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Reeds sedert de jaren 1980 is er in Vlaanderen een 
proces van decentralisatie aan de gang. Bepaalde delen 
van macht en verantwoordelijkheid in het onderwijs 
werden van de centrale overheid overgeheveld naar de 
lokale school. Dit ging gepaard met het terbeschikking 
stellen van middelen aan de lokale school, ofschoon de 
nationale overheid door de lokale scholen dikwijls 
wordt verweten hen van veel te weinig middelen te 
hebben voorzien. Hoe dit in Vlaanderen concrete vonn 
kreeg, werd reeds meermaals onderzocht en beschre-
ven (DEVOS, VANDENBERGITE, VERHOEVEN, 1989; VER-
HOEVEN, VANDENBERGHE, 1989; MAHIEU, 1989; BEU-
LENS, DEVOS, 1992). Sedert deze laatste studies is er 
op het vlak van de institutionele lokale inspraak heel 
wat veranderd. Het in werking treden van de lokale 
onderwij sraden in het gemeenschapsonderwijs (vanaf 
1 april 1991) en de participatieraden in het gesubsidi-
eerd onderwijs (sedert 3I mei 1992) hebben een direc-
tere vorm van inspraak van de schoolleden mogelijk 
gemaakt en hebben de decentralisatie tot nieuwe ont-
wikkelingen gebracht. Deze bijdrage zal deze nieuwe 
beheersinstrumenten niet bespreken, maar zich bezig 
houden met de appreciatie die directie en leerkrachten 
gaven aan de lokale beheersinstrumenten voor de in-
voering van de lokale schoolraden en participatiera-
den. Samen met een decentralisatieproces ontwikkelde 
zich immers een democratiseringsproces, d.w.z. 
schoolbeleid was niet langer de verantwoordelijkheid 
van de directie alleen, maar leerkrachten werden meer 
en meer betrokken bij het schoolbeleid. De raden die 
hier worden bestudeerd zijn dus de raden die in secun-
daire gemeenschapsscholen en vrije scholen bestonden 
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vóór de oprichting van de nieuwe participatiestructu-
ren. Deze oude raden functioneren dus nog steeds, zij 
het nu uiteraard binnen nieuwe vormen van besluitvor-
ming. Maar aangezien we in een recent onderzoek 
vaststelden dat de directie de oude vormen van besluit-
vorming nog steeds erg belangrijk vindt, blijft het de 
moeite om te onderzoeken hoe leerkrachten en directie 
deze raden appreciëren (VERHOEVEN, GHEYSEN, 1993). 

In deze bijdrage zetten we de volgende stappen. In 
een eerste paragraaf onderzoeken we kort waarom de 
inspraak van leerkrachten in de school wordt gestimu-
leerd. Vervolgens gaan we na hoe leerkrachten in het 
recente verleden op deze nieuwe participatiemogelijk-
heden reageerden. Vervolgens geven we het onder-
zoeksontwerp van deze studie. Daarna volgt een analy-
se van de appreciatie van de participatieraden door 
leerkrachten en de directie en worden beide standpun-
ten vergeleken. 

I. LEGITIMATIES VAN INSPRAAK 

Een eerste belangrijke legitimatie voor de uitbreiding 
van de inspraak is te vinden in de democratiserings-
trend die hierboven reeds beschreven werd. Inspraak 
in het beleid dat de levenswijze van de leden van de 
organisatie bepaalt, is hiervan een uiting. In het onder-
wijs werd dit proces de laatste decennia door tal van 
drukkingsgroepen, zoals vakbonden en oudervereni-
gingen, gestimuleerd en het werd door de nationale 
onderwijsbeleidsvoerders erkend en in een bepaalde 
vorm gegoten. 

Niet enkel was inspraak in het onderwijsbeleid een 
punt van rechtvaardigheid. Ook vanuit de onderwijs-
kunde kreeg de idee van inspraak van de leerkrachten 
steun. Vooral in het onderzoek naar de effectiviteit van 
scholen kreeg dit punt enige aandacht. De idee groeide 
dat in scholen waarin leerkrachten sterk participeerden 
aan het schoolbeleid dit een positieve invloed zou heb-
ben op de schooleffectiviteit. Hierbij mag nochtans 
niet vergeten worden dat schooleffectiviteit een begrip 
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is dat zeer verschillende invullingen krijgt en dat er 
bijgevolg scherp moet worden toegekeken met welk 
aspect van de schooleffectiviteit de leerkrachtenparti-
cipatie wordt verbonden. 

C.S. ANDERSON (1982: 400), E. LUGTHART e.a. 
(1989: 107-110), D. REYNOLDS (1992: 11-12) en D.U. 
LEVINE (1992: 30) vonden in een aantal onderzoekin-
gen een bevestiging van de these dat een goed ontwik-
kelde leerkrachtenparticipatie aan het schoolbeleid sa-
mengaat met goede studieresultaten van de leerlingen. 

Dit positieve beeld moet echter op basis van ander 
onderzoek gerelativeerd worden. M. RUTTER e.a. 
(1979 (1987): 135-138) stelden in Engeland vast dat 
de resultaten van de leerlingen beter waren in scholen 
waar de beslissingen vooral werden genomen door een 
middenkader, nl. een kleine groep van ervaren leer-
krachten, het hoofd van het departement en de klasse-
directeur. Zij hadden echter ook enige aanwijzing dat 
wanneer in scholen waar dit middenkader aandacht 
had voor de opvattingen van de andere leerkrachten de 
leerlingen betere resultaten behaalden, een standpunt 
dat trouwens door REYNOLDS en REID (1985: 192) ge-
deeld werd. 

