkt nascholing
u De verbetering van de dienstverlening van de PABO ten aanzien van de scholen
ν Samenwerking is op sommige terreinen geboden, omdat dit wettelijk bepaald is
w De SBD en PABO sluiten /ich aaneen, omdat samenwerking verplicht is vanwege

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1

2

5

2

3
1

4

1

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

3

4

5

η

χ

subsidie bij bijvoorbeeld het 'PRINT/Comenius-project' en Onderwijskundig
Management'
Anders, nl
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1 2
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Kwantitatieve gegevens met betrekking tot de samenwerking
6

In welke penode is BESLOTEN lol de samenwerking mei de SBD in het kader van nascholing' SIcchLs één
antwoord omcirkelen1
1980 of eerder

1

lussen 1980 en 1981

2

lussen 1984 en 1986

1

tussen 1987 en 1989

4

1990 of later

5

7a Hoeveel basisscholen hebben tijdens het schooljaar '90-'91 deelgenomen aan nascholingcursussen7 Dit kunnen
zowel nascholingscursussen zijn die in samenwerking met de SBD zijn verzorgd als eigen nascholingscursussen
van de PABO Slechts één antwoord omcirkelen'
1 tot "¡0 scholen

1

50 tot 100 scholen

2

100 tol ISO scholen

1

150 tot 200 scholen

4

200 of meer scholen

5

7b Welk percentage van de?c basisscholen (ongeveer) heeft deelgenomen aan nascholingscursussen die IN
SAMENWERKING MET DE SBD zijn verzorgd»

(%)
7c Hoeveel leerkrachten van bovengenoemde basisscholen hebben in het schooljaar '90 '91 deelgenomen aan
nascholingscursussen9 Dit kunnen zowel nascholingscursussen zijn die in samenwerking met de SBD zijn
verzorgd als eigen nascholingscursussen van de PABO Slechts één antwoord omcirkelen'
I tot 75 leerkrachten

1

75 lot 150 leerkrachten

2

150 tot 225 leerkrachten

Τ

225 tol 100 leerkrachten

4

400 of meer leerkrachten

5

7d Welk percentage van deze leerkrachten (ongeveer) heeft deelgenomen aan nascholingscursussen die IN
SAMENWERKING MET DE SBD zijn verzorgd'

(%)
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8a Bij welke van onderstaande NASCHOLINGSTHEMA'S wordt er nu in het schooljaar '91 92 samengewerkt
met de SBD 9 En hoc intensief in deze samenwerking bij de verschillende nascholingsthema s''
0 = hierbij wordt niet samengewerkt 1 = hierbij wordt nauwelijks samengewerkt
2 = hierbij wordt enigszins samengewerkt 3 = hierbij wordt redelijk intensief samengewerkt
4 = hierbij wordt intensief samengewerkt S = hierbij wordt zeer intensief samengewerkt
6 = niet van toepassing deze cursus wordt dit schooljaar niet verzorgd

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Onderwijskundig Management
PRINT/Comenius project
Speerpunt Lezen
Vrouw en Management
Solliciteren en profileren voor vrouwen
Intercultureel Onderwijs
Rekenen
Zorgverbreding
Kiezen van methoden
Onderwijs aan kleuters
Nieuwe vakken
Lezen/taal
Zelfstandig werken
Combinatieklassen
Schoolleiderscursusscn
Anders ni

1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

6
6
6
6
б
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Ч 6
Ч 6
5 6
5 6
Ч 6
5 6

5
5
5
5
5
5
S
4
5
4
ì
S
5
i
i

8Ь Vindt и dat er VERSCHILLEN zijn in de samenwerking ten aanzien van overheidsgebonden
en veldgebonden nascholing9

nee/ja

Zo ja wilt u deze verschillen kort aanduiden '

8c Vindt u dat er VERSCHILLEN zijn in de samenwerking ten aaniien van teamgerichte en
individugerichte nascholing'

nee/ja

Zo ja wilt u deze verschillen kort aanduiden '
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De structuur van de samenwerking
Hier volgt een aantal vragen over de structuur van de samenwerking met de SBD in het kader van nascholing Bij
de beantwoording ervan vragen wij u uil te gaan van de SBD die voor de samenwerking op het terrein van de
nascholing voor uw PABO het meest belangrijk is, ongeacht het nascholingsonderwerp of type nascholing (zie ook
toelichting punt 3) Indien het in uw geval onmogelijk is om te generaliseren over de verschillende onderwerpen en
typen nascholing, dan verzoeken wij u deze vragen en ook de rest van de vragenlijst ш te vullen vanuit het
standpunt van de samenwerking bij de overheidsgebonden en/of teamgerichte nascholing

9

In onderstaande vraag wordt nagegaan hoe de STRUCTUUR van de samenwerking er in uw situatie uitziet
Slechts één antwoord omcirkelen'

1 = het overlegorgaan (zie vraag 4b en toelichting punt 2), 2 = een SBD, 3 = één PABO.
4 = de afzonderlijke instellingen behouden zelf maximale bevoegdheden
a

Wie coördineert de samenwerking ten aanzien van nascholing '

b

Wie neemt (meestal) de besluiten ten aanzien van de nascholing die in samenwerking

с

Wie formuleert (meestal) het beleid ten a.wicn van de nascholing die in

wordt verzorgd''
samenwerking wordt verzorgd''

10a.

1 2

3

4

1 2

3

4

1 2

3

4

Hoe is de samenwerking tussen SBD en PABO op het terrein van nascholing geregeld 9 U kunt meeidere
antwoorden omcirkelen'
de samenwerking is geformaliseerd via een rechtspersoon (stichting of vereniging)

2

er bestaat een mondelinge overeenkomst voor de samenwerking

3

er beslaan schriftelijke regels en procedures in de vorm van cen reglement
er bestaan mondelinge regels en procedures die vastgelegd zijn in notulen

10b

1

er bestaat een schriftelijke overeenkomst voor de samenwerking

4
Ί

er bestaan mondelinge regels en procedures die niet vastgelegd zijn

6

er worden maatregelen genomen als de regels en procedures mei nageleefd worden

7

er vindt (informele) coördinatie plaats met een ad hoc karakter

8

Hoe gaat de besluitvorming (meestal) in zijn werk' Slechts één antwoord omcirkelen'
bij besluitvorming heeft elke instelling veto-recht

1

besluiten kunnen met meerderheid van stemmen worden genomen

2

besluiten worden alleen op basis van consensus genomen

3
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11. Welke en hoeveel FUNCTIONARISSEN hebben namens uw PABO zitting in het overlegorgaan mei de SBD
als het gaal om het organiseren van de nascholing? Met hei overlegorgaan doelen wij op hel overlegorgaan dat
u in vraag 4b vermeld hcbl (zie ook toelichting punt 2). Hebben deze functionarissen beslissingsbevoegdheid.'
Indien u 1 (=neemt met deel) hebt ingevuld, hoeft u de rest van de vragen voor die functionaris met meer in te
vullen.

a
b
с
d
e
f
g

bestuurslid
directielid
hoofd afdeling/sectie
nascholingscoòrdinator of een equivalent
hiervan, bv. inhoudelijk coordinator
beleidsmedewerker
uitvoerend medewerker (cq nascholer)
anders, ui

12a.

geen
beslissingsbevoegdheid

beslissingsbevoegdheid

2
2
2

1
1
1

2
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1

2
2
2
2

neemt
niet deel

neemt
deel

I
1
1
1
1
1
1

aantal

Hoe FREQUENT wordt er overleg gepleegd door het overlegorgaan over aspecten betreffende het
organiseren van de nascholing? Slechts één antwoord omcirkelen!
vaker dan 1 maal per maand
1 maal per maand
I .maal per twee maanden
1 maal per kwartaal
1 maal per half jaar
minder dan 1 maal per half jaar

12b.

