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VOORWOORD 
 
Deze meesterproef is geschreven voor de tweejarige master Educational Management van de 
Nederlandse School voor Onderwijsmanagement (NSO). Het onderwerp in de meesterproef is 
het leiderschap tijdens een verandering op een school. Mijn interesse voor dit onderwerp werd 
gewekt tijdens de colleges op de NSO die te maken hadden met verandermanagement. De 
colleges lieten me al snel beseffen dat ik me in mijn meesterproef wilde richten op 
veranderingen binnen een school omdat elk college mij veel duidelijk werd over het reilen en 
zeilen binnen mijn eigen school. Hierdoor ontstonden in mijn MT gesprekken over 
veranderingen binnen de school en de manier waarop deze veranderingen ingezet, begeleid en 
geborgd werden.  
 
Het onderzoek heeft me een schat aan informatie opgeleverd. Zo heb ik vanuit de literatuur een 
goed beeld gekregen van de verschillende vormen van leiderschap die binnen het onderwijs 
ervaren worden. Met name het transformationeel leiderschap, dat in het onderzoek centraal is 
komen te staan, is het soort leiderschap waarin ik mezelf wil blijven verdiepen en ontwikkelen. 
En het schrijven van een leergeschiedenis heeft me naar een andere school dan mijn eigen 
school gebracht waardoor ik mijn horizon binnen Amsterdam heb verbreed. De gesprekken op 
beide scholen heb ik als zeer waardevol ervaren.  
 
Op deze plek wil ik een aantal mensen bedanken die ervoor hebben gezorgd dat ik gedurende 
het proces van dit praktijkonderzoek geïntrigeerd ben geraakt en gebleven. Ten eerste ben ik 
veel dank verschuldigd aan mijn begeleider prof. dr. P. Robert-Jan Simons. Robert-Jan liet mij 
voldoende vrij om zelf invulling te geven aan mijn ideeën maar hij wist me elke keer weer op het 
juiste moment bij te sturen middels scherpe observaties, waardevolle tips wat betreft geschikte 
literatuur en interessante ideeën. Zo was is zonder hem nooit op het idee gekomen om als 
onderzoeksmethode een leergeschiedenis te gebruiken. Tips wat betreft literatuur heb ik ook 
gekregen van Jos Zuylen en Femke Geijsel, hiervoor dank. Verder ben ik mijn collega’s op het 
Huygens College en de school waar ik onderzoek heb gedaan dankbaar voor de informatie, de 
tijd en de steun die ze me hebben gegeven en mag ik mezelf in mijn handen knijpen met mijn 
collega studenten (met name Gerie ten Brinke) en leerbegeleider (Allard de Hoop) van de NSO. 
Wat heb ik de afgelopen twee jaar veel aan deze bijzondere groep mensen gehad! 
 
 
Priscilla Ruizeveld de Winter, juni 2016 
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MANAGEMENTSAMENVATTING 
 
Het hoofddoel van dit onderzoek is informatie verzamelen over een mogelijk nieuwe 
managementstructuur en de verschillende leiderschapskwaliteiten die bij het daarbij horende 
veranderingsproces worden ervaren. Op basis van deze informatie worden aanbevelingen 
gedaan aan het klein MT van het Huygens College. Het Huygens College heeft namelijk sinds het 
schooljaar 2013-2014 te maken met een teruglopend aantal leerlingen. Deze krimp zorgt ervoor 
dat de huidige managementstructuur volgens de directie te duur is en moet veranderen. Dit 
wordt opmerkelijk genoeg als enige reden aangedragen om tot verandering van de 
managementstructuur over te gaan. Het proces van een dergelijke verandering is vaak een 
ingrijpend proces en veranderingen binnen een organisatie zijn vaak, zo blijkt uit de literatuur, 
gediend bij transformationeel leiderschap.  
 
Om de aanbevelingen te kunnen doen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een 
leergeschiedenis op een school in Amsterdam (hierna School X genoemd). Een leergeschiedenis 
is een onderzoeksmethode die een organisatie kan helpen zich beter bewust te worden van de 
wijze waarop er wordt geleerd binnen de organisatie-eenheden. Het geeft zicht op de 
organisatiedynamiek en de manier waarop binnen de organisatie met verandering wordt 
omgegaan. De leergeschiedenis op school X heeft inzicht gegeven in de zes structuurdimensies 
van Veen (1980) die binnen een organisatie representatief geacht kunnen worden voor de 
uiteenlopende opvattingen over de structuur van een organisatie: centralisatie, configuratie, 
formalisatie, standaardisatie, specialisatie en afhankelijkheid. Op deze manier wilde de 
onderzoeker een goed beeld krijgen van de daadwerkelijke veranderingen binnen de school 
wanneer de managementstructuur verandert. Hieraan gekoppeld zijn de drie dimensies van 
transformationeel leiderschap van Geijsel et al. (2009) onderzocht: individuele aandacht, 
intellectuele stimulatie en charisma, inspiratie en visie. Middels deze dimensies beoogt een 
transformationeel leider de ontwikkelingen van de veranderingen te ondersteunen. 
 
Na analyse van de leergeschiedenis blijkt dat alle drie de dimensies van transformationeel 
leiderschap herkend worden door zowel de directie als de docenten tijdens de voorbereiding en 
de implementatie van het veranderingsproces op School X. De dimensie charisma, inspiratie en 
visie verdient nog extra aandacht tijdens verdere implementatie wat betreft een aantal 
structuurdimensies. Het betreft dan vooral de veranderingen die te maken hebben met de komst 
van een extra laag in de organisatie, de komst van de vier leerjaarcoördinatoren. 
 
Het onderzoek op School X laat zien dan er een flink aantal jaren voorbereiding heeft 
plaatsgevonden alvorens de verandering van de managementstructuur uit te voeren. Er is 
tijdens de voorbereiding nagedacht over de doelen die nagestreefd werden, de communicatie, de 
mogelijke effecten op personen binnen de school en er is nagedacht over de invulling van 
verschillende functies en taken. Hierbij speelde transformationeel leiderschap een grote rol. 
Meerdere keren is door personen in de leergeschiedenis gereflecteerd op het feit dat een 
verandering echter nooit af is en dat er nog geëvalueerd en bijgesteld wordt wat betreft de 
veranderingen van een aantal structuurdimensies. De leergeschiedenis maakt ook duidelijk dat 
hierbij transformationeel leiderschap nog  steeds noodzakelijk is. 
 
Mocht het Huygens College een verandering in de managementstructuur nastreven, dan raadt de 
onderzoeker aan hier genoeg tijd voor uit te trekken. Door een grondige voorbereiding op het 
proces kan veel leed voorkomen worden. Hierbij dient, samen met zowel interne als externe 
partijen, gekeken te worden naar de denkbeelden, de structuren, de processen, de mentale 
modellen, de opvattingen en de cultuur binnen de school. Of te wel, er moet onderzoek gedaan 
worden naar de verschillende structuurdimensies van de school. Het gaat dan om de dimensies 
centralisatie, formalisatie, standaardisatie en specialisatie. Hierna moeten, weer met zowel 
interne als externe partijen, concrete plannen gemaakt worden waarin men duidelijkheid 
verschaft over de nagestreefde doelen, de communicatie, de mogelijke effecten op personen 
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binnen de school en de invulling van nieuwe of oude taken. Er moet dus een duidelijke visie met 
betrekking tot de verandering aanwezig zijn. Dit vraagt om transformationeel leiderschap vanuit 
de directie van het Huygens College. Gebaseerd op het onderzoek is het hierbij raadzaam om 
ervoor te zorgen dat er voldoende individuele aandacht wordt gevoeld binnen de organisatie dat 
men zichzelf en anderen intellectueel stimuleert. Dit stimuleert een innovatie georiënteerd 
klimaat binnen de school wat de school in zijn algemeen ten goede zal komen. 
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1. INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding  
Het Huygens College is een school waar het aantal leerlingen de laatste jaren snel terugloopt.  
In het schooljaar 2012-2013 betrof het aantal leerlingen nog 648 in vergelijking tot 480 in het 
schooljaar 2013-2014 en de 475 die we dit schooljaar in huis hebben. Deze krimp zorgt ervoor  
dat de huidige managementstructuur (twee managementlagen met in totaal 7 personen) volgens 
de directie te duur is. Dit is de enige reden die de directie aandraagt om de 
managementstructuur te veranderen. Hierdoor is het noodzakelijk dat de managementstructuur 
aangepast wordt en de vraag die mij fascineert is hoe dit proces ingericht dient te worden. Deze 
vraag is op zijn minst gerechtvaardigd omdat een verandering van de managementstructuur een 
ingrijpend veranderingsproject is. En het (gedwongen) aanpassen van menselijke 
gemeenschappen aan veranderende omstandigheden is vaak een pijnlijk proces (Kotter, 2012).  
Het verdiepen in een dergelijk veranderingsproject kan de school helpen zich aan te passen aan 
veranderende omstandigheden.  
 
1.2 Context  
Op het Huygens College (een vmbo-school in Amsterdam-West) werkt in totaal een zeventigtal 
personeelsleden. Het is een diverse groep collega’s bestaande uit docenten, oop’ers (onderwijs 
ondersteunend personeel) en studenten van verschillende leeftijden en met verschillende 
culturele achtergronden. Samen werken we in een multiculturele stadsschool die tevens een 
opleidingsschool is voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam. We willen een stevige 
basis leggen van kennis, inzicht en vaardigheden waarmee leerlingen een succesvolle aansluiting 
vinden bij een vervolgopleiding of beroep. Daarnaast vinden we begeleiding in de vorming tot 
sociale, kritische en zelfstandige mensen heel belangrijk. De school maakt deel uit van ZAAM 
onderwijsgroep. Deze stichting is een overkoepelende onderwijsgroep waar in totaal 22 scholen 
uit Amsterdam, Zaandam en Monnickendam onder vallen. Het bevoegd gezag ligt bij het College 
van Bestuur (CvB). 
 
Op het Huygens College wordt er met vier teams (voor elk leerjaar één team) gewerkt waar 
leiding aan wordt gegeven door een leerjaarcoördinator. De twee leerjaarcoördinatoren van de 
onderbouw worden aangestuurd door de teamleider onderbouw en de twee 
leerjaarcoördinatoren van de bovenbouw worden aangestuurd door de teamleider bovenbouw. 
Met dit systeem (met leerjaarcoördinatoren) wordt nu vier jaar gewerkt. Hiervoor werden de 
vier teams aangestuurd door vier teamleiders. Omdat er twee teamleiders weggingen (pensioen 
en een andere baan) en de portefeuilles van de teamleiders toen herverdeeld werden, 
veronderstelde de directie dat de dagelijkse gang van zaken beter in handen kon zijn van vier 
leerjaarcoördinatoren zodat de overgebleven teamleiders zich, samen met de directeur, meer op 
de portefeuilles onderwijs, PR, kwaliteitszorg, financiën, personeel en gebouw & beheer konden 
richten. Sinds het schooljaar 2013-2014 geef ik als leerjaarcoördinator leiding aan een team uit 
de onderbouw en ben ik verantwoordelijk voor 16 docenten, één leerlingbegeleider en 113 
leerlingen.  
 
De beslissing om vier jaar geleden de teamleiders gerichter aan de portefeuilles te laten werken 
kwam volgens mij tevens voort uit onvrede over de gang van zaken binnen de school. 
Verschillende werkgroepen werkten middels de A3-methodiek aan het jaarplan om zo in één 
overzicht te kunnen lezen wat de aandachtsgebieden waren voor het volgende jaar. Deze A3-
methodiek maakt het jaarplan tot een belangrijk fundament voor het managementgesprek. In 
één overzicht is te zien hoe een school van visie tot actie kan overgaan. Maar een veelgehoorde 
kreet bij het personeel (o.a. tijdens de A3-bijeenkomsten en algemene personeelsvergaderingen) 
bleek elke keer weer te zijn: ‘afspraak is afspraak, dan komen we er wel’. Bryan, Goodman en 
Schaveling (2006) beweren dat wanneer deze kreet vaak gehoord wordt, er  vrijwel altijd 
problemen zijn binnen de organisatie. Binnen het Huygens College hadden de problemen 
volgens mij te maken met het missen van focus en strategie. Hierdoor werden problemen 
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oppervlakkig behandeld, was er gebrek aan consensus, werden afspraken niet nageleefd en 
stapelden de problemen zich op. Door middel van de verandering binnen de 
organisatiestructuur hoopten de twee teamleiders en de directeur de problemen op te kunnen 
lossen. De vier leerjaarcoördinatoren kregen de taak de teams aan te sturen zonder dat iemand 
echter goed na had gedacht wat het systemisch effect was van deze organisatieverandering 
(Bryan, Goodman & Schaveling, 2006). De organisatieverandering heeft ervoor gezorgd dat de 
huidige managementstructuur uit twee lagen bestaat: het klein MT (de twee teamleiders en de 
directeur) en het groot MT (het klein MT aangevuld met de vier leerjaarcoördinatoren). Op het 
moment wordt er door het klein MT nagedacht over manieren waarop de noodzakelijke 
kostenreductie op managementniveau (ten gevolge van de daling van het aantal leerlingen) door 
middel van een structuurwijziging kan worden gerealiseerd.  
 
1.3 Probleemverheldering  
Naast het feit dat een noodzakelijke aanpassing van de managementstructuur een ingrijpend 
veranderingsproject is, speelt nog een andere type reflectie mee in dit onderzoek. Het zijn ook 
mijn observaties (zie paragraaf 1.2 voor de beschrijving van deze observaties) van de wijze 
waarop de vorige verandering binnen de managementstructuur op het Huygens College is 
aangepakt. Ik denk dat dit anders had gekund. Om dit te verhelderen gebruik ik de theorie van 
systeemdenken van Bryan, Goodman en Schaveling (2006). 
  
Door middel van systeemdenken kan men achter de verborgen structuren binnen een 
organisatie komen. Bryan, Goodman en Schaveling (2006) onderscheiden binnen dit 
systeemdenken vier typen van verandering binnen een organisatie en koppelen dit aan de 
metafoor van de ijsberg (figuur 1). 
 

 
 
Figuur 1. IJsberg en interventieniveaus (Bryan, Goodman en Schaveling, 2006). 

 
Binnen organisaties is het topje van wat in sociale systemen plaatsvindt zichtbaar (net als het 
topje van de ijsberg). Dit zijn de gebeurtenissen waarop direct actie wordt ondernomen 
(reageren). Als binnen een organisatie gekeken wordt naar patronen en trends wat betreft de 
gebeurtenissen en hieraan worden plannen gekoppeld, dan is men aan het anticiperen. Als 
binnen een organisatie alleen op deze beide niveaus wordt gewerkt, wordt er weinig opgelost 
omdat het gedeelte van de ijsberg onder de waterlinie (de onderliggende structuur binnen een 
organisatie) juist vraagt om nader onderzoek. Door dit onderzoek wordt het mogelijk om in een 
organisatie blijvende veranderingen door te voeren waarbinnen niet alleen reactief op interne of 
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externe ontwikkelingen wordt gereageerd, maar er kan dan bewust onderzocht worden 
waardoor de problemen ontstaan (redesignen). En als er dan naar de oorzaken in de 
werkstructuren en –processen is gekeken, kan het zijn dat de organisatie gaat regenereren; de 
organisatie bekijkt of hersteld of vernieuwd moet worden. Het gaat hier dan om de mentale 
modellen van de maatschappelijke functie van de organisatie (missie, visie, bedrijfsdoel etc.). 
Redesignen en regenereren bevinden zich beide onder de waterlijn van de ijsberg en zijn dus 
niet zichtbaar maar moeten juist onderzocht worden om te komen tot bewuste verandering in 
het ontwerp van de organisatie (de sociale architectuur).   
 
De verandering in de managementstructuur op het Huygens College kwam naar mijn idee voort 
uit reageren en anticiperen. Er is vier jaar geleden te weinig aandacht besteed aan de onderkant 
van de ijsberg (de onderliggende structuur binnen de organisatie) en juist hier had aandacht 
naar moeten gaan om tot een bewuste verandering in de sociale architectuur te komen. 
Interventies op het diepere structuurniveau genereren veel mogelijkheden voor leren 
(Schaveling, Bryan & Goodman, 2006) en veranderingsprocessen betreffen steeds leerprocessen 
(Wentink, 2005). Hierbij speelt naar mijn idee leiderschap een grote rol. Als door dit onderzoek 
meer inzicht verkregen kan worden in welke aspecten van leiderschap aan de verandering 
gekoppeld kunnen worden, zal dat behulpzaam zijn bij het ingrijpende veranderingsproject van 
de aanpassing van de managementstructuur. 
 
1.4 Onderzoeksdoel en voorlopige vraagstelling  
Het doel van dit onderzoek is informatie verzamelen over een mogelijk nieuwe 
managementstructuur en de verschillende leiderschapskwaliteiten die bij het daarbij horende 
veranderingsproces worden ervaren. Door in het onderzoek kennis en inzicht te verkrijgen in de 
managementstructuur van een vmbo-school die te maken heeft gehad met een verandering van 
deze structuur en in de leiderschapskwaliteiten die bij het daarbij horende veranderingsproces 
zijn ervaren, hoop ik de aanbevelingen aan het Huygens College te kunnen doen.  
 
In lijn met het onderzoeksdoel is een voorlopige vraagstelling geformuleerd: welke aspecten van 
leiderschap worden door de schoolleiding en docenten ervaren tijdens het proces van een 
verandering van de managementstructuur in een vmbo-school?  
 