Op basis van eigen onderzoek in Vlaanderen kwa-
men wij tot gelijkaardige relativerende vaststellingen 
(VERHOEVEN e.a., 1992: 466-471, 492-495, 508-511). 
Met behulp van multi-level analyse werd het duidelijk 
dat scholen waar de leerkrachten gemiddeld een hoge-
re waardering hadden voor het functioneren van de 
participatieraden de leerlingen van het eerste jaar geen 
betere testresultaten voor Nederlands of wiskunde ver-
toonden. Deze relatie ontbrak niet enkel voor de testre-
sultaten, maar eveneens voor het welbevinden van de 
leerlingen. Scholen waar leerkrachten gemiddeld een 
hogere waardering hadden voor het functioneren van 
de participatieraden werden helemaal niet bevolkt door 
leerlingen die gemiddeld hoger scoorden voor welbe-
vinden. Dezelfde vaststellingen werden gemaakt voor 
de relatie tussen het gemiddeld oordeel van de leer-
krachten over de onmisbaarheid van de participatiera-
den voor de kwaliteitsbescherming van het onderwijs 
enerzijds en de testresultaten voor Nederlands en wis-
kunde en het welbevinden van de leerlingen ander-
zijds. Wel kon uit de berekeningen de conclusie wor-
den getrokken dat hoe groter gemiddeld de spreiding 
van het oordeel van de leerkrachten over de onmis-
baarheid van de schoolraden voor de bescherming van 
de onderwijskwaliteit was, des te hoger in het eerste 
leerjaar de gemiddelde resultaten voor Nederlands en 
wiskunde waren. Hieruit kan men in feite concluderen 
dat het niet zo belangrijk is voor de studieresultaten 
van de leerlingen dat leerkrachten in een school alle-
maal dezelfde opvatting hebben over het nut van de 
participatieraden. 

Zonder enige betekenis is deze participatie van de 
leerkrachten aan de besluitvorming nochtans niet, zo-
als S.J. ROSENHOLTZ (1989: 46-49) suggereert. Zij stel- 

de in haar onderzoek immers vast dat een grotere deel-
name van de leerkrachten aan de besluitvorming in de 
school gepaard gaat met meer collegiale samenwer-
king tussen de leerkrachten. Op die wijze wordt een 
belangrijk forum gecreëerd waar leerkrachten kunnen 
komen tot overleg, het bespreken van gemeenschappe-
lijke doelen, het oplossen van problemen en dergelij-
ke. En het is dit laatste dat een positief effect heeft op 
de studieresultaten van de leerlingen. Deze laatste 
vaststelling konden wij trouwens ook in Vlaanderen 
doen: wanneer leerkrachten in een school hun colle-
giale samenwerking gemiddeld hoog inschatten dan 
gaat dit gepaard met gemiddeld hoge resultaten voor 
Nederlands en wiskunde bij de leerlingen (VERHOEVEN 
e.a., 1992: 466-470). Wij vonden dit verband evenwel 
niet terug voor het welbevinden. Wel wanneer er reke-
ning werd gehouden met de inschatting van de colle-
gialiteit tussen leerkrachten door de directie (VERHOE-
VEN e.a., 1992: 478, 486, 510). Hoe hoger zij deze 
collegialiteit inschatten, des te hoger scoorden de 
scholen qua gemiddeld welbevinden van de leerlingen 
en dit zowel in het eerste jaar in het begin en op het 
einde van het schooljaar, als in het zesde jaar, doch 
hier enkel op het einde van het schooljaar (VERHOEVEN 
e.a. 1992: 478, 486, 510). Het zou deze collegialiteit 
zijn die volgens ROSENHOLTZ (1985: 374) bevorderd 
wordt door de deelname van de leerkrachten aan de 
besluitvorming (zie ook REYNOLDS, 1992: 14). Hieruit 
zou volgens haar een sterkere betrokkenheid bij de 
leerkrachten ontstaan op de doelen van de scholen als-
ook een grotere inspanning om de didactiek beter aan 
te passen aan de leerlingen. Deelname van de leer-
krachten aan de besluitvorming zou dus onrechtstreeks 
de schooleffectiviteit beïnvloeden. 

Dit voert ons naar de tweede vraag, nl. hoe stonden 
in het recente verleden leerkrachten en directie tegen-
over de deelname van leerkrachten aan de besluitvor-
ming in de scholen? 

II. DEELNAME AAN EN EVALUATIE VAN 
DE PARTICIPATIERADEN IN HET 
RECENTE VERLEDEN 

In 1977 vroegen wij in een steekproef van 396 leer-
krachten in 70 scholen, zowel vrije als gemeenschaps-
scholen, hoe groot zij hun invloed inschatten op veer-
tien domeinen van schoolbeleid (VERHOEVEN, 1982a, 
32; 1982b, 206). Daarenboven werd hen gevraagd 
welk niveau van inspraak zij wensten op elk van deze 
domeinen. De eerste index had een waarde van 0 tot 
25. 65% van de leerkrachten haalden een score die la-
ger was dan 13. Hieruit blijkt dat de directies nog het 
meest te zeggen hadden op deze domeinen. Het werd 
daarenboven duidelijk dat leerkrachten niet in alle do-
meinen even geïnteresseerd waren. De meeste interes-
se hadden zij voor beslissingen in verband met didacti- 

T.O.R.S. 93-94/3 
	 163 



Leerkrachtenparticipatie en schoolbeleid 

sche werkvormen, de organisatie van buitenschoolse 
activiteiten, de organisatie van de klasseraad, de keuze 
van de handboeken en de evaluatiecriteria.' Dit zijn 
bijna uitsluitend pedagogische domeinen. Hun interes-
se was veel geringer voor domeinen van schoolorgani-
satie, zoals de keuze van het schoolhoofd en de benoe-
ming en de afdanking van leerkrachten. Daarnaast 
onderzochten we of er een discrepantie was tussen het 
niveau van inspraak dat de leerkrachten op dat ogen-
blik hadden en het niveau dat zij wilden. Wanneer 
deze discrepantie groot was, spraken we van gedepri-
veerde leerkrachten. Ongeveer 40% van de leerkrach-
ten verkeerden in deze toestand. Leerkrachten verlang-
den dus duidelijk naar meer inspraak. 