1
2
3
4
5
6

Wat is de gemiddelde DUUR van du overleg' Slechts één antwoord omcirkelen'

korter dan I uur
1 uur
2 uur
3 uur
langer dan 3 uur

I
2
3
4
5
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12c.

Aspecten van de VERGADERINGEN van het overlegorgaan. Slechts één antwoord omcirkelen!

1 = op de SBD, 2 = op de PABO, 3 = volgens roulatie, 4 = ergens anders, 5 = niet van toepassing
a
b

Waar worden de vcrgadenngcn van het overlegorgaan met betrekking
tot nascholing gehouden?

1 2

3

4

5

Waar is het secretariaat van het overlegorgaan?

1 2

3

4

5

1 = iemand van de SBD, 2 = iemand van de PABO, 3 = volgens roulatie, 4 = iemand anders,
5 = met van toepassing
с

Wie zit de vergaderingen van hel overlegorgaan voor?

1 2

3

4

5

d

Door wie wordt elke vergadering genotuleerd?

1 2

3

4

5

e

Door wie wordt de agenda vastgesteld?

1 2

3

4

5

Activiteiten van het overlegorgaan
13. Voert het overlegorgaan (zie vraag 4b en toelichting punt 2) onderstaande ACTIVITEITEN uit en zo ja in
welke mate.'
I = is niet hel geval. 2 = in geringe male. 1 = m redelijke male. 4 = in grote male. 5 = in zeer grote mate
Het maken van afspraken ten aanzien van de verdeling van de financiële
1 2

middelen ten aanzien van nascholing

3

4

3

4

Hel maken van afspraken ten aanzien van de verdeling van de personele
middelen ten aanzien van nascholing
Het maken van een taakverdeling
Het maken van afspraken over hel wederzijds verwijzen van 'cliënten' naar elkaar
Het ontwikkelen van afstemmingsplannen
Het voorbereiden van vernieuwingen/veranderingen ten aanzien van nascholing
Het verkrijgen van steun van de eigen achterban, binnen de instelling
Het uitoefenen van invloed op de kwaliteit van de communicatie tussen de
samenwerkingspartners

2

Hel uitoefenen van invloed op de verbetering van de afstemming tussen de
samenwerkingspartners
Het voorkomen dan wel oplossen van conflicten lussen de samenwerkingspartners
Het uitbreiden cn/ot aanpassen van hel aanbod van nascholingscursussen
Het evalueren van de organisatiestructuur van de samenwerking
Hel evalueren van de niischolingscunu»cn
Het maken van verslagen (evaluaties, jaarverslagen)
Hel uitgeven van een gezamenlijke brochure ot tijdschrift met hel nascholingsaanbod
Anders, ni
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5

14 Bestaun er COMMISSIES taakgroepen overleggroepen of werkgroepen die een bepaald algemeen of specifiek
onderdeel van de samenwerking op organisatorisch niveau verzorgen (bijvoorbeeld een projectgroep
ca

Informati

een programmenngsoverleg over de uitvoering van nascholingscursussen of een stuurgroep op dircttiem

veau) 9
nee/ja
Zo ja wat is de naam van deze groepen wat is hun taak en hebben de groepen een lijdelijk
of een structureel karakter >
taak

structureel

tijdelijk

Kenmerken van de samenwerking
15 Hieronder staat een aantal KENMERKEN van samenwerking die mogelijk van toepassing kunnen zijn op de
samenwerking van uw PABO met de SBD Wilt u aangeven in welke mate de volgende kenmerken typerend
zijn voor uw situatie'
I = met typerend 2 = m geringe male typerend 3 = in redelijke male typerend
4 = in grote male typerend 5 = in zeer grote mate typerend
a

De PABO en SBD wisselen materialen uit

1 2

3

4

b

De PABO en SBD wisselen kennis en ervaring uit

1 2

3

4

5

с

De PABO en SBD wisselen personeel voor nascholing uit

1 2

3

4

5

d

De PABO en de SBD hebben de functies afgebakend

1 2

3

4

5

e

Indien een school met een vraag bij de PABO komt die eigenlijk
1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

thuishoort bij de SBD wordt er direct doorverwezen
f

Bij vernieuwing/verandering ten aanzien van nascholing overlegt
de PABO met de SBD

g

De PABO en SBD staan voor de gezamenlijke uitdaging om
samen iets van het landelijk nascholingsbeleid te maken

h

De PABO en SBD hebben ten aanzien van het landelijk
nascholingsbeleid verschillende visies die ze verdedigen

ι

5

De afzonderlijke instellingen zijn gericht op de
realisering van de gemeenschappelijke doelstellingen
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Uitgangspunten van de PABO
16a.

Vanuit welke UITGANGSPUNTEN neemt uw PABO deel aan de organisatie en uitvoering van nascho
ling'? Geef aan of deze meer naar hel linker of naar het rechter alternatief neigen.

a
b
с

behoefte aan zekerheid
nascholing gaat vóór

f

nadruk op de wensen van de docent

£

de docenten werken bij nascholing
hel liefst alleen

5

2 3

4

5

2 3
2 3

4
4

5
1

2 3

4

4

2 3

4

5

te komen

2 3

4

5

op de nascholing

2 3

4

5

nascholing

2 3
2 3
1 2 3

4
4
4

5
5
5

aanbodgerichte nascholing

ander werk ts belangrijker
met betrekking tot nascholing
weinig nadruk op het proces
van de nascholing
weinig nadruk op de resultaten
van de nascholing
nadruk op de wensen van de cursisten
de docenten werken bi| nascholing nieesl.il
samen mei collega's
de scholen aarzelen vaak om mei hun wensen
nauwelijks controle door de dircene
minimale inzel van collega's voor

maximale inzet van collega's voor
nascholing

risico's durven nemen
grote afstand tot de direcüe van uw PABO

stnkte controle door de directie
op de nascholing

J

4

de scholen zijn met hun naschohngswensen altijd welkom bij de PABO

I

2 3

veel nadruk op de resultaten
van de nascholing

h

5
5

veel nadruk op het proces
van de nascholing

e

4
4

kleine afstand lot de directie van uw
PABO met betrekking lot nascholing

d

2 3
2 3

De PABO neigt naar:

к

vraaggerichte nascholing

1 ïndividugenchte nascholing
m overheidsgebonden nascholing
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leamgenchte nascholing
veldgcbonden nascholing

16b.

In de samenwerking op hel lerrein van de nascholing kunnen de participerende instellingen eigen DOEL
STELLINGEN nastreven. Kunt u aangeven in hoeverre het volgende typerend is voor uw PABO?

1 = niet typerend, 2 = in geringe mate typerend. 3 = in redelijke mate typerend,
4 = in grote male typerend. 5 = in zeer grote mate typerend
De PABO streeft naar:
a

het uitbreiden van het eigen takenpakket ten aanzien van nascholing

b

hel zoveel mogelijk zelf beslissingen nemen met betrekking tot nascholing,

1 2

3

4

5

onafhankelijk van de SBD

1 2

3

4

5

с

het vergroten van haar invloed op de SBD ten aanzien van nascholing

1 2

3

4

5

d

het vergroten van de zekerheid ten aanzien van de
1 2

3

4

5

1 2

3

4

5

noodzakelijke financiële middelen om nascholing te kunnen uitvoeren
e

het vergroten van de zekerheid ten aanzien van de
noodzakelijke personele middelen om nascholing te kunnen uitvoeren

f

het profileren van haar eigen professionele benadering van nascholing

g

het versterken van de marktpositie ten aanzien van nascholing.
zeker als de scholen straks een eigen nascholingsbudget krijgen

h
ι

1 2
1 2

3

4

5

3

4

5

het overdragen van haar eigen routines en werkprogramma's
len aanzien van nascholing op de SBD

I

2

3

4

5

het verzorgen van andere nascholing dan die van het landelijk nascholingsbeleid

I

2

3

4

5
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Contacten binnen de samenwerking
17a.