1.5 Onderzoeksethiek  
Omdat tijdens het onderzoek contact wordt gelegd met een school en personen en ik gegevens 
zal verzamelen en deze zal analyseren, zal ik te maken krijgen met ethische problemen. Ik zal 
daarom gedurende het onderzoek aandacht besteden aan ethische vraagstukken en ik wil 
gevoelig blijven voor de mogelijke impact op betrokken partijen. Hiertoe zal ik: 

- deelnemers vooraf informeren over het doel van het onderzoek, 
- benadrukken dat deelname vrijwillig is, 
- (persoons)-gegevens zorgvuldig gebruiken en beveiligen door de personen in het 

onderzoek te anonimiseren en 
- het onderzoek zorgvuldig uitvoeren door gebruik te maken van externe beoordelaars 

(zie paragraaf 4.3). 
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2. THEORETISCH KADER  
 
2.1 De organisatiestructuur in scholen  
De vraag in het onderzoek naar het proces met betrekking tot de verandering binnen de 
managementstructuur van een vmbo-school vraagt om verheldering van het begrip 
managementstructuur. Hiertoe wordt eerst ingegaan op het begrip organisatiestructuur. Marx 
(1994) stelt dat het aanwezige beleidsvoerend vermogen van een school in belangrijke mate 
wordt bepaald door de organisatiestructuur. De participatie in de besluitvorming door de 
teamleden is bijvoorbeeld belangrijk bij de missievorming en het bepalen van doelstellingen. En 
deze participatie door teamleden kan door de structuur van de organisatie mogelijk gemaakt 
worden. Daarnaast kan de gevormde organisatiestructuur de beleidscyclus ondersteunen en 
zorgen voor eenvoudiger in te voeren noodzakelijke veranderingen (Mes, 2006). 
 
De term ‘organisatiestructuur’ kent een korte definitie van Kapteijn (2001): ‘organisaties zijn 
doelgerichte samenwerkingsverbanden van mensen’. Leithwood en Jantzi (1999) definiëren 
organisatiestructuur als de aard van de relaties tussen mensen en groepen in de school en 
tussen de school en de externe contacten. Deze relaties (of samenwerkingsverbanden) worden 
binnen een organisatie uiteen gelegd in verschillende niveaus: institutioneel of 
omgevingsgericht; management- of organisatiegericht en het technisch of operatiegerichte 
structuurniveau (Van Wieringen, Ax, Karstanje & Voogt, 2004). Het institutioneel of 
omgevingsgerichte niveau houdt zich bezig met het onderhouden van relaties met de omgeving. 
Het management- of organisatiegerichte niveau is gericht op het intern functioneren van de 
instelling en het technisch of operatiegerichte niveau is belast met de primaire taken van de 
organisatie. De eerste twee niveaus worden in dit onderzoek gedefinieerd als 
managementstructuur omdat op scholen in het voorgezet onderwijs de directie en het 
middenmanagement zich op deze twee niveaus bevinden. Over dit deel van de 
organisatiestructuur gaat het onderzoek omdat de verandering op dit niveau binnen de 
managementstructuur van het Huygens College de aanleiding is voor het doen van het 
onderzoek. 
 
Mintzberg (1979) hanteert een aantal invalshoeken om naar de structuur van een organisatie te 
kijken. Hij kijkt naar een organisatie als een systeem van officiële hiërarchische besluitvorming, 
van gereguleerde processen, van informele communicatie, van werkeenheden en van ad-hoc 
besluitvormingsprocessen. Deze processen komen in hun pure vorm weinig voor. Het gaat in de 
praktijk vaak om mengvormen. Veen ((1980) aangehaald in Van Wieringen, Ax, Karstanje & 
Voogt (2004)) noemt een aantal inhoudelijke indelingsprincipes die representatief geacht 
kunnen worden voor de verschillende opvattingen over de structuur van een organisatie (figuur 
2). Om in het onderzoek meer zicht te krijgen op de verandering in de managementstructuur 
van een school worden in het onderzoek de structuurdimensies van Veen (1980) gehanteerd. 
 

 Centralisatie: de mate waarin de besluitvorming en het gezag gecentraliseerd of 
gedelegeerd zijn; 

 Configuratie: indicatoren zoals het aantal hiërarchische niveaus, het aantal 
ondergeschikten per leidinggevende, aantal specialisaties etc.; 

 Formalisatie: de mate waarin gedragsvoorschriften, bevoegdheden en procedures 
schriftelijk zijn vastgelegd; 

 Standaardisatie: de mate waarin werkzaamheden en procedures gestandaardiseerd zijn; 
 Specialisatie: de mate van differentiatie in functies, taken, etc; 
 Afhankelijkheid: de mate waarin delen van de organisatie van elkaar afhankelijk zijn. 

Figuur 2. Structuurdimensies van Veen. 

 
Bij centralisatie gaat het om de verdeling van de bevoegdheden over de verschillende lagen in de 
school. Configuratie verwijst naar de opbouw van de school in verschillende afdelingen. 
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Formalisatie heeft in het onderwijs betrekking op de overlegstructuur, de 
besluitvormingsprocedures en de schriftelijke vastlegging hiervan. Van standaardisatie is sprake 
als binnen de school de inhoud van het werk gespecificeerd en geprogrammeerd is in de 
aanwezigheid van regels. Specialisatie wil zeggen dat er sprake is van taak- en 
functiedifferentiatie en bij afhankelijkheid gaat het om de mate waarin delen van de organisaties 
van elkaar afhankelijk zijn als het gaat om taakinvulling. In dit onderzoek wordt gekeken hoe 
deze dimensies beoordeeld worden voor en na de verandering in de managementstructuur en 
welke aspecten van leiderschap tijdens dit veranderingsproces zijn ervaren. 
 
2.2 Leiderschap en veranderingsprocessen  
Veranderingsprocessen betreffen steeds leerprocessen (Wentink, 2005). Het gaat dan om het 
vermogen om veranderingen in de omgeving te ‘vertalen’ naar de vereiste veranderingen in de 
organisatie zelf. Het is belangrijk om na te gaan hoe de nagestreefde veranderingen aangepakt 
worden, effectief worden gemaakt en op welke manier ervaringen weer worden doorgegeven 
naar de leerprocessen. Oftewel: op welke manier kan geleerd worden van ervaringen die in een 
veranderproces zijn opgedaan?  
 
Bewuste veranderingen in het ontwerp van een organisatie (de sociale architectuur) moeten 
voortkomen uit redesignen en regenereren, de twee type veranderingen onder de waterlinie 
(figuur 1).  Deze interventies op het diepere structuurniveau genereren veel mogelijkheden voor 
leren (Schaveling, Bryan & Goodman, 2006). Bemelen, Koppen en Sleegers (2004) hebben echter 
ontdekt dat de inrichting van de huidige managementstructuur in scholen meestal vanuit een 
beheersmatig perspectief is vormgegeven. De ideeën over de inrichting en vormgeving van 
managementstructuren hebben hierdoor vooral het karakter van ‘entiteitsdenken’ (het 
waarnemen en beschrijven in termen van structurele inrichtingsaspecten). Hier tegenover staat 
het ‘procesdenken’ (het waarnemen en beschrijven in termen van veranderingen, relaties en 
processen). Bij dit procesdenken wordt de dynamiek centraal gesteld en is er aandacht voor 
leren, ontwikkelen en organiseren. Leiderschap speelt hierbij een belangrijke rol.  
 
Het begrip leiderschap wordt in het onderwijs vanuit verschillende perspectieven bezien. 
Strategisch leiderschap heeft bijvoorbeeld te maken met het bepalen van de koers van de school 
op basis van analyses van de omgeving (Mooij, 1996). Scheerens en Witziers (2005) stellen dat 
onderwijskundig leiderschap betrekking heeft op het ondersteunen en organiseren van het 
primaire proces van lesgeven en leren in scholen. Een schoolleider kan de resultaten van het 
leren in de school beïnvloeden door de manier van ondersteunen en organiseren. Als men het 
heeft over beheersmatig leiderschap, dan gaat het over de managementkant van leidinggeven 
(Van Vilsteren, 1999). Kotter (2012) maakt echter duidelijk dat er een onderscheid bestaat 
tussen management en leiderschap. Management gaat over plannen en budgetteren, organiseren 
en benoemen en controleren en problemen oplossen. Dit zorgt voor een bepaalde mate van 
voorspelbaarheid en regelmaat. Management beschikt over het potentieel om continue korte 
termijnresultaten tot stand te brengen die door de verschillende betrokken partijen worden 
verwacht. Leiderschap gaat over richting vaststellen, mensen op één lijn brengen en motiveren 
en inspireren. Leiderschap brengt veranderingen tot stand. 
 
Welke soort leiderschap het beste past of het meest effectief is bij een veranderingsproces, hangt 
af van verschillende factoren in de externe omgeving en de lokale context van de school 
(Hallinger, 2003). Hij claimt dat het noodzakelijk is om eerst de context te begrijpen om daarna 
passende leiderschapsstrategieën te ontwikkelen (Hallinger, 2011). Harris (2002) stelt ook dat 
uit verschillende onderzoeken naar voren is gekomen dat schoolleiders die te maken hebben 
gehad met veranderingen tijdens moeilijke omstandigheden niet uniform zijn wat betreft hun 
stijl van leidinggeven. Een term die echter vaak terugkomt in de literatuur als het gaat om 
leiderschap bij veranderingen is transformationeel leiderschap. Transformationeel leiderschap 
gaat om het ontwikkelen van de capaciteit van de organisatie om zich te vernieuwen. Hallinger 
(2003) legt uit dat het niet gaat om het focussen op coördinatie, controle en toezicht op het 
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curriculum van de school, maar dat transformationeel leiderschap de ontwikkelingen beoogt te 
ondersteunen van de veranderingen.  
 
2.3 Transformationeel leiderschap  
Veranderingen binnen een organisatie vragen om leiderschap waarbij men steeds op zoek is 
naar nieuwe mogelijkheden om de feitelijke organisatie, processen en systemen naar een hoger 
niveau te transformeren, het vraagt om transformationeel leiderschap (Wentink, 2005). In de 
literatuur wordt het onderzoek naar transformationeel leiderschap dan ook vaak verbonden 
met het stimuleren van innovatie (Leithwood, Harris & Hopkins, 2008). Moolenaar, Daly en 
Sleegers (2010) stellen zelfs dat transformationeel leiderschap een van de meest prominente 
hedendaagse benaderingen van leiderschap in relatie tot innoveren is.  
 
Bemelen, Koppen en Sleegers (2004) hebben het over transformationeel leiderschap wanneer er 
sprake is van een stijl van leidinggeven waarbij mensen worden aangezet tot veranderen en tot 
het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Het gaat bij transformationeel leiderschap volgens 
Leithwood en Jantzi (2006), beide geciteerd in Marks en Printy (2003), om het bieden van 
intellectuele richting en het is gericht op het innoveren van de organisatie. Hierbij moeten 
docenten als partners in de besluitvorming ondersteund worden. Factoren die bij deze 
samenwerking als belangrijk worden ervaren zijn geïdealiseerde invloed, inspirerende 
motivatie, intellectuele stimulatie en individuele aandacht. Zo bezien, bestaan er verschillende 
dimensies binnen de definitie van transformationeel leiderschap. Dit viertal dimensies is ook 
door Bass en Avolio (respectievelijk 1985 en 1994, aangehaald in Geijsel, Sleegers, Leithwood & 
Jantzi, 2003) voorgesteld als de specifieke dimensies van transformationeel leiderschap. 
Wentink (2005) haalt ook de vier dimensies van Bass en Avolio aan als de hoekstenen van het 
transformationeel leiderschap. Hij vat het transformationeel leiderschap samen als een stijl 
waarbij de leiders zich als een rolmodel gedragen voor anderen. Omdat ze veel aandacht 
besteden aan de persoon van de ander, creëren ze een basis van vertrouwen en genieten ze 
respect. Hierdoor scheppen ze een basis om fundamentele en ingrijpende veranderingen te 
aanvaarden. Daarnaast zijn zij in staat om weerstand weg te nemen en zijn ze inspirerend 
waardoor men zich met hen gaat identificeren. 
 
Bass en Avolio hebben hun idee gestoeld op het vroegere werk van Burns (1978, aangehaald in 
Stewart, 2006) die een transformationeel leider definieert als een leider die volgers stimuleert te 
handelen naar doelen die de waarden en motivatie, de behoeftes, de ambitie en de 
verwachtingen van zowel de leider als de volger representeren. Volgens Geijsel, Sleegers, Stoel 
en Krüger (2009) zijn de vier dimensies, die zo te bezien meerdere keren in het onderzoek naar 
transformationeel leiderschap voorkomen, samen te voegen tot drie dimensies die het meest 
relevant zijn bij transformationeel leiderschap (figuur 3). 
 

 Charisma, inspiratie en visie wat betekent dat docenten geïnspireerd moeten worden 
betrokken te raken bij hun werk door het ontwikkelen, identificeren en articuleren van 
een bepaalde visie. 

 Individuele aandacht wat betekent dat er zorg en respect is voor de persoonlijke 
gevoelens en behoeften van docenten. 

 Intellectuele stimulatie wat betekent dat docenten zodanig uitgedaagd worden zichzelf 
te professionaliseren dat de organisatie er als een geheel van leert. 

Figuur 3. Dimensies van transformationeel leiderschap (Geijsel et al., 2009). 

 
In het artikel van Moolenaar, Daly en Sleegers (2010) wordt dieper op deze dimensies ingegaan. 
Transformationele leiders die bijvoorbeeld een duidelijke visie ontwikkelen (zie eerste 
bulletpoint in figuur 3) en deze delen worden als  rolmodellen gezien bij het ontwikkelen en 
implementeren van innovaties. Dit komt omdat zij het innovatieve vermogen van de docenten 
stimuleren (Leithwood & Jantzi, 2005 aangehaald in Moolenaar et al. 2010). Door het geven van 
individuele aandacht (zie tweede bulletpoint in figuur 3) krijgen de docenten vertrouwen in hun 
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innovatieve capaciteiten. Hierbij deelt de leider de verantwoordelijkheden en risico’s met zijn 
teamleden (terwijl er nieuwe strategieën worden overgenomen) en herkent hij ook de 
individuele bijdragen aan het team. Dit zorgt en onderhoudt een klimaat waarin innovaties 
kunnen groeien en waarin kritiek en fouten van teamleden worden beperkt (Bass & Avolio, 1994 
aangehaald in Moolenaar et al. 2010). Door intellectuele stimulatie (zie derde bulletpoint) 
kunnen transformationele leiders bijvoorbeeld docenten aanmoedigen meer tijd te steken in 
hun professionele ontwikkeling. Dit kan weer een innovatie georiënteerd klimaat stimuleren 
omdat professionalisering de kennis en vaardigheden van docenten vergroot, waardoor hun 
vertrouwen vergroot wordt bij het implementeren van nieuwe ideeën (Feldhusen & Goh, 1995 
aangehaald in Moolenaar et al. 2010). In dit onderzoek wordt gekeken hoe de schoolleider 
tijdens het veranderproces met betrekking tot de managementstructuur beoordeeld wordt op 
deze drie dimensies. 
 
2.4 Samenvatting 
In dit onderzoek wordt onder managementstructuur het institutioneel of omgevingsgerichte en 
het management- of organisatiegerichte niveau van de schoolorganisatiestructuur verstaan (zie 
paragraaf 2.1). Om meer zicht te krijgen op de verandering in die managementstructuur is er 
naar verschillende theorieën met betrekking tot de organisatiestructuur gekeken en is gekozen 
de zes structuurdimensies van Veen (1980) (centralisatie, configuratie, formalisatie, 
standaardisatie, specialisatie en afhankelijkheid) in het onderzoek te gebruiken omdat deze 
representatief geacht kunnen worden voor de uiteenlopende opvattingen over de structuur van 
een organisatie. In het onderzoek wordt gekeken hoe deze dimensies beoordeeld worden voor 
en na de verandering in de managementstructuur (zie paragraaf 2.1). Bij het proces van een 
dergelijke verandering speelt leiderschap een belangrijke rol. Hierbij is transformationeel 
leiderschap belangrijk omdat het beoogt de ontwikkelingen van de veranderingen te 
ondersteunen (zie paragraaf 2.2). Bij transformationeel leiderschap wordt in dit onderzoek 
uitgegaan van een aantal relevante dimensies tijdens het veranderproces. In dit onderzoek is 
gekozen de drie dimensies van Geijsel et al. (2009) te gebruiken (individuele aandacht, 
intellectuele stimulatie en charisma, inspiratie en visie) omdat ze voortkomen uit een aantal 
dimensies die sinds 1978 centraal staan in het onderzoek naar transformationeel leiderschap 
(zie paragraaf 2.3). Er wordt gekeken hoe de schoolleider tijdens het veranderproces met 
betrekking tot de managementstructuur beoordeeld wordt op deze drie dimensies (zie 
paragraaf 2.3).  
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3. CONCEPTUEEL MODEL EN ONDERZOEKSVRAGEN  
 
3.1 Conceptueel model  
Het conceptueel model in dit onderzoek is geconstrueerd uit de zes structuurdimensies die 
ontleend zijn aan Veen (1980) en de drie dimensies van transformationeel leiderschap die 
ontleend zijn aan Geijsel et al. (2009). Om antwoord te kunnen geven op de deelvragen 1, 2 en 3 
worden de dimensies onderzocht voor, tijdens en na de verandering in de 
managementstructuur. Hierbij wordt er voor en na de verandering gekeken naar de zes 
structuurdimensies en wordt er tijdens de verandering gekeken naar de drie dimensies van 
transformationeel leiderschap. 
 

Figuur 4. Conceptueel model. 

 
3.2 Onderzoeksvraag en deelvragen  
In paragraaf 1.4 (Onderzoeksdoel en voorlopige vraagstelling) is aangegeven wat het doel is van 
dit onderzoek. Door in het onderzoek kennis en inzicht te verkrijgen in de managementstructuur 
van een vmbo-school die te maken heeft gehad met een verandering van deze structuur en in de 
leiderschapskwaliteiten die bij het daarbij horende veranderingsproces zijn ervaren, hoop ik 
aanbevelingen aan het klein MT van het Huygens College te kunnen doen met betrekking tot de 
managementstructuur en leiderschapskwaliteiten. In lijn met dat doel zijn op basis van de 
bestudeerde literatuur een aangepaste hoofdvraag en twee deelvragen geformuleerd: 
 

 Welke aspecten van transformationeel leiderschap worden door de schoolleiding en de 
docenten ervaren tijdens het veranderen van het management op een vmbo-school? 

1. Hoe ervaren de betrokkenen de verandering in de managementstructuur op de zes 
structuurdimensies voor en na de verandering? 

2. Hoe ervaren betrokkenen het leiderschap op de drie dimensies van transformationeel 
leiderschap tijdens de verandering? 