Tien jaar later, in 1987, organiseerde MAHIEU 
(1989) een survey in 8 vrije scholen en stelde onge-
veer dezelfde vragen aan 478 leerkrachten. Hij kwam 
tot gelijkaardige vaststellingen. Leerkrachten waren 
ook toen het meest geïnteresseerd in het pedagogische 
beleid. Tevens berekende hij dat de deprivatie van de 
leerkrachten wat de deelname aan het schoolbeleid be-
treft, groot was: hij berekende een veel hoger cijfer 
van deprivatie van de leerkrachten, nl. 91% tegenover 
slechts 40% (MAHTE0, 1989, 51). Daarenboven stelde 
hij, in tegenstelling met ons eigen onderzoek, vast dat 
de deprivatie van de leerkrachten op het vlak van het 
schoolorganisatiebeleid hoger was dan op het vlak van 
het pedagogische beleid. 

Het is interessant om na te gaan of er doorheen de 
tijd enige verandering kan worden vastgesteld op het 
vlak van het verlangen van leerkrachten om deel te ne-
men aan de besluitvorming inzake schoolbeleid. Met 
het beschikbare materiaal is dit niet eenvoudig omdat 
de vragen en de antwoordcategorieën in de onderzoe-
ken niet dezelfde zijn. Met behulp van eigen onder-
zoek en het onderzoek van VAN HOOREWEGHE (1991, 
85) kunnen er wel enkele aanduidingen warden gege-
ven. In 1977 stelden wij vast dat 25% van de leer-
krachten geen inspraak wilden bij het opstellen van het 
lesrooster (VERHOEVEN, 1982h, 206); in 1990 was dit 
cijfer gedaald tot ongeveer 8% (VAN HOOREWEGHE, 
1991, 85). De aankoop van didactisch materiaal werd 
in 1977 door 16% van de leerkrachten afgewezen als 
hun domein van besluitvorming, in 1990 was dit cijfer 
gedaald tot 7%. Andere domeinen veranderden haast 
niet wat betreft belangstelling van de leerkrachten. Zo 
bijvoorbeeld weigerden in 1977 74% van de leerkrach-
ten inspraak bij de benoeming van collega's en in 
1990 was dit cijfer 78%. Leerkrachten wilden in 1990 
dus wel meer deelnemen aan de besluitvorming dan 
tien jaar geleden, maar zij wilden niet op elk domein 
evenveel inspraak. 

III. HET ONDERZOEKSONTWERP 

In 1990 peilden we opnieuw in 23 vrije en gemeen-
schapsscholen bij de directie en bij 1.058 leerkrachten 

naar hun oordeel over de deelname aan de besluitvor-
ming in de school. Bij de keuze van de 23 scholen 
werd erop toegezien om een theoretisch-repre-
sentatieve steekproef van de secundaire gemeen-
schapsscholen en vrije scholen samen te stellen. Hier-
bij werd er rekening gehouden met een aantal 
variabelen die inzake schoolbeleid betekenis zouden 
kunnen hebben. Dit waren de variabelen: het net, het 
onderwijstype, het onderwijsaanbod, de schoolgrootte 
en de sekseratio van de leerlingen in de school. Tevens 
werd erop gelet dat de directie minstens twee jaar er-
varing had. Oorspronkelijk hadden we 25 scholen ge-
contacteerd. Doch twee scholen haakten af tijdens het 
onderzoek.2  

De directie werd persoonlijk geïnterviewd met be-
hulp van een gestructureerde vragenlijst. Daarenboven 
werd hen gevraagd zelf nog een vragenlijst in te vullen 
met een aantal data over de school. Aan de leerkrach-
ten werd een vragenlijst opgestuurd met het verzoek 
deze ingevuld terug te sturen. Indien er na drie weken 
nog geen antwoord was, werd er opnieuw een vragen-
lijst gestuurd met een nieuw verzoek en de vermelding 
dat er eventueel een interviewer de vragenlijst zou ko-
men ophalen indien we na een bepaalde datum nog 
geen antwoord zouden ontvangen hebben. Op die wij-
ze bereikten we 67% van de leerkrachten in deze scho-
len. 

Aangezien deze bijdrage de bedoeling heeft te be-
schrijven welke schoolkenmerken en persoonskenmer-
ken van de directie en de leerkrachten samengaan met 
een bepaalde visie op de participatieraden en de wen-
sen die leerkrachten hebben om deel te nemen aan de 
besluitvorming in de school beperken wij de beschrij-
ving tot deze variabelen. Eerst bespreken we de afhan-
kelijke variabelen. 

Ten eerste vroegen wij leerkrachten en directies 
naar hun oordeel over de werking van de verschillende 
inspraakraden. Op een vijfpuntenschaal (gaande van 0 
= zeer slecht tot 4 = zeer goed) moesten zij zich uit-
spreken over de kwaliteit van de werking van de be-
staande organen. De lijst van de te beoordelen raden 
werd in de vragenlijst aangeboden. Dit waren voor elk 

1. Dit fenomeen werd ook in vele onderzoekingen vastge-
steld in Engeland en de VSA (zie ROSENHOLTZ, 
1985: 373; CORCORAN, 1985: 88; MOTJMORE e.a., 
1988: 225). 

2. De data van deze bijdrage maken deel uit van een rui-
mer onderzoek waarin gezocht werd naar de relatie tus-
sen schoolbeleid zoals dit gepercipieerd wordt door de 
directie en de leerkrachten enerzijds en de verbetering 
van de kwaliteit van het onderwijs gemeten bij de leer-
lingen van deze scholen anderzijds. Dit project stond 
onder de leiding van J.C. VERHOEVEN, R. VANDEN-
BERGHE en J. VAN DAMME en werd gefinancierd 
door het F.K.F.O. (ministerieel initiatief) onder de titel 
Schoolmanagement en kwaliteitsverbetering van het on-
derwijs (contract 89.15). 
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net: de bestuurscommissie, de kwalificatiecommissie, 
de klasseraad, vakwerkgroepen, thematische werk-
groepen en de leraarsvergadering. Daarenboven voor 
het vrije net: de directieraad, de ondernemingsraad en 
het comité voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing. 
In het gemeenschapsonderwijs werd ook gepeild naar 
het basisoverlegcomité, het pedagogisch college en het 
schoolcomité. Deze gegevens werden herleid tot één 
index, variërend van 0 tot 1 (o:..78). 