Bij het samenwerken van SBD en PABO ten aanzien van nascholing treden de participanten met elkaar in
CONTACT. In welke mate zijn de volgende kenmerken in uw geval typerend voor deze contacten?

1 = niet typerend. 2 = in geringe mate typerend. 3 = in redelijke mate typerend
4 = in grote mate typerend, 5 = in zeer grote mate typerend
a
b
с
d
e
f
g
h
ι

Afstemming van het gedrag van PABO en SBD met het oog op realisatie van de
gemeenschappelijke doelstellingen
Bundeling van krachten om gemeenschappelijke belangen te kunnen behartigen
Wedijver om de gunst van scholen te winnen
Competitief gedrag tussen de PABO en SBD
Er zijn regels om de onderlinge concurrentie af te zwakken
Conflicten, veroorzaakt door botsende opvattingen over allerlei zaken
Onderhandeling bij conflicten ten aanzien van nascholing
De PABO heeft de meeste inbreng bij de formulering van het nascholingsbeleid
De SBD heeft de meeste inbreng bij de formulering van het nascholingsbeleid

17b.

Kent u de dircclic/dc directeur van de SBD persoonlijk?
Hoeveel maal heeft u tijdens hel schooljaar '90-'91 contact gehad met die directeur?
(aantal)

17c

Volgen medewerkers van de PABO en de SBD gezainenli|kc scholing met belrekking
tol nascholing (in welke vorm dan ook)'
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2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

nee/ja

nee/ja

Knelpunten bij samenwerking
18. In hoeverre doen zich naar uw mening de volgende knelpunten voor bij de samenwerking met de SBD in het
kader van nascholing?
1 = niet, 2 = in geringe mate. 3 = in redelijke mate, 4 = in grote mate, 5 = in zeer grote mate
a

с
d

Gebrek aan personeel van de PABO om regelmatig deel te nemen aan
het overleg met de SBD
Gebrek aan personeel van de SBD om regelmatig deel te nemen aan
het overleg met de PABO
De inhoudelijke deskundigheid van de PABO ten aanzien van nascholing
De PABO houdt vast aan de eigen zelfstandigheid en beslissingsvrijheid

e
f
g
h
ι
j
к

ten aanzien van nascholing
De SBD houdt zich niet aan gemaakte afspraken
De didactische deskundigheid van de SBD ten аапгіеп van nascholing
Er 7ijn te weinig krachtige bestuurders binnen het overlegorgaan
Er is te veel overleg
Er is te weinig overleg
Het overleg verloopt moeizaam
De samenwerking wordt bemoeilijkt door onduidelijkheden ten

b

aanzien van het overheidsbeleid met betrekking tot nascholing
1 De didactische deskundigheid van de PABO ten aanzien van nascholing
m De SBD houdt vast aan de eigen zelfstandigheid en beslissingsvrijheid

1 2

3

4

5

2
2

3
3

4
4

5
5

2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5

2
2

3
3

4
4

5
5
5
5
5
5
5
5

η
o
ρ
q
r
s
t

ten aanzien van nascholing
De beeldvorming van de SBD over de PABO stemt niet overeen met de werkelijkheid
Er zijn te weinig financien beschikbaar om de samenwerking te realiseren
De geografische afstanden tussen de verschillende instellingen zijn te groot
De PABO houdt zich niet aan gemaakte afspraken
De inhoudelijke deskundigheid van de SBD ten aanzien van nascholing
De onderlinge communicatie brengt problemen mei zich mee
Er is verschil in enthousiasme tussen de PABO en SBD len aanzien van de

2
2
2
2
2
2
2

3
3

3
3

4
4
4
4
4
4
4

u
ν

samenwerking
De PABO en SBD vertrouwen elkaar onvoldoende
De samenwerking hangt at van de bereidwilligheid van de huidige

2
2

3
3

4
4

5
5

medewerkers van de SBD en PABO
w Er zijn problemen met belrekking tot de taakafbakening tussen de PABO en SBD
χ De PABO en SBD kunnen het niet eens worden over de te stellen doelen van

2
2

3
3

4
4

5
5

de samenwerking op het terrein van nascholing
y De PABO en SBD hebben een verschillende visie ten aanzien van nascholing
ζ Er is sprake van een ideologisch conflict met de SBD
A De PABO en SBD hebben tegenstrijdige belangen
В De verschillende organisatiestructuren van de SBD en PABO zijn een

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

belemmering voor de samenwerking
De werkwijzen van de SBD ten aanzien van nascholing wijken te veel af van
die van de PABO
D Andere, nl

2

3

4

5

2
2

3
3

4
4

5
5

3
3
3

5

С
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Effecten van de samenwerking
19 In welke male heefl de samenwerking mei de SBD naar uw mening een EFFECT op de volgende zaken?
1 = geen effect, 2 = weinig effect, 3 = enig effect, 4 = veel effect, 5 = zeer veel effect
a
b
с
d
e
f
g
h
ι
j
к
1
m
η
0
ρ
q
r
s

De inhoudelijke dcskundigheidsvergroting van de medewerkers van de PABO
De didactische deskundigheidsvergroling van de medewerkers van de PABO
De beeldvorming door de PABO van de SBD
De beeldvorming door de SBD van de PABO
De profilering van de PABO
De uitwisseling van kennis en ervaringen
De contacten tussen de PABO en de SBD
De doelmatigheid (tijdwinst/koslenbespanng) bij nascholing
De duidelijkheid voor de scholen met betrekking tot nascholing
De inhoudelijke kwaliteitsverbetering van het naschohngsondcrwijs
De didactische kwaliteitsverbetering van het nascholingsonderwijs
De beschikbaarheid van de benodigde financíele middelen
De beschikbaarheid van de benodigde personele middelen
De uitvoering van het landelijk nascholingsbeleid
De praktische organisatie van nascholing
Het gezamenlijke nascholingsbeleid in de regio
Het verdelen van nascholings- cq begelcidingsvragcn van scholen
De implementatie van vernieuwingen op scholen
De doorwerking van de nascholingsinhouden op schoolniveau

1 De doorwerking van de nascholingsinhouden op klasniveau
u Het functioneren van de leraren op klasnivcau
ν De leerprestaties van de leerlingen
w De zorgverbreding in het onderwijs
χ Hel gebruik van de diensten van de PABO
y De bruikbaarheid van nascholing
L Anders, nl
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1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
S
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
S
5
5
5
5

20. Wal vindt uw PABO, over het algemeen genomen, van de samenwerking tussen SBD en PABO? Geet aan ol
het GEZICHTSPUNT van uw PABO meer naar het linker of naar het rechter alternatief neigt.

g
h
i
j
к
I
m
η

inspirerend
leerzaam
nutteloos
stroef
structureel
formeel
open
ongericht
actief
statisch
effectief
efficient
.motiverend
slecht

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
S
5
5
5
5
S
5
5
5
5
5

ontmoedigend
met leerzaam
nuttig
soepel
incidentcel
informeel
gesloten
gericht
passief
dynamisch
ineffectief
inefficient
demotiverend
goed