 
 
 
 
 
 

Voor de verandering van de 
managementstructuur 

• Centralisatie 
• Configuratie 
• Formalisatie 
• Standaardisatie 
• Specialisatie 
• Afhankelijkheid 

Tijdens de verandering van 
de managementstructuur 

• Charisma, inspiratie 
en visie 

• Individuele 
aandacht 

• Intellectuele 
stimulatie 

Na de verandering van de 
managementstructuur 

• Centralisatie 
• Configuatie 
• Formalisatie 
• Standaardisatie 
• Specialisatie 
• Afhankelijkheid 
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4. METHODE 
 
4.1 Onderzoeksstrategie  
Het hoofddoel van dit onderzoek was informatie verzamelen over een mogelijk nieuwe 
managementstructuur en de verschillende leiderschapskwaliteiten die bij het daarbij horende 
veranderingsproces worden ervaren. Op basis van deze informatie worden aanbevelingen 
gedaan aan het klein MT van het Huygens College. Om deze aanbevelingen te kunnen doen 
wordt in dit onderzoek gebruik gemaakt van een leergeschiedenis. Een leergeschiedenis is een 
onderzoeksmethode die een organisatie kan helpen zich beter bewust te worden van de wijze 
waarop er wordt geleerd binnen de organisatie-eenheden. Het geeft zicht op de 
organisatiedynamiek en de manier waarop binnen de organisatie met verandering wordt 
omgegaan omdat in een leergeschiedenis verschillende perspectieven van medewerkers op 
gebeurtenissen in de organisatie aan de orde komen (Roth & Kleiner, 1996). Inzicht krijgen in de 
manier waarop omgegaan wordt met een verandering (de verandering van de 
managementstructuur en de aspecten van transformationeel leiderschap die bij dit proces 
worden ervaren) staat centraal in dit onderzoek, vandaar dat een leergeschiedenis als 
onderzoeksmethode geschikt is. 
 
4.2 Procedure  
De aanpak van de leergeschiedenis bestaat uit zeven stappen (Roth & Kleiner, 1996) die door de 
onderzoeker uitgebreid is tot acht stappen (stap vier is aangepast en stap zes is toegevoegd) om 
het leergeschiedenisteam meer inzicht in het proces te geven en hiermee het effect tot leren te 
vergroten: 

1. Planning: de omvang en de reikwijdte van de leergeschiedenis worden afgebakend en de 
deelnemers aan het onderzoek (het leergeschiedenisteam) worden geselecteerd. 

2. Onderzoek: de deelnemers wordt gevraagd relevante documenten aan te leveren en deze 
worden bestudeerd en geanalyseerd. Vervolgens wordt een aantal interviews afgenomen 
met verschillende deelnemers om diverse perspectieven te verzamelen. 

3. Destilleren: het ruwe materiaal wordt door de onderzoeker bestudeerd en relevante 
thema’s worden hieruit gedestilleerd. De twee externe deelnemers van het 
leergeschiedenisteam zal gevraagd worden de keuze voor deze thema’s van feedback te 
voorzien. 

4. Schrijven rechterkolom: een eerste versie van de rechterkolom van de leergeschiedenis 
wordt geschreven en twee tweede beoordelaars (de twee externen uit het 
leergeschiedenisteam) geven feedback.  

5. Valideren: de geïnterviewden wordt gevraagd de van feedback voorziene versie te 
beoordelen op accuraatheid van het materiaal. Zij geven ook feedback en uiteindelijk 
goedkeuring. 

6. Schrijven linkerkolom: een eerste versie van de linkerkolom van de leergeschiedenis 
wordt geschreven door de onderzoeker en twee tweede beoordelaars (de twee externen 
uit het leergeschiedenisteam) schrijven ook een linkerkolom. Hierbij reflecteren zij, net 
als de onderzoeker, op de beschreven gebeurtenissen en de eventuele patronen en 
mentale modellen. Op basis van de input van de twee tweede beoordelaars schrijft de 
onderzoeker de uiteindelijke versie van de linkerkolom. 

7. Een interactieve presentatie: de leergeschiedenis vormt de basis voor een interactieve 
presentatie met de betrokken deelnemers. 

8. Publicatie: de leergeschiedenis wordt herschreven op basis van de uitkomsten van de 
presentatie. 

 
De school waarover de leergeschiedenis geschreven is, is School X. De reden waarom voor deze 
school is gekozen is omdat deze school de managementstructuur vijf jaar geleden heeft 
veranderd en de school qua leerlingaantal, leerlingpopulatie, aantal werknemers en 
onderwijsrichting te vergelijken is met het Huygens College. Dit is relevant voor de 
aanbevelingen. 
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4.3 Onderzoeksgroep  
De leergeschiedenis is gebaseerd op het verhaal van School X, een vmbo-school in de 
Watergraafsmeer in Amsterdam-Oost. Dagelijks gaan er 550 leerlingen en ca. 70 medewerkers 
naar de school die bestaat uit twee gebouwen: één voor de onder- en één voor de bovenbouw. 
Op de school worden zowel de basis, kader als de theoretische leerweg aangeboden. 
Het leergeschiedenisteam is gevormd door de onderzoeker, twee externe personen: Gerie Ten 
Brinke (collega NSO’er) en Peter Schütt (teamleider Huygens College en oud NSO’er) en de 
volgende betrokken personen van de School X: de directeur, de twee adjuncten, vier 
leerjaarcoördinatoren en twee docenten. Eén adjunct-directeur (de terminologie adjunct-
directeur en teammanager worden op de school beide gebruikt) is verantwoordelijk voor de 
onderbouw en de andere voor de bovenbouw. Iedere leerjaarcoördinator is verantwoordelijk 
voor een jaarlaag. De docenten zijn voor het onderzoek geselecteerd door de directeur van de 
school. Bij het selecteren was het uitgangspunt dat de docenten gedurende de hele periode van 
de verandering werkzaam waren en nu nog zijn en ze betrokken zijn bij de organisatie van de 
school middels een extra taak die ze uitvoeren.  
Alhoewel de groep geïnterviewden uit negen personen bestaat, biedt de aanpak mogelijkheden 
de onderzoeksvraag te beantwoorden. De generaliseerbaarheid van de conclusies is echter 
beperkt. Voor verstrekkender uitspraken is nader onderzoek vereist. 
 
4.4 Instrumentatie  
Over de aanpak van de leergeschiedenis zijn de leden van de leergeschiedenisteams persoonlijk 
geïnformeerd tijdens een gesprek met de onderzoeker. Tevens is toen gevraagd relevante 
documenten aan te leveren die een beeld konden geven van de recente geschiedenis. Het ging 
om schoolplannen, een e-mail van de directeur en een PowerPoint presentatie van een algemene 
personeelsvergadering (APV). De onderzoeker heeft een samenvatting van deze documenten 
gemaakt en deze samenvatting, de theorie uit het theoretisch kader en deelvragen 1 en 2 zijn 
gebruikt als achtergrondmateriaal voor de interviews. Er is ter inspiratie voor de 
geïnterviewden een vragenlijst uit gedestilleerd rond bepaalde thema’s zodat deze vragenlijst de 
leidraad voor het gesprek vormde (zie bijlage 1). Deze manier van werken maakte het mogelijk 
de theoretische concepten nader te verkennen alsmede ruimte te geven aan de deelnemer om 
zijn/haar verhaal te kunnen doen. De gekozen thema’s zijn door het leergeschiedenisteam (de 
twee externen) van feedback voorzien. 
 
Bij het interviewen is er gebruik gemaakt van een semigestructureerde interviewmethode. 
Hierbij lagen de thema’s waarover bevraagd werd van te voren vast, maar was er tijdens het 
interview voldoende ruimte om de volgorde van de vragen aan te passen afhankelijk van de 
wijze waarop het gesprek verliep. Tevens was er ruimte om door te vragen. Dit gebeurde als de 
onderzoeker achter verschillende meningen van de geïnterviewden kwam en hier meer over 
wilde weten. Tijdens de validatierondes konden de geïnterviewden hier ook nog op terugkomen 
omdat eventuele hiaten en op- en aanmerkingen in de tweede versie van de rechterkolom 
meegenomen werden.  
 
Het conceptueel model (zie paragraaf 3.1) is bij zowel het maken van de vragenlijst die 
voorafgaand aan de interviews werd opgestuurd, als bij het afnemen van de interviews als 
sensitizing concept gebruikt. Dit houdt in dat de dimensies uit het conceptueel model voor het 
leergeschiedenisteam als uitgangspunt werden gebruikt bij het analyseren van de data. Ze 
vormden ‘het richtinggevende perspectief’ (Homan, 2001 aangehaald in Coenders, 2008) binnen 
het onderzoek. 
 
4.5 Analyse  
De leergeschiedenis bestaat uit twee kolommen (zie figuur 5). De rechterkolom is door de 
onderzoeker geschreven aan de hand van de transcripties van de negen interviews en de 
samenvatting rond de gekozen thema’s.  
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Het eerste doel dat nagestreefd werd 
heeft te maken met intellectuele 
stimulatie en individuele aandacht 
binnen de organisatie. Men wilde 
gelegenheid tot groeien creëren. 

Ten eerste moest er geïnvesteerd worden in 
toekomstige kwaliteit van leiderschap: “Je wordt ouder 
en er zijn veel jonge mensen die je ook een kans wil 
geven.” “We wilden investeren in aankomende 
kwaliteit van leiderschap, we wilden dat verbreden. 
[…] We wilden dat stokje doorgeven en daar ons nu al 
op voorbereiden.” “Het was gunstig voor de 
doorgroeimogelijkheden voor het personeel zelf.” En: 
“Doordat de school is gaan groeien zijn mensen gaan 
groeien. Dan moet je iets met die mensen die meer 
kunnen, die vaardiger zijn en die leiding kunnen 
geven.” 

Figuur 5.  Fragment leergeschiedenis School X. Het geel gearceerde stuk tekst verwijst naar de reflectie in de linkerkolom.   

 
De negen interviews zijn door de interviewer in zijn geheel opgenomen met een digitale 
dictafoon op de laptop en zijn ad verbatim uitgetypt. De interviews duurden gemiddeld 60 
minuten en resulteerden in 180 pagina’s tekst.  De gespreksverslagen zijn aan de 
geïnterviewden voorgelegd ter controle. Zes geïnterviewden herkenden zich in de letterlijk 
getranscribeerde gespreksverslagen. Drie, de directie, konden zich vervolgens wel in grote lijnen 
maar niet volledig in de taalkundige uitwerking en/of een aantal details van de 
gespreksverslagen vinden. Na overleg is afgesproken dat dit in het verslag genoemd zou worden 
en dat ze vervolgens kritisch naar de rechterkolom van de leergeschiedenis zouden kijken. De 
directie heeft dan ook de tijd gekregen en genomen om de rechterkolom grondig door te nemen 
en concludeerde dat de rechterkolom, op een paar kleine hiaten na, een duidelijke weergave van 
de gebeurtenissen gaf. De hiaten zijn uiteraard opgevuld. 
 
Tijdens het schrijfproces van de rechterkolom zijn door de onderzoeker de subthema’s bepaald 
en de stukken tekst zijn geanonimiseerd. Deze kolom is ter verificatie aan de deelnemers 
voorgelegd, van feedback voorzien en bijgesteld/aangevuld. De linkerkolom is door de 
onderzoeker geschreven nadat de rechterkolom gevalideerd was en deze linkerkolom was 
bedoeld als reflectie. Dit hield in dat de onderzoeker ten eerste de verschillende gebeurtenissen 
op een rijtje zette, vervolgens op zoek ging naar eventuele patronen en mentale modellen en 
deze koppelde aan de verschillende structuurdimensies om te achterhalen welke gebeurtenissen 
gekoppeld konden worden aan welke dimensie. Daarnaast reflecteerde de onderzoeker op de 
meningen van de geïnterviewden wat betreft de ervaringen met betrekking tot de dimensies van 
transformationeel leiderschap. Twee externe beoordelaars hebben zelf ook een linkerkolom 
geschreven waarbij hen gevraagd is te kijken naar de beschreven gebeurtenissen en wat hiervan 
te leren was. Tevens is hen gevraagd naar patronen en eventuele mentale modellen te kijken. Op 
basis van de reflectie van deze twee externe beoordelaars is de linkerkolom die geschreven was 
door de onderzoeker aangevuld. De leergeschiedenis is vervolgens gebruikt tijdens een 
interactieve presentatie met de betrokken deelnemers waarna de linkerkolom van de 
leergeschiedenis herschreven is op basis van de uitkomsten van deze presentatie. 
 
De besproken resultaten tijdens de presentatie komen voort uit het samenvoegen van de 
verschillende gebeurtenissen zoals ervaren door de geïnterviewden en deze te koppelen aan de 
zes structuurdimensies van Veen (1980) en de drie dimensies van transformationeel 
leiderschap. Op deze manier zijn alle dimensies geanalyseerd middels de leergeschiedenis zodat 
de onderzoeker te weten is gekomen hoe de betrokkenen de verandering in de 
managementstructuur voor, tijdens en na deze veranderingen hebben ervaren. 
 
 
 
 



 18 

4.6 Betrouwbaarheid en validiteit 
Om de betrouwbaarheid en de validiteit van de gegevens de vergroten, is gewerkt met 
semigestructureerde interviews. Bij een interview als onderzoeksmethode kunnen soms 
vraagtekens worden gezet bij de validiteit. Door het gebruik van een semigestructureerde 
interviewmethode is dit nadeel ondervangen vanwege de mogelijkheid tot doorvragen. Tijdens 
het interview zijn de gesprekken daarnaast opgenomen met een digitale dictafoon en de 
gespreksverslagen en de rechterkolom zijn aan de deelnemers voorgelegd ter controle. 
Daarnaast voorzagen twee externe deelnemers de onderzoeker van feedback op de keuze van de 
thema’s. Hiermee is recht gedaan aan de authenticiteit van het materiaal en is de interne 
validiteit bevorderd. Om de betrouwbaarheid verder te vergroten is bij het schrijven van de 
linkerkolom gewerkt met externe tweede beoordelaars die de onderzoeker van feedback 
voorzagen op de reflectie. Dit heeft geleid tot correctie van de tekst en/of het toevoegen van 
nieuwe perspectieven. 
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5. RESULTATEN  
 
5.1 Voorafgaand 
Voor een goed begrip van de leergeschiedenis is het belangrijk om te weten dat op School X tot 
2007 gewerkt werd met één directeur, één adjunct-directeur en vier teamleiders: één voor 
leerjaar 1, één voor leerjaar 2, één voor de richting Zorg & Welzijn in de bovenbouw en één voor 
de richting Economie en de theoretische leerweg in de bovenbouw. De adjunct-directeur werd in 
2007 echter ook de teamleider van leerjaar 1 en er werd toen dus gewerkt met twee horizontale 
teams (in de onderbouw) en twee verticale teams (in de bovenbouw). Deze aanpassing in de 
managementstructuur lijkt ad-hoc te zijn ontstaan vanwege een personele verandering in de 
organisatie (het ontslag van de teamleider van leerjaar 1). Op deze aanpassing in de 
managementstructuur is verder niet ingegaan in de leergeschiedenis omdat in het onderzoek de 
verandering van de managementstructuur van 2014, die ingezet is in 2011, centraal staat. 
 
5.2 De zes structuurdimensies 
De verandering van de managementstructuur (ingezet in 2011) op School X waar in de 
leergeschiedenis van dit onderzoek over gesproken wordt, bestaat uit het feit dat men vanaf 
2014 is gaan werken met één directeur, twee adjunct-directeuren (één voor de onder- en één 
voor de bovenbouw) en vier leerjaarcoördinatoren (een per leerjaar). Hierdoor ontstond er een 
driekoppige directie, een MT smal (een adjunct met de daarbij horende leerjaarcoördinatoren) 
en een MT breed (directie + alle leerjaarcoördinatoren).  
 
Op basis van de leergeschiedenis (zie bijlage 2) zal in dit hoofdstuk per deelvraag een 
beschrijving worden gegeven van de analyse van de dimensies waarover in de deelvraag 
gesproken wordt. De subparagrafen beginnen dan ook met een herhaling van de deelvragen. 
 
De eerste deelvraag luidde: hoe beoordelen de betrokkenen de verandering in de 
managementstructuur op de zes structuurdimensies voor en na de verandering? Om meer zicht 
te krijgen op de verandering in deze managementstructuur is gekozen om met de zes 
structuurdimensies van Veen (1980) te werken: centralisatie, configuratie, formalisatie, 
standaardisatie, specialisatie en afhankelijkheid (zie paragraaf 2.1). Er is voor en na de 
verandering van de managementstructuur naar deze dimensies gekeken. 
 
Centralisatie 
Als één van de doelen van de verandering van de managementstructuur op School X werd 
genoemd dat men de verantwoordelijkheden binnen de organisatie wilde spreiden en deze lager 
in de organisatie wilde leggen:  
 

 

 
Dit kwam mede voort uit de veranderde gebouwensituatie in 2011. Toen werd het gerenoveerde 
gebouw voor de onderbouw opgeleverd en sindsdien is er sprake van een school bestaande uit 
twee moderne gebouwen naast elkaar: een voor de onder- en een voor de bovenbouw. Het werd 
toen duidelijk dat er eigenlijk met twee teams gewerkt werd en dit werkte niet altijd even goed: 
 

 
 

“Je wil niet dat de school in alle opzichten afhankelijk is van twee of drie mensen die op een bepaalde plek 
zitten. […] Dit is niet goed voor de school, de kinderen, ouders en docenten. Daarom moesten we de 
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie gaan leggen.” 

“Het ging om meer op de werkvloer aanwezig te zijn, dus om minder top down alles te regelen, maar meer 
te kijken naar wat leeft er bij collega’s enzo.” 

“Dat waren twee aparte teams naast elkaar, waarvan ééntje heel klein en ééntje heel groot was.”   
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Tevens merkte men dat vanuit de veranderde gebouwensituatie er onvrede over de 
overlegstructuur/besluitvormingsprocessen was ontstaan over processen binnen de school die  
moeizamer verliepen, zoals bijvoorbeeld onderwijsvernieuwingen: 
 

Binnen de school werden voor de verandering van de managementstructuur veel beslissing top-
down genomen: 
 

 
Tegenwoordig houden meer mensen zich met de besluitvorming binnen school bezig. Een goed 
voorbeeld is de procedure die werd gehanteerd voor het overgaan van leerlingen: 
 

 
Wat betreft het onderwijskundige beleid werkt de school nu ook meer bottom-up, de 
verantwoordelijkheden liggen wat dit betreft lager in de school: 
 

 

De verandering op het punt van centralisatie is niet op elk vlak doorgevoerd. Sommige besluiten 
blijken toch nog top-down opgelegd te worden en niet iedereen is het hiermee eens: 

 
De beslissingen die te maken hebben met het financieel beleid en het personeelsbeleid van de 
school worden ook nog steeds top-down genomen: 
 

 
 

 

Het wordt duidelijk dat vooral wat betreft zaken rond personeelsbeleid men nog zoekende is: 

“Wij liepen er op een gegeven moment tegen aan dat we dat niet meer konden in de oude 
managementsetting. Bijvoorbeeld onderwijsvernieuwingen, dat wil je graag met een leidende coalitie 
doen, niet vanuit de directie zal ik maar zeggen, maar met een paar teamleiders.” 