Vervolgens werd er onderzocht hoe hoog de onmis-
baarheid van deze raden voor de bewaking van de on-
derwijskwaliteit van de school werd ingeschat. Hierbij 
werd dezelfde lijst van raden als hierboven voorge-
legd. Ook deze variabele werd uitgedrukt in cijfers 
gaande van 0 tot 1 (ee=.78). 

Ten slotte werd er onderzocht in hoeverre de leer-
krachten daadwerkelijk wensen te participeren aan het 
schoolbeleid. Hierbij werd een onderscheid gemaakt 
tussen de besluitvorming over beheer en organisatie 
van de school en de besluitvorming over onderwijs-
kundige aangelegenheden. Tot de eerste categorie be-
horen: de aanwerving, de benoeming en de afdanking 
van het personeel, het maken van afspraken met ande-
re scholen, de verdeling van de leeropdrachten, de ver-
deling van het schoolbudget, de opbouw van het 
schoolimago, de oprichting van nieuwe studierichtin-
gen en het urenpakket. Onder de onderwijskundige to-
pics werden de volgende punten gerangschikt: de keu-
ze van het didactische materiaal, het maken van 
afspraken over de navorming, het opstellen van het 
huishoudelijke reglement, het opstellen van het lessen-
rooster en de klasverdeling van de leerlingen. Al deze 
gegevens werden in twee indexen uitgedrukt die vari-
eerden van 0 tot 2, één voor de wenselijkheid van deel-
name aan organisatie en beleid en één voor de wense-
lijkheid van deelname aan de onderwijskundige 
domeinen (cr=.85). Deze indexen variëren van hele-
maal geen interesse, naar de wens naar de mogelijk-
heid om informatie te krijgen en advies te geven, naar 
een wens tot meebeslissen. Deze gegevens van de leer-
krachten konden op hun beurt vergeleken worden met 
de visie van de directie op de wijze waarop en de fre-
quentie waarmee zij de leerkrachten bij het besluitvor-
mingsproces betrekt. De directie sprak zich hier dus 
niet uit over de wenselijkheid van een bepaald leer-
krachtengedrag, maar over de wijze waarop zij vond 
dat leerkrachten bij de besluitvorming betrokken wa-
ren. 

Naast deze afhankelijke variabelen werden een aan-
tal onafhankelijke variabelen in het onderzoek betrok-
ken. Enerzijds werden hier kenmerken gebruikt die 
verbonden zijn met de persoon van de leerkracht (leer-
krachtenkenmerken) en de directie en anderzijds wer-
den er kenmerken gebruikt die iets vertellen over de 
school als groep (schoolkenmerken). De leerkrachten-
kenmerken laten toe een zicht te krijgen op de beteke-
nis van bepaalde positionele kenmerken van de leer- 

krachten voor hun interpretatie van het belang van de 
participatieraden. De schoolkenmerken informeren ons 
over de structurele factoren die het functioneren van 
de overlegorganen kunnen beïnvloeden en bijgevolg 
ook de interpretatie ervan door de leerkrachten en de 
directie. Bijvoorbeeld kan het net waartoe de school 
behoort belangrijk zijn omdat de beleidsstructuur van 
de netten verschillend is. Het is mogelijk dat hierdoor 
de participatie anders beleefd wordt. Ook de school-
grootte vormt een interessante variabele. In grote scho-
len kan de sociale afstand tussen leerkrachten en direc-
tie groter zijn dan in kleine scholen. In deze context is 
het mogelijk dat de overlegorganen door leerkrachten 
en directie verschillend worden ingeschat in grote dan 
in kleine scholen. Enkel onderzoek kan hierop een ant-
woord geven. 

De volgende leerkrachtenkenmerken werden onder-
zocht: het geslacht, de leeftijd, hun onderwijservaring, 
de arbeidssituatie (voltijds of deeltijds), het gedoceer-
de vak (algemene of technische vakken of een combi-
natie), het behaalde diploma en hun statuut (tijdelijk, 
vastbenoemd, gereaffecteerd of mengvorm). 

In dit onderzoek werden enkel de volgende school-
kenmerken onderzocht: het net, het type, het aanbod 
(ASO, TSO, enz.), de structuur (middenschool, scho-
len met verschillende graden), de schoolgrootte, de ge-
slachtsratio van de leerlingen in de school (meer jon-
gens dan meisjes, middengroep, meer meisjes dan 
jongens), de geslachtsratio van de leerkrachten in de 
school (meer mannen dan vrouwen, middengroep, 
meer vrouwen dan mannen), de proportionele verde-
ling van de leerkrachten volgens hun arbeidssituatie 
(minst deeltijdsen, middengroep, meest deeltijdsen), 
de proportionele verdeling van de diploma's van de 
leerkrachten in de school (meest universitairen, mid-
dengroep, minst universitairen), de proportionele ver-
deling van de leerkrachten volgens hun statuut in de 
school (meest vastbenoemden, middengroep, minst 
vastbenoemden), de proportionele verdeling van de 
leerkrachten naar leeftijd (oudste corps, middengroep, 
jongste corps), de proportionele verdeling van de leer-
krachten naar onderwijservaring van de leerkrachten 
(meest ervaring, middengroep, minst ervaring), de 
leeftijd van de directie, het geslacht van de directie en 
de ervaring van de directie. 