Verwachtingen over de toekomst van de samenwerking.
21. Verwacht u de onderstaande zaken ten aanzien van de samenwerking met de SBD voor de TOEKOMST?
1 = niet, 2 = waarschijnlijk niet. 3 = waarschijnlijk wel. 4 = zeker
De samenwerking zal onder druk komen te staan
De SBD zal vasthouden aan de eigen zcltstandigheid en beslissingsvrijheid
ten aanzien van nascholing
De PABO zal vasthouden aan de eigen zelfstandigheid en beslissingsvrijheid
ten aanzien van nascholing
De kans op conflicten tussen de SBD en de PABO zal afnemen
De kwaliteit van het nascholingsaanbod zal toenemen
De concurrentie tussen de SBD en de PABO zal kleiner worden
De efficiency in het overlegorgaan zal toenemen
Er zullen plannen komen om bij meer nascholingsthema's samen te gaan werken
Er zijn ontwikkelingen waarbij de SBD en de PABO intensiever zullen gaan
samenwerken dan tot nu toe het geval was
Andere, nl
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1

2

3

4

1

2

3

4

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

1
1

2
2

3
3

4
4

22. Wat zijn de plannen len aanzien van de VOORTGANG van de samenwerking? Slechts één antwoord
omcirkelen.
Stoppen met de samenwerking

1

Voorlopig stoppen met de samenwerking

2

Doorgaan met de samenwerking, maar dan onder bepaalde of onder andere voorwaarden

3

Op dezelfde voel doorgaan met de samenwerking

4

Versterken van de samenwerking

5

23 In de toelichting bij deze vragenlijst en bij vraag 9 hebben wij u gevraagd uw antwoorden te laten gelden voor
zowel de overheidsgcbondcn als de teamgerichte nascholing, of indien dit niet mogelijk was voor een van beide
Wilt u hieronder aangeven welk REFERENTIEKADER u gekozen heeft'
Mijn antwoorden zijn geldig voor de overheidsgebondcn én teamgerichte nascholing

1

Mijn antwoorden zijn alleen geldig voor de overheidsgcbonden nascholing

2

Mijn antwoorden zijn alleen geldig voor de teamgerichte nascholing

3

Dit is het einde van de vragenlijst. Controleert u even of u alle vragen hebt ingevuld? U kunt de ingevulde
vragenlijst terugsturen in bijgevoegde antwoordenvelnppe. Een postzegel is niet nodig. Hartelijk dank voor
uw medewerking!
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BIJLAGE 2

OVERZICHT VAN DE VRAGEN UIT DE INTERVIEWS IN RELATIE TOT
DE BEGRIPPEN UIT HET CONCEPTUELE MODEL

concept

vraagnummers

Blok A Kenmerken van de PABO ('s) en SBD ('s)
a richting
b omvang
с cultuur
d condities voor samenwerking
e motieven
f interdependentie

7
5
5c
5

Blok В Kenmerken van het samenwerkingsverband
a netwerktype
b structuurvorm
с coörd ¡natievorm
d doel samenwerking
e onderwerpen en activiteiten
f taken overlegorgaan
g samenwerkingscultuur
h strategieën
i interactie (spelen)
j verwachtingen

8
6
6
S
9
6
7
1,2,4
1,2,4
10,11

Blok С Uitvoering van de samenwerking bij nascholing
a opzet en inrichting van Onderwijskundig Management
b knelpunten
с waardering

1,2,4
1,2,4
1,2,4

Blok D Effecten van de samenwerking op:
a de kwaliteit van het nascholingsonderwijs
b de PABO('s) en SBD('s)
с de scholen

3b
3a
3c
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BIJLAGE 3

INTERVTEVWRAGENLUST

SAMENWERKING VAN LERARENOPLEIDINGEN
BASISONDERWIJS EN SCHOOLBEGELEDDINGSDIENSTEN ВЦ NASCHOLINGSCURSUSSEN

Interview-vragenlijst

Vakgroep Onderwijskunde
Katholieke Universiteit Nijmegen
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Toelichting
De vragenlijst bestaat uit 2 delen: het eerste deel betreft de samenwerking bij
nascholingscursussen in het algemeen en de nascholingscursus Onderwijskundig
Management in het bijzonder, en het tweede deel gaat over het samenwerkingsverband. In totaal zijn er 11 open vragen. Bij elke vraag staat een aantal aandachtspunten die belangrijk kunnen zijn bij de beantwoording van de vraag. Ook is bij elke
vraag ruimte gereserveerd om aantekeningen te maken. Maak hiervan gerust gebruik.
Het kan het verloop van het interview alleen maar ten goede komen. En: wij zijn
vooral geïnteresserd in uw positie en mening ten aanzien van de samenwerking.
Het mogelijk dat bepaalde vragen beter aan een collega van u worden gesteld, omdat
die beter op de hoogte is van dat bepaalde aspect. Dit kunt u in de schrijfruimtes
aangeven.
Er kunnen vragen en/of aandachtspunten bij zijn die niet van toepassing zijn op de
uw situatie of op de cursus Onderwijskundig Management. Ook dit kunt u in de
schrijfruimtes vermelden.
Ook kan het zo zijn dat de antwoorden op bepaalde vragen ooit op schrift zijn
gesteld, bijvoorbeeld in een beleidsnota of in de beschrijving van de cursusopzet van
Onderwijskundig Management. Indien u ons kopieën van dergelijke documenten kunt
verschaffen, kunt u volstaan met het verwijzen naar die documenten.
Bij de afname van het interview zullen twee mensen van onze vakgroep aanwezig zijn.
Eén van deze twee mensen zal de vragen stellen, de ander houdt de aantekeningen
bij. Tenzij u er bezwaar tegen hebt, zal het interview op band worden opgenomen.
Wij behandelen de gegevens die met het interview verzameld worden vertrouwelijk.
Dit houdt in dat wij de namen en de gegevens onder geen enkele voorwaarde aan
derden geven. Onder 'derden' bedoelen wij iedereen, behalve de rechtstreeks bij het
onderzoek betrokken medewerkers. Verder houdt die vertrouwelijkheid in dat bij de
rapportage geen individuele personen of instellingen herkenbaar zullen zijn.
Met eventuele vragen en voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de onderzoekers.
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DEEL 1: DE SAMENWERKING ВЦ NASCHOLINGSCURSUSSEN IN HET ALGEMEEN EN DE
NASCHOLINGSCURSUS ONDERWIJSKUNDIG MANAGEMENT IN HET BIJZONDER
1.

Wat is uw mening over het overleg tussen de nascholer(s) en schoolbegeleider(s)
over de verzorging van nascholingscursussen in het algemeen en de nascholings
cursus Onderwijskundig Management in het bijzonder?

aandachtspunten:
a.
hoe vindt men elkaar?
b.
hoe werkt men samen?
с
aard en frequentie van het overleg
d.
overleg over de voorbereiding van de nascholingscursus
e.
eventuele knelpunten en oplossingen
f.
waardering
Schrijfruimte

2.

Hoe heeft de samenwerking gestalte gekregen bij de intake, uitvoering, evaluatie
en nazorg bij nascholingscursussen in het algemeen en de nascholingscursus
Onderwijskundig Management in het bijzonder?

aandachtspunten:
a.
hoe krijgen de intake, uitvoering, evaluatie en nazorg van nascholingscursussen zoals Onder
wijskundig Management concreet vorm?
b.
heeft het in samenwerking verzorgen van nascholingscursussen zoals Onderwijskundig Manage
ment een meerwaarde boven de verzorging Mervan alleen?
с
eventuele knelpunten en oplossingen
<L
waardering
Schrijfruimte

3.