“We hadden een MT en alles werd beslist door het MT. […] De organisatie was niet zo stabiel in 2006, dus 
wij wisten dat we zo centraal mogelijk beslissingen moesten nemen en dingen moesten organiseren. 
Docenten waren nog niet in staat om die verantwoordelijkheid te nemen.” 

“Omdat we er tegenaan liepen, hebben we vorig jaar de procedure overgaan aangepast. En dit werd MT 
breed besproken. […] En wij beslissen hier dan over met zijn zevenen. Dit gebeurde vroeger met vier 
personen.”   

“Ik denk dat de besluitvorming wat lager is gaan liggen en dat het proces nu volop gaande is, die 
onderwijsvernieuwing is een mooi voorbeeld. […] Wat de verandering moet inhouden, daar hebben de 
docenten een grotere stem in. Die denken er zelf over na, die komen met voorstellen, die zijn in dialoog. 
Vroeger zouden wij dat beslissen en zeggen: joh, dit is wat we denken dat het moet zijn en dan proberen 
om zoveel mogelijk dat te verbinden aan de werkvloer. En dat lukte dan meestal wel maar daarmee kom 
je niet verder in de schoolontwikkeling. […] Dit was vroeger, denk ik, nooit gebeurd omdat we nog niet de 
werkelijke verbinding hadden tussen schoolleiding en de werkvloer zoals die er nu is.” 

“Bijvoorbeeld als je het hebt over onderwijsvernieuwing, dat is een punt dat collega’s  er nu bij betrokken 
zijn. Dat is dus nu minder top-down.  Maar wat betreft het schorsen bijvoorbeeld. Dat is nog steeds top 
down. […] Schorsen is een verhaal an sich, en ik snap nog steeds wel waarom het gecentraliseerd is, 
waarom het bij de directie gelegd is. Dat wil niet zeggen dat ik het ermee eens ben hoor, maar ik snap het 
wel.” 

“De financiële beslissingen worden niet op mijn plek genomen, die liggen hoger in de organisatie.”  

“Misschien is financiën de grote uitzondering waarin je als schoolleider altijd wel op je stoel moet blijven 
zitten omdat je met beperkte middelen zoveel mogelijk wil doen.”  

“De directie neemt het personeel aan. Personeelsbeleid vonden wij bij de directie horen, omdat wij een 
overall view hebben.” 
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Toch blijken de uiteindelijke beslissingen hoog in de organisatie genomen te worden terwijl er 
blijkbaar behoefte is bij het middenmanagement om hier ook over mee te beslissen: 
 

 
Configuratie 
Door de verandering in de managementstructuur zijn er twee duidelijke veranderingen 
waarneembaar wat betreft de configuratie binnen de school. Ten eerste is de opbouw van de 
school in verschillende afdelingen veranderd: de verticale teams die eerst in de bovenbouw 
bestonden, zijn nu ook horizontale teams zoals die al in de onderbouw aanwezig waren: 

 
Ten tweede is er met de komst van vier leerjaarcoördinatoren een laag binnen de organisatie bij 
gekomen. Zij zijn ondersteunend aan de adjuncten (die voorheen teammanager waren en 
waarvan er nu twee zijn in plaats van vier): 
 

 
Deze nieuwe laag wordt per persoon anders ervaren: 
 

 

Tevens is men door de verandering op het vlak van de configuratie soms nog zoekende wat op 
welk niveau besproken moet worden: 
 

“Als je het puur hebt over personeelsbeleid […] dat ligt dus hoog op directieniveau. […] Maar 
tegenwoordig, in de 21e eeuw, gaat veel natuurlijk om personeelsontwikkeling en daarvoor wil ik de 
leerjaarcoördinatoren hele grote credits toebedelen, want dat doe je met elkaar. En dat betekent dat je 
soms in overleggen tussen leerjaarcoördinator en adjunct overlegt wie er nou aan zet is en dat het 
misschien juist strategischer of makkelijker of veiliger is als iemand als ik die zet oppak. En daarom zie je 
dus dat die processen, die ontwikkelingsprocessen, die liggen MT breed. En dat je dat uiteindelijk 
voorsorteert door een directie daarop neer te zetten, dat klopt. Maar je doet het wel met elkaar.” 

“De formele beslissingen wat betreft personeelsbeleid liggen bij de directie, maar als daar uniformeel 
geen draagvlak voor zou zijn dan… en dat krijg je wel met een bredere managementstructuur waar de 
mensen ook mogen zeggen wat ze vinden… zou… het gebeurt gelukkig bijna nooit, dat wij iets vinden wat 
we moeten doen waarvan de rest roept: dat moeten we niet doen.” 

“Functioneringsgesprekken, die doen de twee adjuncten. Die moet je niet bij de leerjaarcoördinatoren 
leggen. […] De adjuncten doen de lesobservaties en inmiddels wordt er ook wel eens door een LJC’er 
gezegd, moeten wij daar niet ook iets aan doen? Daar valt over te praten, maar als het puur om het 
functioneringsgesprek gaat, dat doen de adjuncten. 

“Voorheen had je de afdeling economie/theoretische leerweg en dat was een aparte afdeling met een paar 
collega’s die daar zaten, vast in dat team, op die afdeling. Hetzelfde gold ook voor zorg en welzijn.” 

“De structuren op school zijn veranderd. Vroeger had je echt zorg en welzijn gescheiden van economie. 
Dat is niet meer zo.” 

“Vroeger was het zo dat als er een probleem was met een leerling, je al heel snel bij een teammanager 
terecht kwam, er was geen andere laag. Nu zie je dat er vaak al contact heeft plaatsgevonden tussen 
leerjaarcoördinator, mentor en ouder.” 

“Kijk, ik denk dat de bevoegdheden van de adjunct-directeuren groter zijn dan die van de LJC’ers. Wat je 
bij ons ziet, maar dat is meer het idee dat ik er zelf bij heb, adjunct-directeur is een teamleider plus. LJC is 
een teamleider min. […] Ik zoek altijd de grens op van wat kan. Ik kan ook heel ver komen. Dat heeft ook 
te maken omdat ik enige expertise heb en ik heb ook veel vertrouwen van de directie.” 
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Formalisatie 
Sinds de verandering van de managementstructuur is de overlegstructuur binnen de school 
veranderd omdat er nu een MT smal, een MT breed en een directieoverleg is. Deze 
overlegstructuur is keurig in een organogram in beleidsstukken vastgelegd. Sowieso heeft de 
school beleid keurig vastgelegd. Maar hier was vroeger ook al sprake van. Hierover wordt wel 
gezegd: 

 
Vanwege de afwezigheid van meerdere MT-leden in het eerste jaar van de invoering van de 
nieuwe managementstructuur (schooljaar 2014-2015) is deze invoering gefaseerd verlopen. En 
omdat de verandering sinds het huidige schooljaar effectief is, evalueert men waar nodig en ligt 
de besluitvorming niet altijd over alles vast.  
 
Standaardisatie 
Dat nog niet alles vast ligt, geldt ook voor het vastleggen van de specialisatie en programmatie 
van de inhoud van het werk in de aanwezigheid van regels in de school. In alle schoolplannen 
zijn protocollen, professionaliserings-, personeels-, financieel en onderwijskundig beleid goed 
vastgelegd. Maar ook hier is gezegd:  

 
Specialisatie 
De wijziging in de taak- en functiedifferentiatie in de school is het duidelijkst waarneembaar 
door de komst van de taak van leerjaarcoördinator. En sommige taken zijn ook veranderd: 
 

 

Over het takenboek wordt wel gezegd dat er niet zo veel in gewijzigd is, maar: 
 

 
 

“Soms ga je ook gesprekken voeren die je op de ene plek niet hoort te voeren en dan moet je dat dus 
opschalen naar bijvoorbeeld directieoverleg. Anderzijds moet je op het directieoverleg weer zeggen: 
jongens dit hoort hier niet thuis. En we moeten wel zorgen dat die leerjaarcoördinatoren hier een 
belangrijke stem in hebben en mee kunnen denken en niet het gevoel hebben dat wij hier even in een 
torenkamertje de dingen eventjes beslissen.” 

“Ja, we waren altijd een school die het altijd goed op papier had. […] De formalisatie ligt niet zo zeer in 
hoeverre ze uitgewerkt zijn in een plan en duidelijk zijn, want dat was al langer zo. Maar ik denk dat ze 
uitvoerbaarder zijn, realistischer zijn, dat er ook veel meer op gestuurd wordt.” 

“Het is nieuw en het is een veranderingsproces, dus er kan onderweg van alles gebeuren. Dan gaan we er 
met elkaar over praten en er kritisch naar kijken. Dat gebeurt af en toe. Het beleid dat we hebben 
uitgezet, moeten we af en toe bijspijkeren, want je komt andere dingen tegen.” 

“De rol van de hoofdconciërge is behoorlijk veranderd, hij laat conciërges rouleren over twee gebouwen 
[…] en hij is ook facilitair coördinator om alles wat er facilitair geregeld moet worden via het 
ondersteuningsbureau te regelen zoals systemen schoonmaken, verhuur, brandalarm, dat soort dingen. 
[…] En een ander mooi voorbeeld is de decaan die steeds prominenter bij onderwijsvernieuwingen wordt 
betrokken, die daar steeds verticaler in opereert. En binnen het OOP gaan we een aparte receptie maken 
waar diegene een aantal administratieve taken die te maken hebben met verzuim en allerlei dingen 
eromheen gaat doen. Dus je ziet wel steeds meer dat er een soort functionele specialisatie plaatsvindt 
binnen de school.” 

“We zijn erg bezig om voor sommige taken een hele goede taakomschrijving te maken, bijvoorbeeld voor 
een bepaalde medewerker van de administratie. Voor de conciërges hebben we dat ook gemaakt. Dat 
gebeurt steeds gedetailleerder en dat groeit, het is ook echt, elk jaar kijken we of het klopt met wat we 
doen, moeten er dingen uit of moeten er dingen bij.” 
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Afhankelijkheid 
Naast het willen spreiden van de verantwoordelijkheden binnen de organisatie, had men nog 
een ander doel voor ogen met de verandering van de managementstructuur. Voorkomend uit de 
veranderende gebouwensituatie kreeg men het idee dat het belangrijk was dat er genoeg 
mankracht per gebouw aanwezig was zodat er altijd iemand beschikbaar is voor leerlingen en 
docenten. Men wilde delen van de organisatie minder afhankelijk van elkaar laten zijn: 

 
 
  

 
 
De mate van afhankelijkheid van delen van de organisatie is door de verandering in de 
gebouwensituatie kleiner geworden. Deze verandering is dus niet direct toe te schrijven aan de 
verandering van de managementstructuur maar het heeft wel invloed gehad als het gaat om 
bijvoorbeeld taakinvulling: 
 

 
5.3 De drie dimensies van transformationeel leiderschap 
De tweede deelvraag luidde: hoe beoordelen betrokkenen het leiderschap op de drie dimensies 
van transformationeel leiderschap tijdens de verandering? Bij transformationeel leiderschap is 
in dit onderzoek gekozen de drie dimensies van Geijsel et al. (2009) te gebruiken: individuele 
aandacht, intellectuele stimulatie en charisma, inspiratie en visie (zie paragraaf 2.3). Er is tijdens 
de verandering van de managementstructuur gekeken naar deze drie dimensies. 
 
Charisma, inspiratie en visie 
Dat de managementstructuur binnen de school moest veranderen werd vanaf 2011 duidelijk 
voor de toenmalige directie. Tussen 2011 en 2014 zijn de directeur, de adjunct en de 
teamleiders daarom gestart met het nadenken over een mogelijke verandering: 
 

 
 

 
 

 
Men wilde gaan werken met één directeur, twee adjunct-directeuren (één per gebouw) en vier 
leerjaarcoördinatoren (één per leerjaar). Hierdoor ontstond er een driekoppige directie, een MT 
smal (een adjunct met de daarbij horende leerjaarcoördinatoren) en een MT breed (directie + 
alle leerjaarcoördinatoren). Al snel werd duidelijk dat met de verandering van de 

“Dat er altijd iemand anders is die het kan overnemen. En het lastige qua ons natuurlijk is, is dat wij ook 
nog twee gebouwen hebben. En dat zorgt er ook wel voor dat je er sowieso meer mensen voor nodig hebt 
om twee gebouwen te bemannen.” 

“Je moet met één eindverantwoordelijke per gebouw gaan werken.” 

“We zijn nu met zijn zevenen dus je kan veel meer doen. Wat ze vroeger dan met vier teamleiders en de 
directeur moesten doen dan was het al vrij dun, zeker als je twee gebouwen hebt. Dat is natuurlijk ook het 
risico dat als in één gebouw twee mensen ziek zijn dat al gauw onderbezet bent qua leiding.” 

“Volgens mij persoonlijk was het doel om duidelijkheid, structuur te creëren. Nog meer openheid, de 
lijntjes korter houden. Dus dat je snel naar iemand toe kan gaan als je met iets zit, als er iets aan de hand 
is.”  

“Toen gingen we het hebben over: wat gaan we veranderen, hoe gaan we het veranderen?”  

“Het was toen nog niet duidelijk of we het zouden doen of niet. Het was aftasten.”  

“We vroegen ons af: hoe kunnen we nou mensen vinden die het beter gaan doen, hoe kunnen we de goede 
mensen vinden op de juiste plek? Daar hebben we samen heel erg over nagedacht en gezocht naar een 
logische opbouw van de school.” 
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managementstructuur een aantal doelen binnen de school werd nagestreefd. Deze doelen pasten 
bij de schaalgrootte, de gebouwensituatie en de onderwijskundige en pedagogische koers van de 
school en werden gedeeld met het College van Bestuur en de MR: 
 

 

 

 
De communicatie over de verandering van de managementstructuur is planmatig verlopen: 
eerst het CvB en de MR en daarna de rest van het personeel. Hierbij is op alle lagen aangegeven 
dat er meegedacht mocht worden: 
 

 

 
 

 

 
Bij de verandering van de managementstructuur is er dus van te voren een duidelijke visie 
ontwikkeld en deze is van te voren gedeeld met meerdere partijen. Hierbij is de directie van 
School X planmatig tewerk gegaan zodat tijdens de verandering sprake was van eenheid en 
verbinding: 
 

 
 

 

“Die zijn daarbij betrokken geweest. Want wij maakten een forse groei door, wij gingen in een rakettempo 
van een kleine 400 leerlingen naar 560 leerlingen of zo. En we stonden er financieel goed voor. Ik heb toen 
het College van Bestuur geïnformeerd en die erkenden het belang. […]  Het CvB vond het prima, want het 
CvB hanteert gelukkig nog steeds het standpunt: scholen zijn zelf resultaatverantwoordelijk en hoe je dat 
doet, binnen de kaders, moet je zelf weten.” 

“Dit speelde al in 2009/2010 dat we het daar wel eens over hadden. Van hoe moet je nou op langere 
termijn die school inrichten. In eerste instantie merkte ik dat mensen ook nog zoiets hadden van ja, 
waarom kan het niet gewoon blijven zoals het is. Maar wij voorspelden al, ja jongens, we gaan naar het 
kantelpunt van over de 500 leerlingen, we moeten wel na gaan denken over de gevolgen en zeker als we 
nu een grotere inhoudelijke opdracht voor ogen hebben. Hoe gaan we dat dan doen? En nou, uiteindelijk 
hebben we dat gewoon ingebracht met argumenten en dat was prima.” 

“Hier is ook over gesproken met de MR. Wat vinden jullie ervan? Wat zouden we anders moeten doen? Dit 
is het concept en zo willen wij het doen. Dit zijn de uitgangspunten. De MR heeft hierop gereageerd. […] Zij 
zijn de spreekbuis van de docenten, dus je wil je goed voorbereiden. Je wil niet in een plenair met veertig 
mensen met vragende ogen zitten.” 

“Over die doelen hebben we tijdens plenaire vergaderingen en in teamvergaderingen gesproken met het 
personeel.”  

“Plenair doe je een mededeling dat het gaat gebeuren. Daar achteraan zeg je: ‘Als je andere ideeën hebt 
en de dingen anders ziet, dan weet je dat de deuren altijd open zijn. Je kunt ons altijd vinden. Je kunt ook 
altijd bij de MR, als spreekbuis, aankloppen.’ Mensen hebben al een gevoel van veiligheid als ze weten dat 
de MR het heeft gezien en ermee heeft ingestemd. Dan komen ze met vragen.”  

“In de teamvergadering werden vragen gesteld. We hadden het op de agenda staan.”  

“Ja, plenair is er over de verandering gesproken. En het was ook eerder, via een briefing, duidelijk dat 
collega’s konden opteren op de taken.”   

“In vakgroepen, in teams, in wat hebben we hier nog meer, het werd eigenlijk overal besproken. In teams 
werd het dan door de toenmalige teamleider besproken. We hebben op studiemiddagen ook verschillende 
vernieuwingen besproken, ook managementstructuren en hoe gaan al die vernieuwingen nu een plek 
krijgen.” 

“We zijn echt één school, één team eigenlijk. En wij willen met z’n allen allemaal hetzelfde.” 
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Intellectuele stimulatie 
Als één van de doelen van de verandering van de managementstructuur op School X werd 
genoemd dat men wilde investeren in toekomstige kwaliteit van leiderschap: 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Met de benoeming van vier leerjaarcoördinatoren en de aanpassing van diverse taken binnen de 
school steekt de directie veel tijd en moeite in het behalen van dit doel. Dat wordt binnen de 
school door iedereen ook zo ervaren: 

 
 

 

 
Individuele aandacht 
Door de veranderende gebouwensituatie besefte men ook dat het belangrijk was binnen de 
organisatie veel waarde te hechten aan het geven van individuele aandacht: 
 

 
Vanwege de afwezigheid van meerdere MT-leden in het eerste jaar is de invoering van de 
nieuwe managementstructuur gedurende het eerste schooljaar echter gefaseerd verlopen. Dit is 
als organisch binnen de school ervaren. Men had zelfs niet altijd door dat er wat veranderd was. 
Toch hebben de leidinggevenden die al wel aanwezig waren, en per persoon meer werk moesten 
verzetten dan oorspronkelijk de bedoeling was, nog steeds veel energie in het geven van 
individuele aandacht gestoken: 

 
 
 

 
Dat het toch wennen bleek te zijn, is nadrukkelijk opgemerkt en opgepikt: 
 

“Je wordt ouder en er zijn heel veel jonge mensen die je ook een kans wil geven.”  