Achtereenvolgens bespreken we de opvattingen van 
de leerkrachten en de directie, om ze daarna te verge-
lijken. Voor vier afhankelijke variabelen wordt er on-
derzocht of er enig verband was tussen deze variabelen 
en bepaalde leerkrachten- en schoolkenmerken op 
schoolniveau. Het is niet de bedoeling om alle verban-
den hier te bespreken; enkel wanneer er een significant 
verband wordt gevonden tussen de onafhankelijke en 
de afhankelijke variabele zal er melding van worden 
gemaakt en zullen de cijfers in de tabellen worden op-
genomen. Deze significante verbanden zullen getoetst 
worden op schijnbaarheid. Dit gebeurt op het niveau 
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Oordeel over werking 
participatieraden 

R2=.32 /p= .02 
type 1+2 > type 1 
.73 > .63 
type 1+2 > type 2 
.73 > .61 

Onmisbaarheid van participa-
tieraden 

Wens tot deelname 
besluitvorming 

beheer en organi- 
satie 

R2=.33 /p= .048 
>300+<400 > .400+<600 
.82'' > 	.72 

12.2=.42 /p= .0004 
midden > vrouwen 
.82 > .62 
mannen > vrouwen 
.79 > .62 

Wens tot deelname 
onderwijskundige 

besluitvorming 

R2-.45 /p= .008 
1+2graad > MS 
1.45 > 1.12 
1-1-2graad > 3 gr. 
1.45 > 1.09 

R2-.27 /p= .04 
jongens > meisjes 
1.26 > 1.08 

R2=.29 /p= .03 
mannen > vrouwen 
1.25 > 1.06 

R2=.26 /p.-- .047 
minst DT > meest DT 
1.24 > 1.05 

R2=.32 /p= 0.2 
meest vast > midden 
1.26 > 1.07 

Schoolkenmerken 

Type 

Structuur 
-middenschool 
-1&2 graad 
-bovenbouw 
-drie graden 

Grootte (aantal 
leerlingen) 
< 300 leerlingen 
>=300 lln-<400 
1ln 
<-400 lln-<600 
lln 
>=600 leerlingen 

Geslachtsratio 
leerlingen 
-jongens>meisjes 
-middengroep 
-meisjes>jongens 

Geslachtsratio 
leerkrachten 
-mannen>vrou-
wen 
-middengroep 
-vrouwen>man-
nen 

Proportie deel-
tijdsen 
-minst deeltijdsen 
-middengroep 
-meest deeltijdsen 

Statuut leer-
krachten 
-meest vastbe-
noemden 
-middengroep 
-minst. vastbe-
noemden 

Leerkrachtenparticipatie en schoolbeleid 

Tabel 1. Significante verbanden tussen school- en leerkrachtenkenmerken en participatie in de besluitvorming, 
gepercipieerd door de leerkrachten3  

3. 	In elk veld wordt in de 1e  regel de R2  en de p-waarde gegeven voor de relatie tussen de variabelen die staan in de eerste ko- 
lom of in de bovenste rij. In de tweede regel vindt men de variabelen die op een significante wijze (op 5% niveau) van el-
kaar verschillen alsook de richting van het verschil. In de 3e  regel worden de waarden van de juist vermelde variabelen ge-
geven. De 4e  en 5e  regel geven dezelfde informatie als resp. regel 2 en 3, maar voor andere kenmerken. 
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Ervaring directie 
-meest ervaring 
-middengroep 
-minst ervaring 

   

R2=.35 /p= .01 
midden > meest erv 
.66 > .58 
minst erv > meest en,  
.67 > .58 

         

  

Leerkrachten-
kenmerken 

            

              

                 

  

Geslacht 

      

R2=-.05 /p--  .0001 
man > vrouw 
.79 > .61 

 

R2=.01 /p= .0002 
man > vrouw 
1.21 > 1.09 

    

                 

  

Leeftijd 
<= 36 jaar 
>36 j-<=46j 
>46 jaar 

        

R2=.007 / p=.03 
5_36 > >46 
L2 > 1.09 

    

              

  

Onderwij serva-
ring (jaren) 
<10 jaar 
>=10 j - <20 j 
>=20 jaar 

      

122--.008 / 
+ <20>>20 

.73 > .65 

 

R2---.01 /p= .005 
?10+<20 > >20 
1.2 > 1.08 
<10 »20 
1.16 > 1.08 

    

  

Arbeidssituatie 
-voltijds (VT) 
-deeltijds (DT) 

   

R2---.005 /p-- .03 
DT > VT 
.67 > .64 

  

It.2--.006 /p= .01 
VT > DT 
.72 > .65 

       

                 

  

Diploma 
-PHO 
-HOBU 
-Universiteit 
-G.P.B. 

      

R2-.03 /p= .0001 
HOBU > PHO 
.82 > .62 
UNIV > PHO 
.75 > .62 

       

                 

                 

Oordeel over werking participatieraden: 

Onmisbaarheid van participatieraden: 

Wens tot deelname besluitvorming beheer: 

Wens tot deelname onderwijskundige: 

Perceptie leerkrachten gemiddeld oordeel over werking van volgens directie be-
staande participatie-organen op schaal van 0 tot 1. 
Perceptie leerkrachten over onmisbaarheid van volgens directie bestaande partici-
patie-organen voor bewaking van onderwijskwaliteit op schaal van 0 tot 1. 
Perceptie leerkrachten gemiddelde betrokkenheidswens in besluitvorming rond be-
heer en organisatie op schaal van 0 tot 2. 
Perceptie leerkrachten gemiddelde betrokkenheidswens in besluitvorming rond on-
derwijskundige topics op schaal van 0 tot 2. 

van de leerkrachten. Hierbij werden het net, het onder-
wijsaanbod en de schoolgrootte als controlevariabelen 
gehanteerd. Deze drie variabelen werden gekozen om-
dat zij een bijzondere betekenis kunnen hebben voor 
het schoolbeleid. Vervolgens wordt er onderzocht of 
de 23 scholen op een bepaalde wijze kunnen getypeerd 
worden wat betreft de wens van de betrokkenheid van 
de leerkrachten in het schoolbeleid. 