Welke effecten heeft de samenwerking naar uw mening bij nascholingscursussen
in het algemeen en de nascholingscursus Onderwijskundig Management in het
bijzonder?

aandachtspunten:
a.
effecten op de eigen instelling (voorbeelden)
b.
effecten op de kwaliteit van het nascholingsonderwijs van nascholingscursussen zoals Onder
wijskundig Management (voorbeelden)
с
hebben de scholen profijt van de samenwerking bij nascholingscurssen zoals Onderwijskundig
Management?
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Schrijfruimte:

4.

Zijn er naar uw mening verschillen tussen cursussen waarbij wel en niet wordt
samengewerkt, dus tussen Onderwijskundig Management en andere cursussen
(waarbij eventueel wel samengewerkt had kunnen worden)?

aandachtspunten:
a.
verschillen met belrekking tot intake, uitvoering, evaluatie, nazorg, kwaliteit?
b.
welke zijn concrete positieve aspecten bij de cursussen waarbij wej wordt samengewerkt in
vergelijking tot de cursussen waarbij niet wordt samengewerkt?
с
welke zijn concrete negatieve aspecten bij de cursussen waarbij wej wordt samengewerkt in
vergelijking tot de cursussen waarbij niet wordt samengewerkt?
d.
heeft de nascholing die in samenwerking wordt verzorgd naar uw mening meer effect dan
cursussen waarbij niet wordt samengewerkt?
Schrijfruimte:

DEEL 2: HET SAMENWERKINGSVERBAND
5.

Hoe is de samenwerking ппкгяяп en hoe heeft deze zich ontwikkeld?

aandachtspunten:
a.
aanleiding
b.
initiatiefnemers
с
motieven
d.
belang van de samenwerking
e.
draagvlak
f.
uw houding ten aanzien van samenwerking
g.
mogelijke invloed van overheidsmaatregelen
h.
invloed van de directie
i.
eventuele knelpunten en oplossingen
j.
waardering
Schrijfruimte
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6.

Wat is uw mening over de structuur en functioneren van de samenwerking?

aandachtspunten:
a.
boe ziet de formalisering van de samenwerking er concreet uit?
b.
samenstelling en functioneren van overlegorgaan (voorbeelden)
с
samenstelling en functioneren van werkgroepen (voorbeelden)
d.
invloed van de directie
e.
concrete voorbeelden van wat goed en wat minder goed gaat in de samenwerking
f.
waardering
Schrijfruimte

7.

Hoe zou u de cultuur van deze instelling omschrijven en die van de instelling(en)
waarmee wordt samengewerkt? Is er iets als een gezamenlijke cultuur ontstaan?

aandachtspunten:
a.
waarden en normen
b.
arbeidsethos
с
omgang van de mensen van de verschillende instellingen die met elkaar moeten samenwerken?
d.
verandering van de houding van de PABO('s) en SBD('s) ten opzichte van elkaar in de loop
van de lijd van de samenwerking
e.
waardering
Schrijfruimte

8.

Hoe denkt u het samenwerkingsverband te kunnen karakteriseren?

aandachtspunten:
a.
hoe heeft deze samenwerking gestalte gekregen in de praktijk van de uitvoering van de
nascholing in het algemeen?
b.
eventuele knelpunten en oplossingen
с
waardering
Schrijfruimte
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9.

Hoe treden de samenwerkende instellingen samen naar buiten toe?

aandachtspunten:
a.
gezamenlijk nascholingsbeleid en -aanbod
b.
gezamenlijk ontwikkelde produkten
с
andere voorbeelden
d.
eventuele knelpunten en oplossingen
e.
waardering
Schrijfruimte

10.

Hoe kijkt u aan tegen de oprichting van een Educatieve Faculteit?

aandachtspunten:
a.
stand van zaken
b.
voorbeelden van positieve en negatieve aspecten
с
kansen voor verdere intensivering van de samenwerking
d.
invloed van de overheid
e.
invloed van de directie
f.
waardering
Schrijfruimte

11.

Hoe ziet u de toekomst van de samenwerking tussen PABO en SBD?

aandachtspunten:
a.
expiratie WOV
b.
WRR-rapport 'Onderwijsverzorging in de toekomst'
с
wetsvoorstel 'Nascholing*
Schrijfruimte
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BIJLAGE 4

SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST VOOR DE SCHOLEN

ACTIVITEITEN VAN LERARENOPLEIDING
BASISONDERWIJS EN SCHOOLBEGELEIDINGSDIENST BU NASCHOLINGSCURSUSSEN
Vragenlijst voor (adjunct)schoolleid(st)ers
of leerkrachten van basisscholen

Vakgroep Onderwijskunde
Katholieke Universiteit Nijmegen

TOELICHTING BU DE VRAGENLIJST
Waar gaat het om bij dit onderzoek?
Het onderzoek 'Samenwerking bij nascholing en begeleiding' wordt uitgevoerd door de Vakgroep
Onderwijskunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Met dit onderzoek willen wij meer te weten
komen over de samenwerkingsverbanden van lerarenopleidingen basisonderwijs (PABO's) en schoolbegeleidingsdiensten (SBD's). Deze instellingen werken samen op het terrein van de nascholing van
leerkrachten basis- en speciaal onderwijs. Ook in de regio van uw school werken de PABO('s) samen
met de SBD('s).
Waar gaat het om in deze vragenlijst en voor wie is hij bedoeld?
Wij zijn geïnteresseerd in de ervaringen van de cursisten van nascholingscursussen met de genoemde
samenwerking. We hebben ervoor gekozen deze ervaringen vooral te onderzoeken aan de hand van de
nascholingscursus Onderwijskundig Management. De vragenlijst is bedoeld voor schoolleid(st)ers,
adjunct-schoolleid(st)ers en leerkrachten van basisscholen die hebben deelgenomen aan de nascholingscursus Onderwijskundig Management. Indien u niei heeft deelgenomen aan Onderwijskundig Management, kunt u de vragen 3 t/m 7 overslaan.
Waarde van het onderzoek
Met de gegevens die uit dit onderzoek naar voren komen, willen we de ervaringen van (adjunct)schoolleid(st)ers met de samenwerking van PABO('s) en SBD('s) achterhalen. Met de inzichten die hieruit
voortvloeien kunnen de PABO's en SBD's mogelijk tot een betere samenwerking komen. Wij hopen dat
u wilt meewerken aan het onderzoek.
Wijzen van Invullen
Alle vragen kunt u beantwoorden door middel van het plaatsen van een cirkel om het cijfer bij het
antwoordalternatief dat het meest van toepassing is. U wordt verzocht alle vragen in te vullen. Indien u
wilt corrigeren, kunt u dat het beste doen door een kruis te zetten door het reeds gegeven antwoord, en
het cijfer van uw keuze te omcirkelen, op de volgende manier:

1 ^ 0 4

8

9

Natuurlijk staat het u vrij om extra informatie te geven of opmerkingen te plaatsen indien u hieraan
behoefte heeft. U kunt hiervoor de achterkant van de pagina's gebruiken. Het invullen van de vragenlijst
zal ongeveer 20 minuten duren. In een aantal gevallen kunt u kiezen voor het alternatief S : 'niet van
toepassing' (het gevraagde aspect is niet aan de orde geweest of is niet behandeld) en 9: 'weet niet' (u
heeft over het gevraagde aspect geen oordeel). Wij willen u verzoeken alleen in het uiterste geval hiervan
gebruik te maken.
Vertrouwelijkheid van de gegevens
Wij behandelen de gegevens die met deze vragenlijst verzameld worden vertrouwelijk. Dit houdt in dat
wij de namen en de gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden geven. Daar staat onze vakgroep
garant voor. Onder 'derden' bedoelen wij iedereen, behalve de rechtstreeks bij het onderzoek betrokken
medewerkers. Verder houdt die vertrouwelijkheid in dat bij de rapportage geen individuele (adjunct)schoolleid(st)ers of scholen herkenbaar zullen zijn.
Retourzending
We verzoeken u de ingevulde vragenlijst voor 30 juni 1993 aan ons terug te sturen. Hiervoor kunt u
gebruik maken van de retourenveloppe, waar geen postzegel op hoeft. Mocht u onverhoopt niet in de
gelegenheid of bereid zijn om de vragenlijst in te vullen, dan zouden wij het op prijs stellen dit te
vernemen met de reden waarom.
Inlichtingen
Met eventuele vragen en voor inlichtingen kunt u zich wenden tot de onderzoekers.
224

Schoolnummer:

1

Deze vragenlijst wordt ingevuld door:
a schoolleid(st)er
b adjunct-schoolleid(sl)er
с leerkracht

62.8%
26.5%
4.2%

De PABO('s) en SBD('s) in uw regio werken sinds een aantal jaren samen bij het geven
van nascholing. Bent u het eens of oneens met de volgende aspecten van deze samenwer
king van de PABO('s) en SBD('s)? Het gaat hierbij om de samenwerking bij nascholing in
het algemeen.

a er is nu een duidelijker beeld van het
nascholingsbeleid van de PABO('s) en SBD('s)
b het nascholingsaanbod van PABO('s) en
SBD('s) is beter op elkaar afgestemd
с er is meer duidelijkheid over het
nascholingsaanbod van de PABO('s) en SBD('s)
d er is meer duidelijkheid over de inhoud van de
nascholingscursussen van de PABO('s) en SBD('s)
e er wordt beter tegemoet gekomen aan de specifieke
nascholingsbehoeften van onze school
f de concurrentie tussen beide instellingen om
cursisten te werven bij de scholen is afgenomen
g de kwaliteit van de uitvoering van nascholing
is door de samenwerking van de PABO('s)
en SBD('s) toegenomen
h de kwaliteit van de cursusmaterialen
is door de samenwerking van de PABO('s)
en SBD('s) toegenomen
i anders, namelijk

ЗА

beetje
oneens

beetje
eens

geheel
eens

weel
niel

3.3

7.0

28.8

52.6

8.4

2.8

3.3

24.7

59.1

10.2

3.3

1.9

20.9

64.2

9.8

2.3

8.4

28.4

50.7

10.2

2.3

12.1

40.0

32.6

13.0

3.7

4.7

16.3

50.2

25.1

3.3

7.0

23.3

35.8

30.7

2.3

7.4

23.3

27.4

39.5

Heeft u deelgenomen aan de nascholingscursus ONDERWIJSKUNDIG MANAGEMENT?
a ja
b nee --> ga naar vraag 8

3B

gchcc)
oneens

67.4%
32.1%

Wanneer hebt u de nascholingscursus ONDERWIJSKUNDIG MANAGEMENT gevolgd?
a
b
с
d

vóór het schooljaar 1990-1991
in hel schooljaar 1990-1991
in het schooljaar 1991-1992
in het schooljaar 1992-1993

31.5%
24.0%
32.2%
12.3%
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4

Was er by de nascholingscursus ONDERWIJSKUNDIG MANAGEMENT sprake van
ja

31')%
7 5%

a een bijeenkomst voorafgaande aan de cursus (intake)
b begeleiding op school om het geleerde in de praktijk te brengen

nee
67 1%
88 4%

Wilt u hieronder een inschatting maken van de betrokkenheid van de PABO('s) en de
SBD('s) bij de uitvoering van de nascholingscursus ONDERWIJSKUNDIG MANAGE
MENT''
aandeel PABO 0%
aandeel SBD 100%

Aandeel bij
a de organisatie van de cursus
b de bijeenkomst voorafgaande
aan de cursus (intake)
с de ontwikkeling van hel cursusmitcmal
d de uitvoering van de cursusbijeenkomsten
e de bespreking van de theorie
f de uitwisseling san praktijkervaringen
g de training van vaardigheden
h de evaluatie van de cursus
ι de begeleiding op school om het
geleerde in de praktijk te brengen
j anders namelijk

6A

25%
75%

50%
50%

75%
25%

100%
0%

niet van
loepass

weel
mei

68

13 0

56 8

55

21

07

15 1

75
41
48
62
62
75
82

55
13 0
15 8
14 4
15 8
158
13 0

22
46
63
59
58
58
57

21
62
21
68
41
55
21

07
14
34
34
21
27
21

44 5
14
07
07
4 1
14
75

17 1
27 4
96
89
96
89
96

62

41

89

00

00

582

226

6
6
7
6
2
2
5

Bent u tevreden over de kwaliteit van de uitvoering van onderstaande aspecten van de
nascholingscursus ONDERWIJSKUNDIG MANAGEMENT die u heeft gevolgd 9
1 = in het geheel niet 2 = in beperkte mate 3 = in redelijke mate 4 = in ruime mate 8 = niet van toepassing
9 = weet niet
Aspecten van uitvoering
a de bijeenkomst voorafgaande aan de cursus (intake)
b de afstemming van de inhoud op de praktijk
ervaringen van de cursusdeelnemers
с de afstemming van de cursus op de
specifieke behoeften ν in de school
d de gebruikte didactische werkvormen in de cursus
e de inhoud van de cursus
f de uitvoering van de cursus
g de inhoudelijke begeleiding op school om
het geleerde in de praktijk te brengen
h anders namelijk

226

1 2
27

48

3
151

4
110

8
53 4

9
13 0

00

62

28 1

54 1

14

10 3

27
07
00
00

158
34
21
2 1

46 6
315
25 3
22 6

22 6
52 7
59 6
610

27
2 1
27
41

96
96
10 3
10 3

13 7

13 0

12 3

27

45 9

12 3

6B

In hoeverre is de kwaliteit van de uitvoering bevorderd door de samenwerking van
PABO('s) en SBD('s)''
1 = in het geheel niet 2 = in beperkte mate 3 = in redelijke mate, 4 = in ruime mate, 8 = niet van toepassing
9 = weet niet
Aspecten van uitvoering
a de bijeenkomst voorafgaande aan de cursus (intake)
b de afstemming van de inhoud op de praktijk
ervaringen van de cursusdeelnemers
с de afstemming van de cursus op de
specifieke behoeften van de school
d de gebruikte didactische werkvormen in de cursus
e de inhoud van de cursus
f de uitvoering van de cursus
g de inhoudelijke begeleiding op school om
het geleerde in de praktijk te brengen
h anders, namelijk

7A

1 2
34
41

3
82

4
62

8
43 2

9
349

07

96

185

23 3

41

43 8

07
00
07
07

12 3
89
62
68

219
17 1
14 4
18 5

17 1
26 0
32 2
28 8

41
27
27
34

43 8
45 2
43 8
41 8

68

82

62

34

35 6

397

Is de inhoud van de nascholingscursus ONDERWIJSKUNDIG MANAGEMENT bruikbaar
voor uw school''
1 = in hel geheel niet, 2 = in beperkte mate 3 = in redelijke mate 4 = m ruime mate, 8 = met van toepassing,
9 = weet niet
Bruikbaarheid van de cursusinhoud voor
a hel begeleiden van vernieuwingen op school
b hel toepassen van de inhouden van de
nascholing op school
с het bevorderen van een positief schoolklimaat
d de samenwerking van de leerkrachten
e hel leiding geven aan het schoolteam
f anders, namelijk