“We wilden investeren in aankomende kwaliteit  van leiderschap, we wilden dat verbreden.[…] We wilden 
dat stokje doorgeven en daar nu ons al op voorbereiden.”  

“Het was gunstig voor de doorgroeimogelijkheden voor het personeel zelf.” 

“Doordat de school is gaan groeien zijn mensen gaan groeien. Dan moet je iets met die mensen die meer 
kunnen, die vaardiger zijn en die leiding kunnen geven.” 

“Je wordt echt gestimuleerd om andere taken te doen.”  

“Er is altijd gezegd dat als jij de behoefte hebt om ergens in getraind te worden, of dat je tekortkomingen 
hebt om echt te kunnen functioneren of deze taak echt voor 100 procent te kunnen oppakken, dat je dat 
moet aangeven.” 

“Het belangrijkste is dat ik me kan ontwikkelen. En dat ik de verantwoordelijkheden krijg waardoor ik 
uitdaging heb in mijn werk.” 

“Ik wilde ook dat de gebouwen geborgd werden, de veiligheid. Dat die entiteit waar mensen soms hun 
identiteit een stukje aan ontlenen, dat die wel bij elkaar gehouden werd.” 

“Ik ben enorm geholpen en begeleid in het proces. Wat is er nodig? Wat moet er gebeuren? Waar moet je 
op letten. Qua persoonlijke ontwikkeling ook.”  

“Ik heb echt persoonlijk een hele goede ontwikkeling hier mogen meemaken.” 
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Sinds het schooljaar 2015-2016 zit iedereen op zijn plek en komt iedereen toe aan het werk dat 
voor die persoon bestemd is: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“We nemen het altijd bewust mee in ons teamoverleg als er weer eens iets is voorgekomen. Bijvoorbeeld 
als docenten weer te vaak naar de adjuncten komen in plaats van naar de leerjaarcoördinatoren. Dan 
noemen we dat in de teamvergadering. We weten dat de mensen het moeten leren.” 

“Alles is nu veel duidelijker. En ik denk ook dat het veel werkbaarder is voor nieuwe docenten die hier 
komen werken, omdat het gewoon echt een soort van legopakketje is, van: jij hoort bij leerjaar drie en dan 
moet je bij die en die zijn. Enzovoort, enzovoort. En als ik als docent problemen heb met een leerling die in 
de tweede klas zit, dan loop ik niet naar de leerjaarcoördinator van leerjaar één, drie of vier, maar naar 
die van leerjaar twee.” 

“Omdat de verandering in feite pas dit jaar voor het eerst echt effectief is geworden. Ik zie daarom dat ik 
dit jaar wel veel meer toekom aan echt inhoudelijk directiewerk, en daar ook meer rust voor krijg, en tijd 
ervoor krijg om daar eens af en toe wat rustiger over na te denken, bedrijfsmatig.” 
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6. CONCLUSIES EN DISCUSSIE 
 
6.1 Beantwoording onderzoeksvraag 
Doel van dit onderzoek was kennis en inzicht verkrijgen in de managementstructuur van een 
vmbo-school die te maken heeft gehad met een verandering van deze structuur en in de 
leiderschapskwaliteiten die bij het daarbij horende veranderingsproces zijn ervaren. In het 
onderzoek heeft de onderzoeker nauwkeurig vanuit een theoretisch kader en middels een 
analyse van een leergeschiedenis op School X deze kennis en inzichten proberen te verkrijgen. 
De hoofdvraag luidde: welke aspecten van transformationeel leiderschap worden ervaren 
tijdens het veranderen van het management op een vmbo-school?  
Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag heeft de onderzoeker zich eerst verdiept in de 
zes structuurdimensies van Veen (1980) die binnen een organisatie representatief geacht 
kunnen worden voor de uiteenlopende opvattingen over de structuur van een organisatie. Op 
deze manier wilde de onderzoeker een goed beeld krijgen van de daadwerkelijke veranderingen 
binnen de school wanneer de managementstructuur verandert. Na analyse van de 
leergeschiedenis op de zes structuurdimensies werd het duidelijk dat op School X wat betreft de 
centralisatie alleen zaken met betrekking tot onderwijskundig beleid veranderd zijn. Hierin is de 
verdeling van de bevoegdheden over de verschillende lagen in de organisatie duidelijk lager 
komen te liggen dan voor de verandering van de managementstructuur. Dit komt overeen met 
een van de doelen die beoogd werden met deze verandering: verantwoordelijkheden lager in de 
organisatie leggen. Wat betreft het financiële en personele beleid van de school is de verdeling 
van de bevoegdheden nog even centraal als voor de verandering van de managementstructuur. 
Hier wordt wel duidelijk dat men wat betreft het personeelsbeleid zoekende is naar wat past 
binnen de nieuwe organisatiestructuur.  
 
Wat betreft de configuratie heeft de verandering van de managementstructuur voor twee 
duidelijke veranderingen gezorgd. Op School X wordt nu met vier horizontale teams gewerkt, er 
is een afdeling/laag veranderd (van vier teammanagers naar 2 adjuncten) en binnen de school is 
er een afdeling bijgekomen: vier leerjaarcoördinatoren. Hier is een verandering wat betreft de 
formalisatie binnen de school aan verbonden omdat er door de komst van de 
leerjaarcoördinatoren de overlegstructuur en de besluitvormingsprocessen zijn veranderd: er 
zijn meerdere overleggen en er zijn meerdere mensen bij betrokken. Die overlegstructuur is 
keurig schriftelijk vastgelegd, net als de besluitvormingsprocessen (dit werd op beide punten 
ook altijd al gedaan voor de verandering van de managementstructuur), maar bij dit laatste punt 
bemerkt de directie dat ze nog zoekende is wie nu over wat moet beslissen en op welke laag het 
besproken moet worden.  
De directie is ook zoekende wat betreft de standaardisatie in de school. In alle schoolplannen 
zijn protocollen, professionaliserings-, personeels-, financieel en onderwijskundig beleid goed 
vastgelegd maar er wordt geëvalueerd waar nodig waarna vervolgens aanpassingen worden 
gemaakt. 
Door de komst van de leerjaarcoördinatoren is de specialisatie binnen de school ook veranderd: 
er is een taak bij gekomen. Verder is een aantal taken veranderd en wordt het duidelijk dat de 
directie binnen de school ook wat betreft dit punt blijft evalueren en aanpassen. 
Een ander doel dat de directie voor ogen had met de verandering van de managementstructuur 
kwam voort uit de veranderende gebouwensituatie. De directie wilde delen van de organisatie 
minder afhankelijk van elkaar laten zijn. Daarom heeft de directie door de verandering in de 
managementstructuur ervoor gezorgd dat er altijd genoeg mankracht per gebouw aanwezig is. 
Deze verandering is dus eigenlijk niet toe te schrijven aan de verandering van de 
managementstructuur maar hij vloeit voort uit de veranderde gebouwensituatie. 
 
Voor, tijdens en na veranderingen binnen een organisatie speelt transformationeel leiderschap 
een belangrijke rol omdat het beoogt de ontwikkelingen van de veranderingen te ondersteunen 
(zie paragraaf 2.2). In het onderzoek naar de veranderingen van de managementstructuur op 
School X is gekeken naar de drie dimensies van transformationeel leiderschap die ontleend zijn 
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aan Geijsel et al. (2009). Op deze manier wilde de onderzoeker een goed beeld krijgen van de 
ervaringen met betrekking tot het transformationeel leiderschap binnen de school wanneer de 
managementstructuur verandert. Na analyse van de leergeschiedenis op deze drie dimensies 
werd het duidelijk dat de directie op School X wat betreft de verandering van de 
managementstructuur een duidelijke visie heeft ontwikkeld: een drietal doelen die pasten bij de 
schaalgrootte, de gebouwensituatie en de onderwijskundige en pedagogische koers van de 
school werd nagestreefd. Deze visie is op alle lagen buiten en binnen de school (CvB, MR en 
docenten) gedeeld tijdens het ontwikkelen en implementeren van de verandering. Hierdoor is 
het innovatieve vermogen van meerdere mensen gestimuleerd en omdat er op alle lagen binnen 
de school voldoende individuele aandacht werd gegeven en gevoeld, kregen deze mensen 
vertrouwen in hun innovatieve capaciteiten. Hierbij deelde de directie de 
verantwoordelijkheden en risico’s met de betrokkenen en herkenden zij ook de individuele 
bijdragen aan de ontwikkelingen. Dit heeft er voor gezorgd dat er op School X een klimaat is 
ontstaan waarin innovaties kunnen groeien en waarin kritiek en fouten van betrokken partijen 
worden beperkt. En doordat er voldoende intellectuele stimulatie wordt gevoeld binnen de 
school kan de directie docenten aanmoedigen meer tijd te steken in hun professionele 
ontwikkeling. Dit stimuleert vervolgens weer een innovatie georiënteerd klimaat omdat 
professionalisering  de kennis en vaardigheden van docenten vergroot waardoor hun 
vertrouwen wordt vergroot bij het implementeren van nieuwe ideeën. 
 
Door het analyseren van zowel de zes structuurdimensies en de drie dimensies van 
transformationeel leiderschap is getracht inzicht te verkrijgen in het proces van de verandering 
van de managementstructuur van School X en in de leiderschapskwaliteiten die bij het daarbij 
horende veranderingsproces zijn ervaren. Door de leergeschiedenis die op de school is gemaakt 
te analyseren zijn deze kennis en inzichten door de onderzoeker verkregen. Alle drie de 
dimensies van transformationeel leiderschap blijken aanwezig in het veranderingsproces op 
School X. De dimensie charisma, inspiratie en visie kan volgens de onderzoeker nog verder 
ontwikkeld worden met betrekking tot de veranderingen binnen de verdeling van de 
bevoegdheden (met name personeelsbeleid en de rol van de leerjaarcoördinatoren hierin), de 
besluitvormingsprocessen (wat wordt op welke laag besloten), de standaardisatie (protocollen, 
professionaliserings-, personeels-, financieel en onderwijskundig beleid) en de specialisatie (de 
nieuwe taak van leerjaarcoördinator en de veranderende taken) omdat de directie aangeeft op 
deze punten nog zoekende te zijn: ze evalueren en stellen bij waar nodig. Als de directie hierbij 
de betrokken partijen net zo stimuleert mee te denken als bij de overige veranderingen is 
gedaan, blijft School X een school waar een ieder trots op mag zijn omdat binnen een korte tijd 
aan een ingrijpend veranderingsproces waardig vorm is gegeven.  
 
6.2 Discussie 
In deze paragraaf zal gereflecteerd worden op de onderzoeksmethode. Vervolgens zal 
gereflecteerd worden op het onderzoek als geheel, waarbij de vraag centraal staat in hoeverre 
het onderzoek is geslaagd antwoord te geven op de onderzoeksvraag.  
In het onderzoek is gebruik gemaakt van een leergeschiedenis als onderzoeksmethode omdat 
het een methode is die een organisatie kan helpen zich beter bewust te worden van de wijze 
waarop er geleerd wordt binnen de organisatie-eenheden. Omdat er in een leergeschiedenis 
verschillende perspectieven van medewerkers op gebeurtenissen in de organisatie aan de orde 
komen, geeft het zicht op de organisatiedynamiek en de manier waarop binnen de organisatie 
met verandering wordt omgegaan (Roth & Kleiner, 1996). Inzicht krijgen in de manier waarop 
omgegaan wordt met een verandering (de verandering van de managementstructuur en de 
aspecten van transformationeel leiderschap die bij dit proces worden ervaren) stond centraal in 
dit onderzoek, vandaar dat een leergeschiedenis als onderzoeksmethode geschikt was. De 
deelnemers van het leergeschiedenisteam kwamen tijdens het valideren van zowel de rechter- 
als de linkerkolom tot de ontdekking dat het praten over de verandering binnen de school hen 
tot leren aanzette. Ze vonden dat ze werden uitgedaagd om naar elkaar reflecties te kijken 
waardoor ze een goed beeld kregen van de inspanningen van mensen voor en ten tijde van de 
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verandering van de managementstructuur. Verschillende kwaliteiten kwamen beter voor het 
voorlicht en de leergeschiedenis leverde daarmee een veelzijdig beeld op van het 
veranderingsproces. 
 
In de leergeschiedenis van School X (zie bijlage 2) zijn dialogische reflecties met historische 
context zorgvuldig gescheiden van de reflecties en analyses van het leergeschiedenisteam door 
het hanteren van de tweekolomsformaat. Bovendien zijn de data gevalideerd door de 
participanten. Het voordeel van de scheiding tussen de kolommen is dat de focus van de 
validatie van de rechterkolom gericht was op de individuele citaten en de contextuele inbedding 
van deze citaten. Hierdoor werd een aantal nieuwe perspectieven toegevoegd wat de 
betrouwbaarheid en de validatie ten goede is gekomen. Een aantal discussiepunten wat betreft 
de validatie en de participanten van het leergeschiedenisteam moet genoemd worden: 
 

- Er is een kleine hoeveelheid relevante documenten aangeleverd ter voorbereiding van 
de interviews omdat er simpelweg niet veel gedocumenteerd was.  

- Vanwege dit kleine aantal relevante documenten is besloten het conceptueel model als 
sensitizing concept te gebruiken bij zowel het maken van de vragenlijst die voorafgaand 
aan de interviews werd opgestuurd als bij het afnemen van de interviews. Dit hield in dat 
de dimensies uit het conceptueel model voor de twee externen van het 
leergeschiedenisteam als uitgangspunt werden gebruikt bij het analyseren van de data. 
Ze vormden het ‘richtinggevende perspectief’ (Homan, aangehaald in Coenders, 2008).  

- De interviewgroep was relatief klein (maar voldoende voor de omvang van dit 
onderzoek), dus de generaliseerbaarheid van de conclusies is beperkt. Voor 
verstrekkender uitspraken dient nader onderzoek gedaan te worden. 

- De onderzoeker streefde ernaar de twee docenten uit het leergeschiedenisteam te laten 
selecteren door de administratie van de school. Hierbij moest rekening gehouden 
worden met het feit dat de docenten gedurende de hele periode van de verandering 
werkzaam waren en nu nog waren en dat ze betrokken waren bij de organisatie van de 
school middels een extra taak die ze uitvoeren. Deze selectie is uiteindelijk niet door de 
administratie uitgevoerd maar door de directeur wat kan duiden op het sturen van de 
perspectieven in de leergeschiedenis. 

- De validering van de interviews bleek bij drie personen problematisch (zie paragraaf 
4.5). 

 
Doel van dit onderzoek was informatie verkrijgen over de veranderende managementstructuur 
van School X en in de leiderschapskwaliteiten die bij het veranderingsproces zijn ervaren. In het 
onderzoek heeft de onderzoeker nauwkeurig vanuit een theoretisch kader en middels een 
analyse van een leergeschiedenis op School X deze kennis en inzichten proberen te verkrijgen. 
De wijze waarop de leergeschiedenis in hoofdstuk 5 is uitgevoerd en benut laat zien dat de 
leergeschiedenis, zoals die in dit onderzoek is toegepast, een methode is die het leerproces 
binnen de school stimuleert: het draagt bij aan een proces van reflectie. De kanttekeningen die in 
deze paragraaf zijn genoemd, stippen wel enkele discussiepunten aan rond de validiteit van het 
onderzoek waardoor nader onderzoek aangeraden wordt. Zo zou vervolgonderzoek zich kunnen 
richten op andere scholen die te maken hebben gehad met een verandering van de 
managementstructuur zodat er meer perspectieven verkregen kunnen worden rond de 
dimensies van transformationeel leiderschap tijdens een dergelijke verandering binnen de 
school. Ook de behoefte tot meer input vanuit het leergeschiedenisteam bij het aanleveren van 
relevante documentatie kan in vervolgonderzoek nader verkend worden. Het eerder genoemde 
sturen op perspectieven bij de keuze voor de twee docenten uit het leergeschiedenisteam is 
eveneens aanleiding tot vervolgonderzoek waarin gelijke zaken worden bevraagd.  
 
Het theoretische kader heeft inzicht gegeven in het systeemdenken van Bryan, Goodman en 
Schaveling (2006) omdat middels dit systeemdenken achter verborgen structuren binnen een 
organisatie gekomen kan worden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat juist hier onderzoek naar 
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gedaan moet worden eer men een verandering inzet. Een suggestie voor vervolgonderzoek is 
dan ook om bij andere scholen verschillende perspectieven te verzamelen over de zes 
structuurdimensies en de dimensies van transformationeel leiderschap. Hierbij kan gedacht 
worden aan daadwerkelijke beoordelingen in plaats van ervaringsbeschrijvingen op de 
dimensies om zodoende te kijken of er een samenhang bestaat tussen de beoordelingen op de 
dimensies van transformationeel leiderschap van de schoolleiders en de verandering van de 
managementstructuur. 
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7. BETEKENIS VAN HET ONDERZOEK VOOR DE PRAKTIJK 
 
Het hoofddoel van dit onderzoek was informatie verzamelen over een mogelijk nieuwe 
managementstructuur en de verschillende leiderschapskwaliteiten die bij het daarbij horende 
veranderingsproces worden ervaren. Op basis van deze informatie wilde de onderzoeker 
aanbevelingen doen aan het klein MT van het Huygens College. Om de aanbevelingen te kunnen 
doen is in dit onderzoek gebruik gemaakt van een leergeschiedenis op School X. De 
leergeschiedenis op School X heeft inzicht gegeven in de zes structuurdimensies van Veen 
(1980) die binnen een organisatie representatief geacht kunnen worden voor de uiteenlopende 
opvattingen over de structuur van een organisatie: centralisatie, configuratie, formalisatie, 
standaardisatie, specialisatie en afhankelijkheid. Op deze manier wilde de onderzoeker een goed 
beeld krijgen van de daadwerkelijke veranderingen binnen de school wanneer de 
managementstructuur verandert. Hieraan gekoppeld zijn de drie dimensies van 
transformationeel leiderschap van Geijsel et al. (2009) onderzocht: individuele aandacht, 
intellectuele stimulatie en charisma, inspiratie en visie.  
 