De eerste reeks vaststellingen wordt gedaan op ba-
sis van variantie-analyse. Hiervoor wordt gebruik ge-
maakt van de GLM-procedure (TUKEY) van SAS 
(1990, 891 e.v.). Bij de toetsing op schijnbaarheid 
wordt voor elk significant verband de variantje tussen  

de leerkrachtengemiddelden beschreven in relatie met 
één of twee schoolvariabelen. Voor elke onafhankelij-
ke variabele en voor elk model dat in de analyse wordt 
opgenomen, wordt de proportie van de verklaarde va-
riantie (R2) aangegeven. Voor de variantie-analyse 
waarbij meer dan twee variabelen in de analyse wor-
den betrokken, wordt er gebruik gemaakt van de pro-
cedure TYPE TII SS. Hierin wordt het effect van één 
variabele getoetst, gegeven een andere variabele, als-
ook de interactie tussen de twee variabelen. De type-
ring van de scholen, ten slotte, gebeurde met behulp 
van Ward's Minimum Variance Cluster Analysis (SAs, 
1990, 519 e.v.). 
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Tabel 2. Variantie-analyse van de relatie tussen onderwijstype en het oordeel van de leerkrachten over de werking 
van de overlegorganen, gecontroleerd voor grootte en onderwijsaanbod van de school 

Df MS F P R2  

2 .61 21.58 .0001 .04 

9 .22 7.92 .0001 .06 
2 .65 23.17 .0001 
3 .10 3.5 .02 
4 .14 5.12 .0004 

9 .26 9.39 .0001 .07 
2 .81 29.36 .0001 
4 .06 2.02 n.s. 
3 .27 9.86 .0001 	

J 

Verband oordeel over de 
werking participatiera-

den met 

Type 

Model type grootte 
var type 
var grootte 
var type * grootte 

Model type aanbod 
var type 
var aanbod 
var type * aanbod 

Significante groepsverschillen 
(p < .05) 

beide types > type 1, beide types > type 2 

beide types > type 1, beide types > type 2 
400-600 > -300 

beide types > type 1, beide types > type 2 
ASO-TSO > ASO1, TSO-BSO > ASO 

IV. DE RESULTATEN 

A. De visie van de leerkrachten 

1. De kwaliteit van de werking van 
de overlegorganen 

De kwaliteit van de werking van de overlegorganen 
werd door de leerkrachten gemiddeld 0.65 op 1 ge-
schat. Dit cijfer was zeer verschillend in de 23 scho-
len: de laagste waardering was 0.44 en de hoogste 
0.77. Er werden geen significante verschillen vastge-
steld op basis van de onderzochte kenmerken van de 
leerkrachten, tenzij op één gebied (zie tabel 1). Deel-
tijdse leerkrachten (0.67 op 1) hadden een hogere 
waardering voor de werking van de overlegorganen 
dan de voltijdse leerkrachten (0.64 op 1). Maar er 
moet meteen opgemerkt worden dat er bitter weinig 
van de variantie in de appreciatie van de overlegorga-
nen wordt verklaard door de arbeidssituatie van de 
leerkrachten. Schoolkenmerken gaven niet veel meer 
verschillen, tenzij op twee punten. In scholen waar 
type I en type 11 (0.73 op 1) samen werden georgani-
seerd, dus scholen die in een overgangssituatie ver-
keerden, schatten de leerkrachten de waarde van de 
overlegorganen gemiddeld hoger in dan in zuivere 
type I (0.63 op 1) of in zuivere type II scholen (0.61 op 
1). Het feit dat scholen belangrijke beslissingen moe-
ten nemen of moesten nemen, gaf wellicht een hoger 
aanzien aan deze raden. Zij bewezen hierdoor hun 
bruikbaarheid. Ook stelden we vast dat leerkrachten in 
scholen met zeer ervaren directies (meer dan 15 jaar 
ervaring) de overlegorganen minder waardeerden 
(0.58 op 1) dan in scholen waar de directie minder dan 
zeven jaren of tussen de zeven en de vijftien jaren er-
varing hadden (0.73 op 1). Een redelijke veronderstel-
ling is dat meer ervaren directies zelf meer leiding ga- 

ven en daardoor de indruk bij de leerkrachten wekten 
dat de overlegorganen niet zo belangrijk waren. Er 
moet meteen aan deze vaststellingen worden toege-
voegd dat de meeste schoolkenmerken die we onder-
zochten geen significante verschillen bewerkten op dit 
domein. Dit was het geval met het net, het onderwijs-
aanbod, de schoolstructuur, de schoolgrootte, de ge-
slachtsratio van de leerkrachten en van de leerlingen 
en de proportionele verdeling van de leerkrachten vol-
gens hun arbeidsstatus, hun diploma, hun statuut, hun 
leeftijd en hun ervaring in de school. 

Deze verbanden op schoolniveau hebben we vervol-
gens onderzocht op persoonsniveau en daarenboven de 
vraag gesteld of deze verbanden zich handhaven wan-
neer wordt gecontroleerd voor de grootte van de 
school en het onderwijsaanbod. De vaststellingen lo-
pen in dezelfde lijn als hierboven, ofschoon er duide-
lijk een kleiner deel van de variantie wordt verklaard. 
In scholen waarin de twee onderwijstypes aanwezig 
waren, bleken leerkrachten meer tevreden te zijn over 
de werking van de overlegorganen dan in de scholen 
die vroeger enkel VSO of traditioneel onderwijs orga-
niseerden. Ook bij controle voor schoolgrootte en on-
derwijsaanbod bleef de relatie behouden, ofschoon 
niet zuiver. Tabel 2 maakt immers duidelijk dat de 
werking van de overlegorganen vooral in TSO-BSO-
en ASO-TSO-BSO-scholen of grote scholen met de 
twee onderwijstypes hoog werd gewaardeerd. 