7B

1
07

2
116

3
42 5

4
34 9

8
21

9
82

07
27
14
00

14 4
110
130
82

47 9
37 0
42 5
34 9

28 1
40 4
33 6
47 3

07
07
14
14

82
82
82
82

In hoeverre is deze mate van bruikbaarheid bevorderd door de samenwerking van PABO('s)
en SBDCs)·?
1 = m het geheel mei 2 = in beperkte male, 3 = m redelijke mate, 4 = in ruime mate, 8 = niet van toepassing
9 = weet mei
Bruikbaarheid van de cursusinhoud voor
a het begeleiden van vernieuwingen op school
b het toepassen van de inhouden van de
nascholing op school
с het bevorderen van een positief schoolklimaat
d de samenwerking van de leerkrachten
e hel leiding geven aan hel schoolleam
f anders namelijk
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1 2
14

110

3
24 0

4
110

8
55

9
47 3

14
34
34
27

10 3
89
89
82

281
24 7
26 0
218

75
110
89
129

55
41
48
41

47 3
47 9
47 9
50 3

8

Heeft u sinds 1990 een andere nascholingscursus dan Onderwijskundig Management
gevolgd waarbij de PABO('s) en SBD('s) hebben samengewerkt?
a ja
b nee --> ga naar vraag 13

39.5%
58.6%

Zo ja, wat is de titel van deze cursus (bij meerdere van dergelijke cursussen alleen de titel
van de meest recente cursus noteren a.u.b.)?
PRINT/Comenius project
Basisschool en nascholingsbeleid
Schoolmanagement
Computercursus
Diagnostisch SpelUngsonderwijs
Lezen/laai
Schoolleiderscursus
Sociaal emoUonele omwikkeling
SO Cursus nieuwe stijl
Leerlingbegeleiding
Leerlingcoordinalor
Leerlingvolgsysteem
Schrijven
Vrouw en Management
Formatiebudgetsysteem
Functioneringsgesprekken
Rekenen
Onderwijs aan kleuters
Cursus gedrag
Pedagogisch handelen
Opzet voor orthotheek
Speciale leesbegeleiding bij hel VO
Edukinesiologie
MVPO
GSO II

35.1%
8.1%
6.8%
5 4%
5.4%
4.1%
2.7%
2.7%
2 7%
2 7%
2.7%
2 7%
2.7%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%
1 4%
1.4%
1.4%
1.4%
1.4%

De vragen 9 t/m 12 dient u in te vullen aan de hand van de cursus die u in deze vraag
hebt genoemd.

9

Was er bij de cursus die u in vraag 8 bij naam heeft genoemd sprake van:

a een bijeenkomst voorafgaande aan de cursus (intake)
b begeleiding op school om het geleerde in de praktijk te brengen
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ja
40.4%
18.0%

nee
51.7%
70.8%

10

Wilt u hieronder een inschatting maken van de betrokkenheid van de PABO('s) en de
SBD('s) bij de uitvoering van deze nascholingscursus 9
25%
75%

50%
50*.

10 1

56

34 8

18 0

67

45

20 2

34
112
124
112
12 4
13 5
14 6

45
22
79
67
22
34
1 1

213
36 0
315
29 2
315
28 1
27 0

67
90
12 4
14 6
90
112
79

22
56
14 6
12 4
112
112
10 1

416
67
34
45
79
112
157

20 2
29 2
18 0
213
25 8
2Π
23 6

12 4

11

13 5

22

00

47 2
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aandeel PABO 0%
aandeel SBD IOC».

Aandeel bij
a de organisaüe van de cursus
b de bijeenkomst voorafgaande aan de
cursus (intake)
с de ontwikkeling van het cursusmateriaal
d de uitvoering van de cursusbijeenkomsten
e de bespreking van de theorie
f de uitwisseling van praktijkervaringen
g de training van vaardigheden
h de evaluatie van de cursus
ι de begeleiding op school om het geleerde
in de praktijk te brengen
j anders, namelijk

75%
25%

100%
0%

niel van
loepass

weel
niet

IIA Bent u tevreden over de kwaliteit van de uitvoering van onderstaande aspecten van deze
nascholingscursus 9
1 = in hel geheel niet 2 = m beperkte male 3 = in redelijke male 4 = in ruime mate 8 = niet van toepassing
9 = weel niet
Aspecten van uitvoering
a de bijeenkom!,! voorafgaande aan de cursus (intake)
b -de afstemming van de inhoud op de praktijk
ervaringen van de deelnemers aan de cursus
с de afstemming van de cursus op de
specifieke behoeften van de school
d de gebruikte didactische werkvormen in de cursus
e de inhoud van de cursus
f de uitvoenng van de cursus
g de inhoudelijke begeleiding op school om
hel geleerde in de praktijk te brengen
h anders, namelijk
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1
2
67
34

3
15 7

4
16 9

8
44 9

9
12 4

34

135

27 0

40 4

45

112

22
34
1 1
22

20 2
112
67
56

315
34 8
32 6
34 8

27 0
32 6
416
404

67
67
67
56

124
112
112
112

112

79

191

112

39 3

112

U B In hoeverre is de kwaliteit van de uitvoering bevorderd door de samenwerking van
PABO('s) en SBD(*s)·?
1 = in het geheel met, 2 = m beperkte male 3 = in redelijke mate 4 = in ruime male 8 = niet van toepassi
9 = weet niet
Aspecten van uitvoering
a de bijeenkomst voorafgaande aan de cursus (intake)
b de afstemming van de inhoud op de praktijk
ervaringen van de deelnemers aan de cursus
с de afstemming van de cursus op de
specihckc behoeften van de school
d de gebruikte didactische werkvormen in de cursus
e de inhoud van de cursus
f de uitvoering van de cursus
g de inhoudelijke begeleiding op school om
het geleerde in de praktijk te brengen
h anders namelijk

1 2
79

34

3
101

4
67

8
36 0

9
36 0

79

67

135

12 4

90

506

79
56
56
56

90
90
79
124

18 0
20 2
20 2
180

67
10 1
12 4
112

10 1
90
90
90

48^
46 1
44 8
43 8

90

67

112

34

236

46 1

12A Is de inhoud van deze nascholingscursus bruikbaar voor uw school 9
1 = m het geheel niet 2 = in beperkte mate, 3 = in redelijke mate 4 = m ruime mate 8 = niet van toepassn
9 = weet niet
Bruikbaarheid van de cursusinhoud voor
a hel invoeren van vernieuwingen op school
b het loepassen van de inhouden van de
nascholing op school
с hel bevorderen van een posiliet schoolklimaat
d de samenwerking van de leerkrachten
e het leiding geven aan het schoolte im
f de vergroting van de deskundigheid van leerkrachten
g het didactisch handelen van leerkrachten
h hel gebruik van nieuwe materialen
ι een verbetering van de leerprestaties van de leerlingen
j anders namelijk
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1
34