Het onderzoek op School X laat zien dan er een flink aantal jaren voorbereiding heeft 
plaatsgevonden alvorens de verandering van de managementstructuur uit te voeren. Er is 
tijdens de voorbereiding nagedacht over de doelen die nagestreefd werden, de communicatie, de 
mogelijke effecten op personen binnen de school en er is nagedacht over de invulling van 
verschillende functies en taken. Men is de onderkant van de ijsberg gaan onderzoeken. Hierbij 
speelde transformationeel leiderschap volgens de betrokkenen een grote rol: alle drie de 
dimensies van transformationeel leiderschap bleken aanwezig tijdens de voorbereiding en de 
implementatie van het veranderingsproces op School X. De dimensie charisma, inspiratie en 
visie verdient nog extra aandacht tijdens de implementatie wat betreft een aantal 
structuurdimensies. Het betreft dan vooral de veranderingen die te maken hebben met de komst 
van een extra laag in de organisatie, de komst van de vier leerjaarcoördinatoren (zie paragraaf 
6.1). Meerdere keren is door personen in de leergeschiedenis gereflecteerd op het feit dat een 
verandering echter nooit af is en dat er nog geëvalueerd en bijgesteld wordt wat betreft de 
veranderingen van een aantal structuurdimensies. De leergeschiedenis maakt ook duidelijk dat 
hierbij transformationeel leiderschap nog  steeds noodzakelijk is. 
 
Op het moment wordt er door het klein MT van het Huygens College nagedacht over de 
manieren waarop de noodzakelijke kostenreductie op managementniveau (ten gevolge van de 
daling van het aantal leerlingen) door middel van een structuurwijziging kan worden 
gerealiseerd. Mocht het Huygens College een verandering in de managementstructuur 
nastreven, dan raadt de onderzoeker aan hier genoeg tijd voor uit te trekken en naar meer dan 
alleen het kostenplaatje te kijken. Door een grondige voorbereiding op het proces kan veel leed 
voorkomen worden. Hierbij dient, samen met zowel interne als externe partijen, gekeken te 
worden naar de denkbeelden, de structuren, de processen, de mentale modellen, de opvattingen 
en de cultuur binnen de school. Of te wel, er moet onderzoek gedaan worden naar de onderkant 
van de ijsberg, naar de structuurdimensies van de school. Onderzocht moet worden op welke 
dimensies het Huygens College veranderingen wil bewerkstellingen en op welke manier dit 
moet gebeuren en vooral, met welk doel men dit wil doen. Wat moet, behalve de kostenreductie 
op het managementniveau, het uitgangspunt zijn van een verandering van de 
managementstructuur? Oftewel, wat is de visie van de directie van het Huygens College?  
 
Gebaseerd op het onderzoek op School X is het ten eerste raadzaam om te kijken naar de 
verdeling van bevoegdheden over de verschillende lagen in de school (centralisatie). Hierbij 
moet onderzocht worden op welke niveaus beslissingen genomen worden en hoe dit eventueel 
varieert wat betreft het financiële, personele en onderwijskundige beleid. Het is hierbij van 
belang te onderzoeken hoe zowel directie als personeel dit ervaren.   
Ten tweede is het raadzaam om op het Huygens College onderzoek te doen naar de formalisatie: 
de overlegstructuur, de besluitvormingsprocessen en de schriftelijke vastlegging hiervan. Om tot 
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een verandering van de managementstructuur te komen waarbij deze verandering blijvend is, 
moeten de werkstructuren en –processen voor een ieder duidelijk zijn. Gekoppeld aan het punt 
centralisatie, adviseert de onderzoeker daarom goed te kijken naar de 
besluitvormingsprocessen om verwarring te voorkomen: wat wordt er op welk niveau 
besproken en besloten en hoe is dit schriftelijk vastgelegd? Wat zijn de ervaringen wat betreft 
dit punt van zowel de directie als het personeel? 
Wat de standaardisatie binnen het Huygens College betreft (het vastleggen van het werk 
gespecialiseerd en geprogrammeerd in de aanwezigheid van regels) kan de onderzoeker op 
basis van eigen ervaring zeggen dat net als op School X protocollen, professionaliserings-, 
personeel-, financieel en onderwijskundig beleid goed zijn vastgelegd. Het advies is wel om te 
onderzoeken of het werk op de school ook daadwerkelijk volgens de regels wordt uitgevoerd en 
wat de ervaring van betrokken partijen hierbij is wat betreft het kwaliteitssysteem. 
Als laatste punt is het raadzaam om de specialisatie binnen het Huygens College te onderzoeken. 
Door een verandering van de managementstructuur zal de taak- en functiedifferentiatie 
veranderen. Het onderzoek op School X heeft laten zien dat dit veranderingen in de centralisatie 
en de formalisatie tot gevolg heeft.  
 
Nadat de verschillende dimensies op het Huygens College onderzocht zijn, moeten (weer met 
zowel interne als externe partijen) concrete plannen gemaakt worden waarin men duidelijkheid 
verschaft over de nagestreefde doelen van de verandering die passen bij de schaalgrootte en de 
onderwijskundige en pedagogische koers van de school. Daarnaast moeten er concrete plannen 
gemaakt worden over de communicatie wat betreft de verandering, de mogelijke effecten op 
personen binnen de school en de invulling van nieuwe of oude taken. Of te wel, er moet een 
duidelijke visie aanwezig zijn. Dit vraagt om transformationeel leiderschap vanuit de directie 
van het Huygens College. Gebaseerd op het onderzoek is het hierbij raadzaam om ervoor te 
zorgen dat er voldoende individuele aandacht wordt gevoeld, wat betekent dat er zorg en 
respect is voor de persoonlijke gevoelens en behoeften van alle betrokken partijen. Hierdoor 
kan het innovatieve vermogen van het personeel op het Huygens College gestimuleerd worden 
waardoor men vertrouwen krijgt in hun innovatieve capaciteiten.  
Daarnaast heeft het onderzoek op School X aangetoond dat intellectuele stimulatie een zeer 
belangrijke dimensie is van het transformationele leiderschap. De onderzoeker raadt de directie 
van het Huygens College dan ook aan meer tijd te steken in zowel de eigen professionele 
ontwikkeling als in de professionele ontwikkeling van het personeel. Dit stimuleert een 
innovatie georiënteerd klimaat binnen de school wat de school in zijn algemeen ten goede zal 
komen. 
Tot slot heeft het onderzoek aangetoond dat het transformationeel leiderschap voor, tijdens en 
na de veranderingen binnen een organisatie belangrijk is. De onderzoeker wil daarom 
benadrukken dat de verschillende dimensies van transformationeel leiderschap dus gedurende  
en na het hele traject aanwezig dienen te zijn. Want zoals de Italiaanse staatsfilosoof Machiavelli 
(1469-1527) ooit heeft gezegd: “De ene verandering legt altijd de grondslag voor de verandering 
die erop volgt.” 
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BIJLAGE 1: VRAGENLIJST 
 
(Ter inspiratie voor het semi-gestructureerde interview) 
 
Vooraf 

 Onderstaande vragen dienen ter inspiratie voor het interview. De vragenlijst kan een 
leidraad vormen voor het gesprek waarbij er doorgevraagd kan worden. Onderstreepte 
begrippen worden in de onderstreepte tekst toegelicht en er worden handvatten 
gegeven waar aan gedacht kan worden mocht het begrip niet helemaal duidelijk zijn. 
 

 Voor het schrijven van een leergeschiedenis zijn meerdere perspectieven interessant. Ik 
ben benieuwd naar de ervaringen van een ieder die zijn opgedaan tijdens het 
veranderingsproces. Van deze ervaringen kan geleerd worden.  

 
 De verandering van de managementstructuur heeft betrekking op de situatie van 2011 

(vanaf 2011 heeft het MT van School X zich beraadt op een nieuwe 
managementstructuur) ten opzichte van de situatie die vanaf 2014 geldt. Hierbij werd er 
rond 2011 gewerkt met 1 directeur, 1 adjunct-directeur (tevens teamleider leerjaar 1) 
en drie teamleiders (lj2, Z&W en Eco/TL) en sinds 2014 wordt er gewerkt met 1 
directeur, 2 adjunct-directeuren (een teammanager onder- en een teammanager 
bovenbouw) en vier leerjaarcoördinatoren (voor elk leerjaar één).  

 
 Bij de vragen over de managementstructuur ben ik benieuwd hoe de situatie voor 2014 

en na 2014 is ervaren. Hiervoor worden de zes structuurdimensies als variabelen 
voorgesteld waar een score aan toegekend kan worden: 

 
Lage graad    Hoge graad 
---------------------------------------------------------------- 

 
Voorbeeld bij het onderwerp centralisatie: als voor 2014 veel besluiten hoog in de 
organisatie genomen werden (bijvoorbeeld bij het bestuur en de directie) en dit is na 
2014 veranderd doordat er lager in de organisatie mee besloten wordt, dan was de graad 
in 2011 hoger en nu (na 2014) lager. Hij kan ook niet veranderd zijn en dan zit hij in het 
midden.  

 
 
Onderwerp: introductie 
Kennismakingsvragen 

1. Wat is je naam en leeftijd en wat is je functie of taak binnen School X. 
2. Sinds wanneer ben je werkzaam op de school en omschrijf je carrière binnen de school. 
3. Wat inspireert je binnen je werk en hoe zie ik dat terug in je onderwijsopvatting? 
4. Wat is jouw ervaring en specialisatie binnen je werk? 
5. Waar was jij ten tijde van de verandering tussen 2011 en 2014? 
6. Welke rol had je ten tijde van bovengenoemde verandering? Hoe was je erbij betrokken? 
7. Hoe heb je de verandering ervaren? 
8. Wat vind je leuk/goed aan de verandering? 
9. Wat vind je minder leuk/minder goed aan de verandering? 

 
 
Onderwerp: transformationeel leiderschap 
Vragen m.b.t. de drie dimensies van transformationeel leiderschap: 
Vragen m.b.t. charisma, inspiratie en visie 

1. Wat was volgens jou het doel van het veranderen van de managementstructuur? Wat 
vond je van dit doel en is dit doel behaald? 
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2. In hoeverre (en op welke manier) zijn naar jouw mening de visie, de doelen en de 
prioriteiten m.b.t. de verandering van de managementstructuur gedeeld binnen de 
school? Waarin zag je dit vooral en wat vind je ervan? 

3. In hoeverre (en op welke manier) is naar jouw mening het belang van een visie, de 
doelen en de prioriteiten m.b.t. de verandering van de managementstructuur gedeeld 
binnen de school? Waarin zag je dit vooral en wat vind je ervan? 

4. In hoeverre (en op welke manier) is er naar jouw mening meegedacht met de visie, de 
doelen en de prioriteiten m.b.t. de verandering van de managementstructuur binnen de 
school? Waarin zag je dit vooral en wat vind je ervan? 

 
Vragen m.b.t. individuele aandacht 

5. Wat heeft de verandering van de managementstructuur voor jou persoonlijk betekend? 
6. In hoeverre (en op welke manier) zijn naar jouw mening de verantwoordelijkheden en 

risico’s m.b.t. de verandering van de managementstructuur gedeeld binnen de school? 
Waarin zag je dit vooral en wat vind je ervan? 

7. In hoeverre (en op welke manier) zijn naar jouw mening de individuele bijdragen m.b.t. 
de verandering van de managementstructuur (h)erkend binnen de school? Waarin zag je 
dit vooral en wat vind je ervan? 

 
Vragen m.b.t. intellectuele stimulatie 

8. In hoeverre (en op welke manier) is en wordt naar jouw mening een ieder gestimuleerd 
(gemotiveerd) tijd te steken in de eigen professionele ontwikkeling m.b.t. de verandering 
van de managementstructuur? Als dit wordt gedaan, door wie wordt dit gedaan en hoe 
zag je dit vooral en wat vind je ervan? 

9. In hoeverre (en op welke manier) is en wordt naar jouw mening een ieder gestimuleerd 
om creatieve ideeën te delen en verschillende meningen uit te wisselen m.b.t. de 
verandering van de managementstructuur? Als dit wordt gedaan, door wie wordt dit 
gedaan en waarin zag je dit vooral en wat vind je ervan? 
 

Onderwerp: managementstructuur 
Vragen m.b.t. de zes structuurdimensies van een organisatie: 
Vragen m.b.t. centralisatie 

1. In hoeverre is naar jouw mening, onder invloed van de verandering van de 
managementstructuur, de verdeling van de bevoegdheden (de besluitvorming) over de 
verschillende lagen in de school gewijzigd? Te denken valt aan: 
- Rollen bestuur, directeur, teammanager, docent etc.  
- M.b.t. het personeelsbeleid (professionaliseringsbeleid, kaders m.b.t. 

gesprekkencyclus, aannamebeleid etc.). 
- M.b.t. het financieel beleid. 
- M.b.t. het onderwijskundig beleid (kwaliteitszorg). 
- M.b.t. huisvesting en gebouwenbeheer. 

2. Wat vind je daarvan? 
3. Waarin zie je dit vooral (voorbeelden)? 
4. Wanneer is het voor jou persoonlijk laag of hoog? 

 
Vragen m.b.t. configuratie 

5. In hoeverre is naar jouw mening, onder invloed van de verandering van de 
managementstructuur, de opbouw van de school (organisatiestructuur) in verschillende 
afdelingen gewijzigd? Te denken valt aan: 
- Verticaal, horizontaal, plat, gelaagd etc. 
- Ondersteunende functies etc.  

6. Wat vind je daarvan? 
7. Waarin zie je dit vooral (voorbeelden)? 
8. Wanneer is het voor jou persoonlijk laag of hoog? 
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Vragen m.b.t. formalisatie 

9. In hoeverre is naar jouw mening, onder invloed van de verandering van de 
managementstructuur, het vastleggen van de besluitvorming en de overlegstructuur in 
de school gewijzigd? Te denken valt aan: 
- Ligt het vast in statuten etc. 
- Besluitvormingsprocedure. 
- De mate waarin genomen besluiten tijdens teamvergaderingen o.i.d. worden 

vastgelegd. 
10. Wat vind je daarvan? 
11. Waarin zie je dit vooral (voorbeelden)? 
12. Wanneer is het voor jou persoonlijk laag of hoog? 

 
Vragen m.b.t. standaardisatie 

13. In hoeverre is naar jouw mening, onder invloed van de verandering van de 
managementstructuur, het vastleggen van de specialisatie en programmatie van de 
inhoud van het werk in de aanwezigheid van regels in de school gewijzigd? Te denken 
valt aan: 
- Regelgeving (protocollen) etc.  
- M.b.t. professionaliserings-, personeels-, financieel-en onderwijskundig beleid, 

kwaliteitszorg, beleid t.a.v. ICT en gebouwenbeheer. 
14. Wat vind je daarvan? 
15. Waarin zie je dit vooral (voorbeelden)? 
16. Wanneer is het voor jou persoonlijk laag of hoog? 

 
Vragen m.b.t. specialisatie 

17. In hoeverre is naar jouw mening, onder invloed van de verandering van de 
managementstructuur, de taak- en functiedifferentiatie in de school gewijzigd? Te 
denken valt aan: 
- Taakverdeling, aantal taken en functies, verantwoordelijkheden, bevoegdheden etc.  

18. Wat vind je daarvan? 
19. Waarin zie je dit vooral (voorbeelden)? 
20. Wanneer is het voor jou persoonlijk laag of hoog? 

 
Vragen m.b.t. afhankelijkheid 

21. In hoeverre is naar jouw mening, onder invloed van de verandering van de 
managementstructuur, de mate van afhankelijkheid van delen van de organisatie als het 
gaat om taakinvulling in de school gewijzigd? Te denken valt aan: 
- samenwerken, eilandjescultuur etc.  
- verschillende gebouwen 
- OP, zorg, decanaat, OOP etc. 

22. Wat vind je daarvan? 
23. Waarin zie je dit vooral (voorbeelden)? 
24. Wanneer is het voor jou persoonlijk laag of hoog? 
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BIJLAGE 2: LEERGESCHIEDENIS SCHOOL X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kleine aanpassing van de 
managementstructuur in 2007 lijkt ad-hoc 
te zijn ontstaan vanwege een personele 
verandering in de organisatie. Hier is niet 
verder op doorgevraagd omdat het in het 
onderzoek om de verandering van de 
managementstructuur in 2014 gaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verandering van de 
managementstructuur in 2014 lijkt te zijn 
ontstaan vanuit onvrede met de situatie: 
de veranderde gebouwensituatie… 
 
 
 
 
 
 
 
… en onvrede over de 
overlegstructuur/besluitvormingsprocess

Wat eraan vooraf ging 
2006 tot 2011 
De school in deze leergeschiedenis, School X, is een 
vmbo-school in de Watergraafsmeer in 
Amsterdam-Oost. De school wordt aangestuurd 
door een bevlogen, jonge directeur die sinds 2006 
aan het roer staat. Dagelijks gaan er 550 leerlingen 
en ca. 70 medewerkers naar de school die bestaat 
uit twee gebouwen: een voor de onder- en een voor 
de bovenbouw. Op de school worden zowel de 
basis, kader als de theoretische leerweg 
aangeboden. 
De huidige verdeling in huisvesting tussen de 
onder- en de bovenbouw is tot stand gekomen 
doordat de gebouwensituatie in 2007 veranderde. 
De aparte locatie voor de theoretische leerweg 
werd opgeheven en de leerlingen werden verdeeld 
over een nieuw gebouw voor de bovenbouw en een 
tijdelijk gebouw voor de onderbouw. Sinds de 
oplevering van het gerenoveerde gebouw voor de 
onderbouw in 2011 is er sprake van twee moderne 
schoolgebouwen vlak naast elkaar.  
Mede door de veranderde gebouwensituatie (de 
verdeling van de leerlingen van de theoretische 
leerweg), een daling van het leerlingaantal en het 
ontslag van een teamleider uit de onderbouw is de 
managementstructuur vanaf 2007 deels aangepast. 
Op de school werd gewerkt met één directeur, één 
adjunct-directeur en vier teamleiders: één voor 
leerjaar 1, één voor leerjaar 2, één voor de richting 
Zorg & Welzijn in de bovenbouw en één voor de 
richting Economie en de theoretische leerweg in de 
bovenbouw. De adjunct-directeur werd echter ook 
de teamleider van leerjaar 1 en er werd dus 
gewerkt met twee horizontale teams (in de 
onderbouw) en twee verticale teams (in de 
bovenbouw). 
 