Net zoals daarjuist op schoolniveau, kan ook nu 
worden vastgesteld dat hoe minder ervaren de directie 
(ervdir in tabel 3) van de school van de leerkrachten 
was, des te meer waren zij tevreden over de werking 
van de overlegorganen. Wat ook de schoolgrootte, het 
onderwijsaanbod of het net was, deze relatie hield 
stand. Verschillende verklaringen zijn hier mogelijk. 
Zij blijven echter, net als hierboven, hypothesen. Ten 
eerste zou het kunnen dat de participatieraden een goe- 
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Tabel 3. Variantie-analyse van de relatie tussen ervaring van de directie en het oordeel van de leerkrachten over 
de werking van de overlegorganen, gecontroleerd voor grootte en onderwijsaanbod van de school 
en schoolnet 

Verband Oordeel over 
werking participatie- 
raden 

Df MS F p R2  Significante groepsverschillen 
(p < .05) 

Ervaring dir (ervdir) 2 .79 28,06 .0001 .05 minst erv > meest erv, midden > meest erv 

Model ervdir grootte 9 .27 9.64 ,0001 .08 
var ervdir 2 .80 29.07 .0001 minst erv > meest erv, midden > meest erv 
var grootte 3 .17 6.15 .0004 300-400 > 300, 400-600 > 300, 600+ >300 
var ervdir * grootte 4 .10 3.47 .008 

Model ervdir aanbod 8 .30 10.91 .0001 .08 
var ervdir 2 .28 10.12 .0001 minst erv > meest erv, midden > meest erv 
var aanbod 4 .08 2.87 .02 ASO > ASO-TSO-BSO 
var ervdir * aanbod 2 .33 12.16 .0001 

Model ervdir net 5 .38 13.58 .0001 .06 
var ervdir 2 .10 3.63 .03 minst erv > meest erv, midden > meest erv 
var net 1 .02 .64 n.s. geen sign. groepsverschillen 
var ervdir * net 2 .15 5.54 .004 

de aanvulling voor minder ervaren beleidsvoerders 
waren. Maar het zou ook kunnen dat minder ervaren 
directies meer openstonden voor participatie van leer-
krachten aan het beleid. Het is echter eveneens duide-
lijk dat deze verbanden niet onbediscuteerbaar zijn. De 
werking van de overlegorganen werd immers vooral 
hoog ingeschat in vrije scholen en in ASO- en TSO-
BSO-scholen met minder ervaren directies (zie ta-
bel 3). 

2. De onmisbaarheid van de overlegorganen voor 
het behoud van de kwaliteit van het onderwijs 

De onmisbaarheid van de overlegorganen voor het be-
houd van de kwaliteit van het onderwijs werd door de 
leerkrachten hoger ingeschat dan het oordeel over de 
werking van de participatie-organen, nl. 0.78 op I. Dit 
cijfer was ook zeer verschillend van school tot school. 
Het hoogste cijfer was 0.97 en het laagste 0.68. Parti-
cipatie-organen werden in sommige scholen bijna als 
essentieel gezien voor het beschermen van de kwaliteit 
van het onderwijs, terwijl deze in andere als een inte-
ressant, maar toch niet onmisbaar instrument werden 
gezien. Of de overlegorganen als onmisbaar voor de 
kwaliteitsbewaking van onderwijs werden gezien, was 
veeleer afhankelijk van de eigenheid van de school 
dan wel van andere kenmerken, vermits de leerkrach-
tenkenmerken en de schoolkenmerken geen significan-
te verschillen lieten zien, tenzij in één situatie (zie ta-
bel 1). In de scholen met 300 tot 400 leerlingen werd 
de functie van kwaliteitsbewaking door de raden hoger 
ingeschat (0.82) dan in scholen van 400 tot 600 leer- 
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lingen (0.72). Wellicht verschilde de zichtbaarheid van 
de werking van deze raden in deze twee types scholen. 
Nochtans is het niet correct te stellen dat enkel in klei-
nere scholen de leerkrachten de raden als zeer onmis-
baar voor het behoud van de kwaliteit inschatten aan-
gezien de kleinste scholen (minder dan 300 leerlingen) 
zich op dit vlak niet onderscheiden van de grotere 
scholen. 

Kan dit verband op schoolniveau ook worden terug-
gevonden op het leerkrachtenniveau? Dit kan tot op 
zekere hoogte. Er zijn evenwel afwijkingen. In grote 
lijnen klopt het dat leerkrachten in kleinere scholen de 
overlegorganen meer onmisbaar vonden dan hun colle-
ga's in grotere scholen. Nochtans was het duidelijk dat 
in de grootste scholen (meer dan 600 leerlingen) de 
onmisbaarheid van deze raden sterker werd beklem-
toond dan in de iets kleinere scholen (tussen 400 en 
600 leerlingen). Ofschoon schoolgrootte slechts een 
klein deel van de variantie verklaart, blijkt deze factor 
voor het oordeel over de onmisbaarheid van de raden 
wel een sterke factor te zijn, vermits hij betekenisvol 
blijft als men controleert voor onderwijsaanbod en net. 
Waarom leerkrachten nu juist in kleinere scholen meer 
nood hadden aan deze overlegorganen is niet duidelijk. 
Misschien is het omdat de leerkrachten hier deze raden 
zagen als een middel om meer afstand te nemen tegen-
over de directie. Maar het zou eventueel ook kunnen 
dat zij deze raden als een belangrijke aanvulling zagen 
in de samenwerking tussen leerkrachten en directie 
(zie tabel 4). Dit zijn hypothesen die enkel door verder 
onderzoek kunnen worden beantwoord. 
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Tabel 4. Variantie-analyse van de relatie tussen schoolgrootte en het oordeel van de leerkrachten over de 
onmisbaarheid van de overlegorganen, gecontroleerd voor onderwijsaanbod van de school en schoolnet 

Verband Onmisbaarheid 
participatieraden 

Df MS F P Ra Significante groepsverschillen 
(p < .05) 

Grootte 3 ,54 6.17 .0004 .02 300-400 >400-600, 600+ >400-600, -300 > 400- 
600 

Model grootte aanbod 10 .18 2.08 .02 .02 
var grootte 3 .48 5.4 .001 300-400 >400-500, 600+ >400-600 
var aanbod 4 .03 .32 n.s. geen sign. groepsverschillen 