2
79

3
315

4
37 1

8
67

9
13 5

22
45
34
67
34
56
56
56

67
13 5
13 5
10 1
90
112
112
180

33 7
25 8
25 8
27 0
25 8
30 3
31 5
31 5

38 2
27 0
32 6
24 7
40 4
27 0
10 3
16 9

67
14 6
112
16 9
79
10 1
79
90

12 4
14 6
13 5
14 6
13 5
15 7
13 5
19 1

12Β In hoeverre is deze mate van bruikbaarheid bevorderd door de samenwerking van PABO('s)
7
en SBD('s)
1 = in hel geheel niet 2 = ш beperkte mate, 1 = in redelijke mate, 4 = in ruime mate, 8 = niet van toepassing,
9 = weel niel
Bruikbaarheid van de cursusinhoud voor
a het invoeren van vernieuwingen op school
b hel toepassen van de inhouden van de
nascholing op school
с hel bevorderen van een positief schoolklimaat
d de samenwerking van de leerkrachten
e het leiding geven aan het schoolteam
f de vergroting van de deskundigheid van leerkrachten
g het didactisch handelen van leerkrachten
h hel gebruik van nieuwe materialen
ι een verbetering van de leerprestaties van de leerlingen
j anders namelijk

13

1 2
79

79

3
14 6

4
56

8
101

9
53 9

79
101
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1
10 1

90
"¡6
56
67
67
67
79
79

157
14 6
Π5
112
12 4
Π5
124
124

67
56
67
79
79
67
90
45

101
12 4
124
Π5
112
112
10 1
124

506
517
517
50 6
517
517
50 6
52 8

7

Welke uitvoering van nascholing in het algemeen heeft uw voorkeur Eén antwoord omcirkelen
jub
a
b
с
d

uitvoering van nascholing door de PABO
uitvoering van nascholing door de SBD
uitvoering van nascholing door de PABO en de SBD gezamenlijk
maakt niet uit

0 5%
7 1%
66 0%
25 9%

Licht uw antwoord toe'

14

Ruimte voor eventuele opmerkingen over de samenwerking van de PABO('s) en SBD('s) in
uw regio

Dit is het einde van de vragenlijst Controleert u even of u alle vragen hebt ingevuld 7 U kunt de
ingevulde vragenlijst terugsturen in bijgevoegde antwoordenveloppe Een postzegel is niet nodig
Harteh|k dank voor uw medewerking 1
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BIJLAGE S

OVERZICHT VAN DE VARIABELEN TER BEPALING VAN HET NETWERKTYPE VAN EEN SAMENWERKINGSVERBAND

kenmerk

Eigenwaarde

percentage
verklaarde
variantie

betrouwbaarheid
(alpha.a)

Uitwisselingsnetwerk
duurzaamheid
complementaire domeinen
versterking van het competitief vermogen
symbiotische interdependentie
uitwisseling (4 items)
zekerheid verwerven (6 items)
kwaliteitsontwikkeling (3 items)
efficiencybevordering (9 items)

2.16
2.51
2.03
3.79

54.0
41.9
67.6
42.1

0.70
0.71
0.72
0.82

Grcuit
sequentiële interdependentie
goede afbakening van de functies
doorstroming van cliënten
behoefte aan afstemming
onderling taakverdeling
beleidsvorming (3 items)
instellingsautonomie (5 items)

1.96
2.46

65.3
49.2

0.73
0.74

Ontwikkelingsnetwerk
men wil iets nieuws
bundeling van krachten
onderhandelen
tijdelijk karakter
er is een gemeenschappelijke uitdaging (4 items)
ieder werkt op zijn eigen manier (2 items)

2.22
1.50

55.6
74.8

0.73
0.66

Beleidsnetwerk
uiteenlopende doelstellingen
uiteenlopende belangen
gemeenschappelijke betrokkenheid
behoefte aan macht
partieel conflict/uiteenlopende visies (5 items)
behoefte aan autonomie (5 items)

2.37
2.46

47.5
49.2

0.69
0.74
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Coalitienetwerk
krachtenbundeling
men wil een sterkere marktpositie
tijdelijke karakter
men is eikaars concurrent (2 items)
men krijgt een gemeenschappelijke kans (2 items)

1.75
1.61

87.5
80.5

0.86
0.76

Competitief netwerk
geen gemeenschappelijke doelen
gedeeltelijk overlappende domeinen
men betwist eikaars domeinaanspraken
competitief gedrag

1.75

87.5

0.86

DE FACTOREN

factor

factorlading

uitwisseling
Uitwisseling van materialen
Uitwisseling van kennis
Mogelijkheden tot uitwisseling van kennis
Uitwisseling van kennis en ervaring

.91
.86
.59
.50

zekerheid verwerven
Vergroten van zekerheid t.a.v. personeel
Beschikbaarheid van de financiële middelen
Beschikbaarheid van de personele middelen
Vergroten van zekerheid t.a.v. financiën
Samenwerkingspartner heeft personele middelen
Samenwerkingspartner heeft financiële middelen

.72
.70
.70
.68
.54
.51

kwaliteitsontwikkeling
Inhoudelijke kwaliteitsverbetering
Didactische kwaliteitsverbetering
Verbetering van het produkt nascholing

.94
.93
.53

234

efficiencybevorderíng
Praktische organisatie van nascholing
Gezamenlijk nascholingsbeleid voor de regio
Duidelijkheid voor de scholen m.b.t. nascholing
Doelmatigheid bij nascholing
Uitvoering van het landelijk nascholingsbeleid
Beschikbaarheid van de financiële middelen
Verdelen van nascholingsvragen van de scholen
De bruikbaarheid van nascholing
Beschikbaarheid van de personele middelen

.83
.70
.68
.65
.62
.61
.61
.58
.54

beleidsvorming
Gezamenlijk nascholingsbeleid voor de regio
Duidelijkheid voor de scholen m.b.t. nascholing
Sawe leidt tot duidelijker nascholingsbeleid

.84
.83
.75

instellingsautonomie
SBD houdt vast aan de zelfstandigheid
PABO houdt vast aan de zelfstandigheid
Zelf beslissingen nemen, onafh. van samenwerkingspartner
De PABO houdt vast aan eigen zelfstandigheid
De SBD houdt vast aan eigen zelfstandigheid

.81
.76
.73
.59
.59

er is een gemeenschappelijke uitdaging
Ieder is gericht op gemeenschappelijke doelen
Landelijk nascholingsbeleid als uitdaging
Samenwerkingspartners hebben gelijk doel
Samenwerkingspartners zijn werkzaam op zelfde thema's

.81
.78
.74
.63

ieder werkt op zijn eigen manier
De organisatiestructuren zijn een belemmering
Eikaars werkwijzen wijken te veel af

.86
.86

partieel conflict/uiteenlopende visies
Onderhandelingen bij conflicten
Conflicten vanwege verschillende opvattingen
Verschillende visies op landelijk nascholingsbeleid
De instellingen hebben een verschillende visie
Oplossen van onderlinge conflicten

.84
.76
.68
.65
.44
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gemeenschappelijke kans
Samenwerking is soms wettelijk geboden
Verplichte samenwerking vanwege subsidie

.90
.90

comperitief gedrag
Competitief gedrag tussen de instellingen
Wedijver om gunst scholen te winnen

.94
.94
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BIJLAGE 7

BETROUWBAARHEID VAN DE INTERVIEWCODERINGEN

interview-onderdeel

kappa

cultuur
initiatief
draagvlak
persoonlijke houding
rol overheid
rol directie
waarde
motieven
netwerktype
structuur en coördinatie
onderwerpen
omgang
houding
samenwerkingscultuur
strategieën
spelen
frequentie en inhoud overleg
knelpunten en oplossingen overleg
waarde overleg
intake
uitvoering
evaluatie
nazorg
knelpunt uitvoering
waarde uitvoering
effecten

0.64
0.65
0.64
0.65
0.60
0.65
0.68
0.58
0.49
0.48
0.69
0.81
0.70
0.52
0.47
0.60
0.58
0.46
0.61
0.89
0.67
0.74
1.00
0.55
0.63
0.52

gemiddelde kappa

0.66
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