De voorbereiding 
2011 tot 2014 
Toen het gerenoveerde gebouw voor de 
onderbouw in 2011 werd opgeleverd, werd het 
binnen de school goed duidelijk dat er door de 
gebouwensituatie met twee teams gewerkt werd 
en dit werkte niet altijd even goed. “Dat waren 
twee aparte teams naast elkaar, waarvan ééntje 
heel klein en ééntje heel groot was.” Hierdoor 
verliepen sommige inhoudelijke ontwikkelingen 
binnen school niet lekker. “Wij liepen er op een 
gegeven moment tegen aan dat we dat niet meer 
konden in de oude managementsetting. 
Bijvoorbeeld onderwijsvernieuwingen, dat wil je 
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en die vanuit de veranderende 
gebouwensituatie is voortgekomen en 
waardoor processen moeizamer 
verliepen, zoals onderwijsveranderingen.  
 
Tevens lijkt de verandering voortgekomen 
uit het feit dat men waarde hechtte aan 
het behouden van veiligheid en vanuit de 
veranderende gebouwensituatie is het 
idee ontstaan de bevoegdheden te 
verdelen over verschillende lagen in de 
school. 
 
 
 
Bij het voeren van de gesprekken tussen 
de directeur, de adjunct en de teamleiders 
is er duidelijk sprake van richten binnen 
de organisatie: men heeft een duidelijke 
visie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De visie is vertaald in een aantal doelen 
met betrekking tot de verandering van de 
managementstructuur. 
 
 
Het eerste doel dat nagestreefd werd heeft 
te maken met intellectuele stimulatie en 
individuele aandacht binnen de 
organisatie. Men wil gelegenheid tot 
groeien creëren.  
 
 
 
 
 
Het tweede doel duidt op een verandering 
in de verdeling van bevoegdheden over de 
verschillende lagen in de school en een 
verandering in de overlegstructuur. Meer 
verantwoordelijkheden moesten lager in 
de organisatie worden gelegd om meer 

graag met een leidende coalitie doen, niet vanuit de 
directie zal ik maar zeggen, maar met een paar 
teamleiders. […] En het onderwijs moest weer 
doorlopend worden qua inhoud maar ik wilde ook 
dat de gebouwen geborgd werden, de veiligheid. 
Dat die entiteit waar mensen soms hun identiteit 
een stukje aan ontlenen, dat die wel bij elkaar 
gehouden werd. En daar kwam langzamerhand een 
filosofie uit van, je moet wat meer met één 
eindverantwoordelijke per gebouw werken.” 
Vanaf 2011 zijn toen gesprekken gevoerd tussen de 
directeur, de adjunct en de teamleiders over de 
verandering van de managementstructuur. “Toen 
gingen we het hebben over: wat gaan we 
veranderen, hoe gaan we het veranderen?” “Het 
was toen nog niet duidelijk of we het zouden doen 
of niet. Het was aftasten.” “We vroegen ons af: hoe 
kunnen we nou mensen vinden die het beter gaan 
doen, hoe kunnen we de goede mensen vinden op 
de juiste plek? Daar hebben we samen heel erg 
over nagedacht en gezocht naar een logische 
opbouw van de school.”  
 
Men wilde gaan werken met één directeur, twee 
adjunct-directeuren (een per gebouw) en vier 
leerjaarcoördinatoren (een per leerjaar). Hierdoor 
ontstond er een driekoppige directie, een MT smal 
(een adjunct met de daarbij horende 
leerjaarcoördinatoren) en een MT breed (directie + 
alle leerjaarcoördinatoren). Al snel werd duidelijk 
dat met de verandering van de 
managementstructuur een aantal doelen binnen de 
school werd nagestreefd. Deze doelen pasten bij de 
schaalgrootte, de gebouwensituatie en de 
onderwijskundige en pedagogische koers van de 
school.  
Ten eerste moest er geïnvesteerd worden in 
toekomstige kwaliteit van leiderschap: “Je wordt 
ouder en er zijn heel veel jonge mensen die je ook 
een kans wil geven.” “We wilden investeren in 
aankomende kwaliteit  van leiderschap, we wilden 
dat verbreden.[…] We wilden dat stokje doorgeven 
en daar nu ons al op voorbereiden.” “Het was 
gunstig voor de doorgroeimogelijkheden voor het 
personeel zelf.” En: “ Doordat de school is gaan 
groeien zijn mensen gaan groeien. Dan moet je iets 
met die mensen die meer kunnen, die vaardiger 
zijn en die leiding kunnen geven.” 
Ten tweede wilde men de verantwoordelijkheden 
spreiden binnen de organisatie en deze lager in de 
organisatie leggen: “We werken met kernteams, we 
werken met leerjaren, nou dan heb je eigenlijk per 
leerjaar wel iemand nodig die daar een aanjagende 
rol vervult en die de zaken realiseert.” “Het ging om 
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betrokkenheid te genereren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het derde doel (voortkomend uit de 
veranderende gebouwensituatie) duidt op 
een besef dat men delen van de 
organisatie minder afhankelijk van elkaar 
wilde laten zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het delen van de visie binnen 
verschillende lagen van de school (CvB, 
MR, docenten) is strategisch slim: geen 
wij-zijgevoel binnen de school maar één 
team.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

meer op de werkvloer aanwezig te zijn, dus om 
minder top down alles te regelen, maar meer te 
kijken naar wat leeft er bij collega’s enzo.” “Je wil 
niet dat de school in alle opzichten afhankelijk is 
van twee of drie mensen die op een bepaalde plek 
zitten. […] Dit is niet goed voor de school, de 
kinderen, ouders en docenten. Daarom moeten we 
de verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de 
organisatie gaan leggen.” 
Ten derde was het belangrijk dat er genoeg 
mankracht per gebouw aanwezig was zodat er 
altijd iemand bereikbaar is voor leerlingen en 
docenten: “Volgens mij persoonlijk was het doel om 
duidelijkheid, structuur te creëren. Nog meer 
openheid, de lijntjes korter houden. Dus dat je snel 
naar iemand toe kan gaan als je met iets zit, als er 
iets aan de hand is.” “Dat er altijd iemand anders is 
die het kan overnemen. En het lastige qua ons 
natuurlijk is, is dat wij ook nog twee gebouwen 
hebben. En dat zorgt er ook wel voor dat je er 
sowieso meer mensen voor nodig hebt om twee 
gebouwen te bemannen.” En: “Je moet met één 
eindverantwoordelijke per gebouw gaan werken.” 
 
Deze doelen zijn in die tijd met het College van 
Bestuur besproken: “Die zijn daarbij betrokken 
geweest. Want wij maakten een forse groei door, 
wij gingen in een rakettempo van een kleine 400 
leerlingen naar 560 leerlingen of zo. En we stonden 
er financieel goed voor. Ik heb toen het College van 
Bestuur geïnformeerd en die erkenden het belang. 
[…]  Het CvB vond het prima, want het CvB hanteert 
gelukkig nog steeds het standpunt: scholen zijn zelf 
resultaatverantwoordelijk en hoe je dat doet, 
binnen de kaders, moet je zelf weten.”  
Verder is er over de verandering van de 
managementstructuur veel gesproken met de MR: 
“We hadden vanaf het schooljaar 2007/2008 een 
deelraad die steeds meer betrokken werd bij 
allerlei veranderingsprocessen binnen de school. 
Dus er was al een soort vanzelfsprekendheid van 
dat doe je met elkaar, en het is goed dat daar een 
afvaardiging  van het personeel is die in gesprek is 
met de schoolleiding over alles wat er gebeurt. Die 
ook toetst bij de achterban in hoeverre… welke 
dingen leven er en dat ook ter discussie stellen. […] 
Dit speelde al in 2009/2010 dat we het daar wel 
eens over hadden. Van hoe moet je nou op langere 
termijn die school inrichten. In eerste instantie 
merkte ik dat mensen ook nog zoiets hadden van ja, 
waarom kan het niet gewoon blijven zoals het is. 
Maar wij voorspelden al, ja jongens, we gaan naar 
het kantelpunt van over de 500 leerlingen, we 
moeten wel na gaan denken over de gevolgen en 



 41 

 
 
 
 
 
Bij het delen van de visie is de MR 
gevraagd mee te denken alvorens het aan 
het personeel uit te leggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De communicatie over de verandering van 
de managementstructuur is planmatig 
verlopen: eerst het CvB en de MR en 
daarna de rest van het personeel. Hier is 
op alle lagen aangegeven dat er 
meegedacht mocht worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op alle lagen binnen de organisatie is er 
tijdens de voorbereiding van de 
verandering van de managementstructuur 
individuele aandacht en intellectuele 
stimulatie gevoeld.  
 

zeker als we nu een grotere inhoudelijke opdracht 
voor ogen hebben. Hoe gaan we dat dan doen? En 
nou, uiteindelijk hebben we dat gewoon ingebracht 
met argumenten en dat was prima.” “Hier is ook 
over gesproken met de MR. Wat vinden jullie 
ervan? Wat zouden we anders moeten doen? Dit is 
het concept en zo willen wij het doen. Dit zijn de 
uitgangspunten. De MR heeft hierop gereageerd. 
[…] Zij zijn de spreekbuis van de docenten, dus je 
wil je goed voorbereiden. Je wil niet in een plenair 
met veertig mensen met vragende ogen zitten. 
Daarna hebben we het aan het personeel 
uitgelegd.” 
 
Bij de start van het kalenderjaar 2014 is de 
verandering van de managementstructuur 
vervolgens naar het personeel gecommuniceerd via 
team- en sectievergaderingen, APV’s en een 
schriftelijke briefing: “Over die doelen hebben we 
tijdens plenaire vergaderingen en in 
teamvergaderingen gesproken met het personeel.” 
“Plenair doe je een mededeling dat het gaat 
gebeuren. Daar achteraan zeg je: ‘Als je andere 
ideeën hebt en de dingen anders ziet, dan weet je 
dat de deuren altijd open zijn. Je kunt ons altijd 
vinden. Je kunt ook altijd bij de MR, als spreekbuis, 
aankloppen.’ Mensen hebben al een gevoel van 
veiligheid als ze weten dat de MR het heeft gezien 
en ermee heeft ingestemd. Dan komen ze met 
vragen.” “In de teamvergadering werden vragen 
gesteld. We hadden het op de agenda staan.” “Ja, 
plenair is er over de verandering gesproken. En het 
was ook eerder, via een briefing, duidelijk dat 
collega’s konden opteren op de taken.”  “In 
vakgroepen, in teams, in wat hebben we hier nog 
meer, het werd eigenlijk overal besproken. In 
teams werd het dan door de toenmalige teamleider 
besproken. We hebben op studiemiddagen ook 
verschillende vernieuwingen besproken, ook 
managementstructuren en hoe gaan al die 
vernieuwingen nu een plek krijgen.”  
 
Tijdens de voorbereiding van een dergelijk 
veranderingsproces (het aanpassen van de 
managementstructuur) is het belangrijk dat er 
genoeg individuele aandacht en intellectuele 
stimulatie aan de betrokken partijen wordt 
gegeven. Binnen de school was hier meer dan 
voldoende sprake van vanuit de directie: “Je wordt 
echt gestimuleerd om andere taken te doen.” “Ik 
ben enorm geholpen en begeleid in het proces. Wat 
is er nodig? Wat moet er gebeuren? Waar moet je 
op letten. Qua persoonlijke ontwikkeling ook.” “Ik 
heb echt persoonlijk een hele goede ontwikkeling 
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Vanwege personele omstandigheden is de 
verandering van de managementstructuur 
gefaseerd verlopen. Het gevolg hiervan is 
dat de verandering het eerste jaar binnen 
de school niet door iedereen als een 
verandering is ervaren. Het proces wordt 
binnen verschillende lagen van de 
organisatie zelfs organisch genoemd. 
 
 
Tijdens het verloop van het eerste jaar is 
er voldoende rust binnen de organisatie 
waardoor er nog steeds individuele 
aandacht en intellectuele stimulatie wordt 
ervaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf het tweede jaar is de verandering 
van de managementstructuur duidelijker 
zichtbaar voor iedereen. Alle personen 

hier mogen meemaken.” En qua intellectuele 
stimulatie: “Wij hebben onze eigen scholingsdagen. 
We bedenken onderwerpen, we zoeken daar 
binnen de school onze eigen mensen bij en die 
presenteren dingen, die bereiden dingen voor. […] 
En collega’s nemen van elkaar meer aan dan van 
iemand die van buiten komt.” “We praten veel met 
elkaar. We hebben het veel over mensen. En als een 
personeelslid dat besproken wordt opvalt dan 
bedenken we: hier moeten we wat mee. Dit kan iets 
betekenen in de school en dan gaan we met die 
persoon praten.” Dit wordt ook zo ervaren binnen 
de organisatie: “Er is altijd gezegd dat als jij de 
behoefte hebt om ergens in getraind te worden, of 
dat je tekortkomingen hebt om echt te kunnen 
functioneren of deze taak echt voor 100 procent te 
kunnen oppakken, dat je dat moet aangeven.”  
 
Het eerste jaar 
2014-2015 
Vanwege de afwezigheid van meerdere MT-leden 
in het eerste jaar is de invoering van de nieuwe 
managementstructuur gedurende dat eerste 
schooljaar gefaseerd verlopen: “Maar wij hebben 
natuurlijk niet kunnen waarmaken wat we zeiden 
als er vervolgens allerlei personele 
omstandigheden zijn waardoor dat gefaseerd 
uitgerold wordt.” Het proces is daarom organisch 
ervaren binnen de organisatie: “Een heel jaar lang 
hebben we in de onderbouw twee mensen gehad in 
plaats van drie. Er waren dus soms mensen die 
zeiden: de managementstructuurverandering, 
welke managementstructuurverandering?”  In de 
onderbouw bestond het MT smal bijvoorbeeld uit 
de adjunct en één leerjaarcoördinator en in de 
bovenbouw gold dit ook: “Kijk vorig jaar was ook 
een overgangsjaar in alle vormen. […] Dus dat 
gevoel, voor wat moet ik nou bij wie zijn? Dat was 
vorig jaar wat, gewoon wat vloeibaarder. Die grens 
was nog niet altijd heel duidelijk.” Toch kon er in 
dit jaar al gesproken worden over ontwikkeling bij 
personen die nu andere taken hadden gekregen: 
“Voor mijzelf heeft het wel speelterrein kunnen 
creëren om te oefenen vooral.” En: “Het 
belangrijkste is dat ik me kan ontwikkelen. En dat 
ik de verantwoordelijkheden krijg waardoor ik 
uitdaging heb in mijn werk.” 
 
Het tweede jaar 
2015-2016 
Sinds het huidige schooljaar zit iedereen op zijn 
plek: “Alles is nu veel duidelijker. En ik denk ook 
dat het veel werkbaarder is voor nieuwe docenten 
die hier komen werken, omdat het gewoon echt 
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zitten op de vooraf bedachte plek. Het 
zorgt voor duidelijkheid binnen de 
organisatie maar ook voor verwarring. 
 
 
 
 
 
 
 
Men heeft door dat er aan de verwarring 
aandacht moet worden besteed en 
daarom worden de ervaringen van een 
ieder meegenomen in vergaderingen: 
visie, individuele aandacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de verandering van de 
managementstructuur is er een 
verandering in configuratie 
waarneembaar: verticale teams in de 
bovenbouw zijn nu ook horizontale teams 
zoals die al in de onderbouw aanwezig 
waren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de verandering van de 
managementstructuur is er nog een 
verandering in configuratie 
waarneembaar: de komst van een extra 
laag binnen de organisatie, vier 
leerjaarcoördinatoren. 

een soort van legopakketje is, van: jij hoort bij 
leerjaar drie en dan moet je bij die en die zijn. 
Enzovoort, enzovoort. En als ik als docent 
problemen heb met een leerling die in de tweede 
klas zit, dan loop ik niet naar de 
leerjaarcoördinator van leerjaar één, drie of vier, 
maar naar die van leerjaar twee.” Maar het blijkt 
voor een aantal mensen toch ook even wennen te 
zijn: “We nemen het altijd bewust mee in ons 
teamoverleg als er weer eens iets is voorgekomen. 
Bijvoorbeeld als docenten weer te vaak naar de 
adjuncten komen in plaats van naar de 
leerjaarcoördinatoren. Dan noemen we dat in de 
teamvergadering. We weten dat de mensen het 
moeten leren.” En: “[…] omdat de verandering in 
feite pas dit jaar voor het eerst echt effectief is 
geworden. Ik zie daarom dat ik dit jaar wel veel 
meer toekom aan echt inhoudelijk directiewerk, en 
daar ook meer rust voor krijg, en tijd ervoor krijg 
om daar eens af en toe wat rustiger over na te 
denken, bedrijfsmatig.” 
 
Een aantal zaken is vanwege de verandering van de 
managementstructuur concreet veranderd binnen 
de school. De opbouw van de school in 
verschillende afdelingen is bijvoorbeeld gewijzigd. 
Zo zijn de verticale teams (Zorg & Welzijn en 
Economie/theoretische leerweg) in de bovenbouw 
veranderd in horizontale zoals men die al had in de 
onderbouw. “Voorheen had je de afdeling 
economie/theoretische leerweg en dat was een 
aparte afdeling met een paar collega’s die daar 
zaten, vast in dat team, op die afdeling. Hetzelfde 
gold ook voor zorg en welzijn.” En: “De structuren 
op school zijn veranderd. Vroeger had je echt zorg 
en welzijn gescheiden van economie. Dat is niet 
meer zo.” Door deze verandering in opbouw van 
afdelingen wordt er nu gewerkt met vier leerjaren. 
In de onderbouw zitten alle leerlingen met een 
basis-, kader- of theoretische leerwegniveau 
gemengd in klassen. En in de bovenbouw zitten de 
leerlingen in leerjaar drie nog gemengd met basis 
en kader bij elkaar en de theoretische leerweg 
apart. In de vierde klas is er sprake van homogene 
groepen. “We doen een voorlopige determinatie in 
leerjaar twee, vooral voor de theoretische leerweg, 
die we dan ook echt scheiden. […] De determinatie 
van de groep basis- en kaderleerlingen vindt plaats 
aan het einde van leerjaar drie.” Tevens is er een 
laag in het management bijgekomen. De 
leerjaarcoördinatoren zijn in principe 
ondersteunend aan de adjuncten: “Vroeger was het 
zo dat als er een probleem was met een leerling, je 
al heel snel bij een teammanager terecht kwam, er 
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Tevens is er een verandering waarneming 
op het punt van centralisatie binnen de 
organisatie: de besluitvorming lijkt 
minder top-down genomen te worden. Dat 
wil zeggen: meer mensen houden zich met 
de besluitvorming bezig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe laag binnen de school (de vier 
leerjaarcoördinatoren) lijkt een brug te 
vormen tussen de directie en de 
werkvloer. 
 
 
 
 
 
 

was geen andere laag. Nu zie je dat er vaak al 
contact heeft plaatsgevonden tussen 
leerjaarcoördinator, mentor en ouder.” 
 
Wat betreft de verdeling van de bevoegdheden 
(besluitvorming) over de verschillende lagen in de 
school lijken sommige zaken zeker te zijn 
veranderd: “We hadden een MT en alles werd 
beslist door het MT. […] De organisatie was niet zo 
stabiel in 2006, dus wij wisten dat we zo centraal 
mogelijk beslissingen moesten nemen en dingen 
moesten organiseren. Docenten waren nog niet in 
staat om die verantwoordelijkheid te nemen. […] 
De organisatie, het logistieke, stemt nu met mij af.” 
Een goed voorbeeld is de procedure die werd 
gehanteerd voor het overgaan van leerlingen: 
“Omdat we er tegenaan liepen, hebben we vorig 
jaar de procedure overgaan aangepast. En dit werd 
MT breed besproken. […] En wij beslissen hier dan 
over met zijn zevenen over. Dit gebeurde vroeger 
met vier personen.”  
Wat betreft het onderwijskundige beleid werkt de 
school nu ook meer bottom-up, de 
verantwoordelijkheden liggen wat dit betreft lager 
in de school: “We zijn ook nu bezig om te kijken hoe 
de aansluiting onderbouw bovenbouw beter 
geregeld kan worden. En daarin kijken we ook 
meteen naar het gedrag van de leerlingen. Dat zijn 
dus niet zaken die je opgelegd krijgt maar dat zijn 
zaken die je breed bespreekt. Dan kom je samen tot 
één visie.” En: “Ik denk dat de besluitvorming wat 
lager is gaan liggen en dat het proces nu volop 
gaande is, die onderwijsvernieuwing is een mooi 
voorbeeld. […] Wat de verandering moet inhouden, 
daar hebben de docenten een grotere stem in. Die 
denken er zelf over na, die komen met voorstellen, 
die zijn in dialoog. Vroeger zouden wij dat beslissen 
en zeggen: joh, dit is wat we denken dat het moet 
zijn en dan proberen om zoveel mogelijk dat te 
verbinden aan de werkvloer. En dat lukte dan 
meestal wel maar daarmee kom je niet verder in de 
schoolontwikkeling. […] Dit was vroeger, denk ik, 
nooit gebeurd omdat we nog niet de werkelijke 
verbinding hadden tussen schoolleiding en de 
werkvloer zoals die er nu is. En daar spelen 
leerjaarcoördinatoren ook een belangrijke rol in. 
[…] Het feit dat we nu met zoveel mensen zijn die 
ook allemaal voor de klas staan, die direct met de 
kinderen en collega’s te maken hebben, maakt dat 
het niet meer zo is van zij en wij.” 
 
Men is er per persoon nog wel zoekende in binnen 
de school: “Kijk, ik denk dat de bevoegdheden van 
de adjunct-directeuren groter zijn dan die van de 
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De nieuwe laag wordt door per persoon 
anders ervaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verandering op het punt van 
centralisatie is niet op elk vlak 
doorgevoerd. Sommige besluiten blijken 
toch nog top-down opgelegd te worden. 
 
 
 
 
 
Tevens is men door de verandering op het 
vlak van de configuratie soms nog 
zoekende wat op welk niveau besproken 
moet worden. Men wil de nieuwe laag niet 
vergeten mee te nemen in het overleg. 
 
 
 
 
 
Op het punt van centralisatie is niet alles 
veranderend. Zo worden de beslissingen 
met betrekking tot het financieel beleid 
top down genomen. Dit geldt ook voor het 
personeelsbeleid (de beslissingen worden 
op directieniveau genomen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
De visie van de leerjaarcoördinatoren wat 
betreft het personeelsbeleid wordt wel 
meegenomen. 
 

LJC’ers. Wat je bij ons ziet, maar dat is meer het 
idee dat ik er zelf bij heb, adjunct-directeur is een 
teamleider plus. LJC is een teamleider min. […] Ik 
zoek altijd de grens op van wat kan. Ik kan ook heel 
ver komen. Dat heeft ook te maken omdat ik enige 
expertise heb en ik heb ook veel vertrouwen van de 
directie.” En: “Het is wel zo dat, besluitvorming was 
vooral heel erg top down. Ik kan me ook 
voorstellen dat het nodig was in die tijd omdat de 
school in die tijd dat ook nodig had. Het was een 
school met drie gebouwen, waarvan eentje nog 
gebouwd moest worden en een tijdelijke locatie op 
de Radioweg. Ik geloof ook dat er overal wat aan de 
hand was. Gaandeweg is het personeelsbestand 
natuurlijk ook veranderd. Wat je dan krijgt is dat je 
een personeelsbestand hebt met collega’s die graag 
mee willen denken en die dragen dat ook uit. […] 
Bijvoorbeeld als je het hebt over 
onderwijsvernieuwing, dat is een punt dat collega’s  
er nu bij betrokken zijn. Dat is dus nu minder top-
down.  Maar wat betreft het schorsen bijvoorbeeld. 
Dat is nog steeds top down. […] Schorsen is een 
verhaal an sich, en ik snap nog steeds wel waarom 
het gecentraliseerd is, waarom het bij de directie 
gelegd is. Dat wil niet zeggen dat ik het ermee eens 
ben hoor, maar ik snap het wel.” En: “Soms ga je 
ook gesprekken voeren die je op de ene plek niet 
hoort te voeren en dan moet je dat dus opschalen 
naar bijvoorbeeld directieoverleg. Anderzijds moet 
je op het directieoverleg weer zeggen: jongens dit 
hoort hier niet thuis. En we moeten wel zorgen dat 
die leerjaarcoördinatoren hier een belangrijke stem 
in hebben en mee kunnen denken en niet het 
gevoel hebben dat wij hier even in een 
torenkamertje de dingen eventjes beslissen.” 
 
En een aantal bevoegdheden over de verschillende 
lagen in de school is gebleven zoals het was. Te 
denken valt aan het financieel beleid en het 
personeelsbeleid: “De financiële beslissingen 
worden niet op mijn plek genomen, die liggen 
hoger in de organisatie.” “Misschien is financiën de 
grote uitzondering waarin je als schoolleider altijd 
wel op je stoel moet blijven zitten omdat je met 
beperkte middelen zoveel mogelijk wil doen.” En: 
“De directie neemt het personeel aan.” 
“Personeelsbeleid beleid vonden wij bij de directie 
horen, omdat wij een overall view hebben.”  
Maar ook hierin is men nog zoekende: “Als je het 
puur hebt over personeelsbeleid […] dat ligt dus 
hoog op directieniveau. […] Maar tegenwoordig, in 
de 21e eeuw, gaat veel natuurlijk om 
personeelsontwikkeling en daarvoor wil ik de 
leerjaarcoördinatoren hele grote credits 
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Toch blijken de uiteindelijke personele 
beslissingen hoog in de organisatie 
genomen te worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat betreft de verandering binnen de 
formalisatie in de organisatie is de 
overlegstructuur veranderd omdat er nu 
een MT smal, een MT breed en een 
directieoverleg is. Maar 
besluitvormingsprocessen lagen altijd al 
vast in beleidsstukken. 
 
 
 
 
 
 
 
Maar omdat de verandering in de 
managementstructuur eigenlijk concreet 
gezien sinds dit schooljaar helemaal rond 
is, merkt men dat er nog veel verschuift 
binnen de besluitvorming. Men evalueert 
dan ook waar nodig. 
 
Men evalueert sinds de verandering van 
de managementstructuur ook nog waar 
nodig zaken met betrekking tot de 
standaardisatie. 

toebedelen, want dat doe je met elkaar. En dat 
betekent dat je soms in overleggen tussen 
leerjaarcoördinator en adjunct overlegt wie er nou 
aan zet is en dat het misschien juist strategischer of 
makkelijker of veiliger is als iemand als ik die zet 
oppak. En daarom zie je dus dat die processen, die 
ontwikkelingsprocessen, die liggen MT breed. En 
dat je dat uiteindelijk voorsorteert door een 
directie daarop neer te zetten, dat klopt. Maar je 
doet het wel met elkaar.” En: “De formele 
beslissingen wat betreft personeelsbeleid liggen bij 
de directie, maar als daar uniformeel geen 
draagvlak voor zou zijn dan… en dat krijg je wel 
met een bredere managementstructuur waar de 
mensen ook mogen zeggen wat ze vinden… zou… 
het gebeurt gelukkig bijna nooit, dat wij iets vinden 
wat we moeten doen waarvan de rest roept: dat 
moeten we niet doen.” Verder: 
“Functioneringsgesprekken, die doen de twee 
adjuncten. Die moet je niet bij de 
leerjaarcoördinatoren leggen. […] De adjuncten 
doen de lesobservaties en inmiddels wordt er ook 
wel eens door een LJC’er gezegd, moeten wij daar 
niet ook iets aan doen? Daar valt over te praten, 
maar als het puur om het functioneringsgesprek 
gaat, dat doen de adjuncten. […]  Je neemt zeker 
wel mee wat er al in het MT smal over het 
personeel is besproken.”  
 
De overlegstructuur is keurig in een organogram in 
beleidsstukken zoals bijvoorbeeld het schoolplan 
vastgelegd. Sowieso heeft de school beleid keurig 
vastgelegd. Maar dit is niet veranderd sinds de 
structuurverandering: “Ja, we waren altijd een 
school die het altijd goed op papier had. […] De 
formalisatie ligt niet zo zeer in hoeverre ze 
uitgewerkt zijn in een plan en duidelijk zijn, want 
dat was al langer zo. Maar ik denk dat ze 
uitvoerbaarder zijn, realistischer zijn, dat er ook 
veel meer op gestuurd wordt.” Wat verder opvalt is 
omdat het management breder is geworden er nu 
qua procedures vanuit verschillende hoeken 
binnen de school meegedacht wordt over 
verschillend beleid. Maar omdat de daadwerkelijke 
verandering van de managementstructuur sinds dit 
jaar effectief is, evalueert men nog waar nodig en 
ligt de besluitvorming nog niet altijd over alles vast. 
Dit geldt ook voor het vastleggen van de 
specialisatie en programmatie van de inhoud van 
het werk in de aanwezigheid van regels in de 
school. In alle schoolplannen zijn protocollen, 
professionaliserings-, personeels-, financieel en 
onderwijskundig beleid goed vastgelegd. Maar ook 
hier is gezegd: “Het is nieuw en het is een 
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Dit geldt ook wat betreft de specialisatie 
binnen de school. De taak- en 
functiedifferentiatie is niet zozeer 
gewijzigd maar men evalueert de 
taakomschrijvingen waar nodig en past 
deze aan.  
 
 
 
 
Met de komst van de 
leerjaarcoördinatoren is er wel een 
nieuwe taak bijgekomen en binnen 
sommige taken heeft men meer 
verantwoordelijkheden gekregen. Dit 
zorgt voor een grote uitdaging voor zowel 
de uitvoerende als leidinggevende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En verschillende taken worden steeds 
specialistischer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De mate van afhankelijkheid van delen 
van de organisatie is door de verandering 
in de gebouwensituatie kleiner geworden. 
Deze verandering is dus niet direct toe te 
schrijven aan de verandering van de 
managementstructuur maar het heeft wel 

veranderingsproces, dus er kan onderweg van alles 
gebeuren. Dan gaan we er met elkaar over praten 
en er kritisch naar kijken. Dat gebeurt af en toe. Het 
beleid dat we hebben uitgezet, moeten we af en toe 
bijspijkeren, want je komt andere dingen tegen.” 
Ditzelfde geldt ook voor de wijziging in de taak- en 
functiedifferentiatie in de school: “In het takenboek 
is niet zo veel gewijzigd.” Maar: “We zijn erg bezig 
om voor sommige taken een hele goede 
taakomschrijving te maken, bijvoorbeeld voor een 
bepaalde medewerker van de administratie. Voor 
de conciërges hebben we dat ook gemaakt. Dat 
gebeurt steeds gedetailleerder en dat groeit, het is 
ook echt, elk jaar kijken we of het klopt met wat we 
doen, moeten er dingen uit of moeten er dingen 
bij.” En het is natuurlijk duidelijk dat door de 
verbreding van managementstructuur er meer 
taken zijn bijgekomen, die van de vier 
leerjaarcoördinatoren. En sommige taken zijn ook 
veranderd: “De rol van de hoofdconciërge is 
behoorlijk veranderd, hij laat conciërges rouleren 
over twee gebouwen […] en hij is ook facilitair 
coördinator om alles wat er facilitair geregeld moet 
worden via het ondersteuningsbureau te regelen 
zoals systemen schoonmaken, verhuur, 
brandalarm, dat soort dingen. […] En een ander 
mooi voorbeeld is de decaan die steeds 
prominenter bij onderwijsvernieuwingen wordt 
betrokken, die daar steeds verticaler in opereert. 
En binnen het OOP gaan we een aparte receptie 
maken waar diegene een aantal administratieve 
teken die te maken hebben met verzuim en allerlei 
dingen eromheen gaat doen. Dus je ziet wel steeds 
meer dat er een soort functionele specialisatie 
plaatsvindt binnen de school.” 
Het ondersteuningsbureau is ook een mooi 
voorbeeld van een wijziging in de taak- en 
functiedifferentiatie: “Het is gestart in 2013 maar 
eigenlijk ook op de manier zoals we nu de hele 
managementstructuur een format geven, een beetje 
zoeken naar de juiste bevoegdheden en 
taakomschrijving. Er liggen nu allerlei 
taakomschrijvingen. Maar het is nog steeds, soms 
wel enigszins grijs.” En: “Sinds 2014 is het 
ondersteuningsbureau wat uitgebreid. In de zin 
van er zijn minder mensen, maar de taken zijn 
uitgebreid.” 
 
Het feit dat de school van drie naar twee gebouwen 
is gegaan heeft de mate van afhankelijkheid van 
delen van de organisatie als het gaat om 
taakinvulling kleiner gemaakt: “We zijn nu met zijn 
zevenen dus je kan veel meer doen. Wat ze vroeger 
dan met vier teamleiders en de directeur moesten 
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invloed gehad als het gaat om 
bijvoorbeeld de taakinvulling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tevens zorgt de verandering in de 
gebouwensituatie en daarmee de 
veranderende overlegstructuur dat er 
sprake is van het feit dat men blijft zoeken 
naar eenheid en verbinding. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze eenheid en verbinding wordt binnen 
verschillende lagen van de organisatie 
ervaren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

doen dan was het al vrij dun, zeker als je twee 
gebouwen hebt. Dat is natuurlijk ook het risico dat 
als in één gebouw twee mensen ziek zijn dat al 
gauw onderbezet bent qua leiding.” “En door die 
twee gebouwen, in combinatie met die 
managementstructuur, maakt dat die vergadercycli 
een ook de gebouwen waarin die plaatsvinden, dat 
die nog meer tegen elkaar aan schurkt. Want hoe 
kan de ene adjunct nou iets vinden als hij of zij niet 
het perspectief van de andere adjunct meeneemt?” 
En: “We hebben elke vier weken overleg om te 
voorkomen dat er een eilandjescultuur ontstaat. 
[…] Daar letten we op, want we weten dat het 
gevaar bestaat. Maar de docenten geven altijd in 
beide gebouwen les.” Dit is een bewuste keuze 
geweest van het management: “80 procent van de 
docenten geeft in beide gebouwen les.  Dit is een 
bewuste keuze geweest van het management: “80 
procent van de docenten geeft in beide gebouwen 
les. Een aantal specialisten, als je techniek geeft, 
kun je alleen in de onderbouw werken.” “Dan ben je 
niet alleen met doorlopende leerlijnen bezig, maar 
ook gewoon met in contact komen met je collega’s. 
[…] Sinds de verandering van de 
managementstructuur zijn de lijntjes veel korter en 
wordt dat gemengde ook veel sterker.” 
Wat ook heeft geholpen is het feit dat de school qua 
opbouw in verschillende afdelingen is gewijzigd. Er 
zijn nu gewoon vier leerjaren waarbij er mee 
samengewerkt wordt: “Er wordt nu gewoon in de 
docentenkamer overlegd over toetsresultaten, 
normeringen  en dergelijke zaken. Vroeger deed 
iedereen zijn eigen ding.” En: “We zijn echt wel één 
school, één team eigenlijk. En wij willen met z’n 
allen allemaal hetzelfde. In regels, afspraken, zaken, 
bespreekbare zaken met de leerjaarcoördinator, 
daar zie ik absoluut geen verschil in.” 
 
 
Tenslotte… 
De verandering van de managementstructuur is 
grondig voorbereid door meerdere partijen binnen 
School X. Het is een proces van jaren geweest en 
men is nog niet klaar. Hier is men zoals 
bovenstaand verhaal duidelijk maakt, ook helder 
in. Er wordt waar nodig geëvalueerd en 
bijgestuurd. Dat de organisatie hier zoekende in is, 
is logisch. Ook hierin is men heel erg open. En 
omdat er een directie rondloopt die veel waarde 
hecht aan het welzijn van haar personeel en zij 
inziet dat veranderingsprocessen soms pijnlijk 
kunnen zijn, wordt het proces waardig vorm 
gegeven waardoor er binnen een jaar al een 
stabiele organisatie is ontstaan waar menig school 
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 wat van kan leren. 



 
 
 