Model grootte net 6 .35 3.95 .0007 .02 
var grootte 3 .58 6.54 .0002 300-400 >400-600,600+ >400-600,-300 > 400- 

600 
var net .10 1.15 n.S. geen sign. groepsverschillen 

3. 	Wens tot deelname aan besluitvorming inzake 
beheer en organisatie van de school 

Gans in overeenstemming met vroegere vaststellingen 
is het feit dat leerkrachten eigenlijk niet sterk betrok-
ken willen zijn op de besluitvorming inzake het beheer 
en de organisatie van de school (0.69 op 2), maar veel 
meer op de besluitvorming over de onderwijskundige 
problemen van de school (1.14 op 2). Hier moet op-
nieuw de aandacht worden gevestigd op de grote ver-
schillen tussen de scholen (zie tabel 1). Wat de wens 
tot betrokkenheid op de besluitvorming inzake beheer 
en organisatie van de school betreft, varieerden deze 
cijfers tussen 0.45 en 1.03, terwijl dit voor de wens tot 
betrokkenheid op de pedagogische besluitvorming 
ging van 0.91 tot 1.32. 

Beheer en organisatie van de school lijkt veeleer 
een punt te zijn dat mannen aanspreekt dan wel vrou-
wen. Dit blijkt uit twee vaststellingen. Op de eerste 
plaats waren mannen (0.79 op 2) er veel meer in geïn-
teresseerd dan vrouwen (0.61 op 2). En ten tweede 
drukten leerkrachten in scholen waar er meer mannen 
dan vrouwen werkten (0.79 op 2) meer de wens uit bij 
het beheer en de organisatie betrokken te worden dan 
in scholen met een meerderheid vrouwelijke leerkrach-
ten (0.62); zelfs waar er ongeveer evenveel vrouwen 
als mannen werkten, was het cijfer hoger (0.82) dan in 
scholen met hoofdzakelijk vrouwelijke leerkrachten. 
De klassieke taakverdeling in het gezin heeft wellicht 
voor gevolg dat vrouwelijke leerkrachten minder geïn-
teresseerd zijn in bijkomende verantwoordelijkheden 
in de school. 

Deze laatste vaststelling hebben we wat nader on-
derzocht. We hebben de vraag gesteld of leerkrachten 
in scholen met overwegend mannen of met evenveel 
vrouwen als mannen in vergelijking met leerkrachten 
uit scholen met overwegend vrouwelijk personeel  

meer wensen te participeren aan de besluitvorming 
over beheer en organisatie van de school wanneer men 

controleert voor schoolgrootte, onderwijsaanbod of 
net. Dit blijkt het geval te zijn. Twee opmerkingen 
moeten hier echter warden gemaakt. Ten eerste ver-
klaart deze variabele slechts een klein deel van de vari-
antie. En ten tweede wordt er een interactie vastgesteld 
tussen de sekseratio van de leerkrachten in de school 
en de schoolgrootte: vooral leerkrachten uit kleine 
scholen met een overwicht aan vrouwen of een ge-
mengd personeel scoorden hoog (zie tabel 5). Maar 
even belangrijk is het op te merken dat in scholen met 
overwegend vrouwelijke leerkrachten de leerkrachten 
lager scoorden naarmate de schoolgrootte toenam. 

Verder stelden we vast dat de leerkrachten met een 
ervaring van 10 tot 20 jaar (0.73) meer bij de besluit-
vorming inzake beheer van de school wilden betrok-
ken worden dan de leerkrachten met meer dan twintig 
jaar ervaring (0.65). Het is wellicht zo dat deze wat 
meer ervaren leerkrachten uitkijken naar wat anders 
dan lesgeven en dat de oudere leerkrachten zich wat 
meer verzoend hebben met hun eigenlijke leerkrach-
tentaak. 

Binnen de verwachtingen valt eveneens dat voltijd-
se leerkrachten (0.72 op 2) meer geïnteresseerd waren 
in deelname aan de besluitvorming over het beheer en 
de organisatie van de school dan de deeltijdsen (0.65 
op 2). Ofwel zagen de deeltijdsen het niet zitten om 
nog wat meer met het beleid van een school bezig te 
zijn, ofwel hadden zij juist die deeltijdse job gekozen 
om enkel met onderwijs bezig te zijn. Dit moet echter 
verder worden onderzocht. 

Ten slotte waren ook de leerkrachten met de langste 
opleiding meer op het beheer en de organisatie van de 
school betrokken (resp. 0.82 bij afgestudeerden van 
HOBU van het lange type en 0.75 bij de universitair 
geschoolden) dan de afgestudeerden van het peda- 
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Tabel 5. Variantie-analyse van de relatie tussen leerkrachtengeslachtsratio van de school en de wens van de leer-
krachten om deel te nemen aan de besluitvorming over beheer en organisatie van de school, gecontroleerd 
voor schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet 

Verband Wens deelname 
besluitvorming beheer 

en organisatie 

Df MS P R2  

Geslachtsratio lkr 
(sekselkr) 

2 3.88 24.47 .0001 .04 

Model sekselkr grootte I0 1.37 8.92 .0001 .08 
var sekselkr 2 .96 6.25 .002 
var grootte 3 .87 5.64 .0008 
var sekselkr * grootte 5 .77 5.02 .0001 

Model sekselkr aanbod 9 1.08 6.83 .0001 .06 
var sekselkr 2 3.98 25.2 .0001 
var aanbod 4 .20 1.26 

Model sekselkr net 4 2.04 12.88 .0001 .05 
var sekselkr 2 3.55 22.44 .0001 
var net 1 .00 .00 n.s. 

Significante groepsverschillen 

(p e .05) 

mannen > vrouwen, midden > vrouwen 

mannen > vrouwen, midden > vrouwen 
-300 >400-600,-300 >600+,300-400 >600+ 

mannen > vrouwen, midden > vrouwen 
geen sign. groepsverschillen 

mannen > vrouwen, midden > vrouwen 
geen sign. groepsverschillen 

gogisch hoger onderwijs (0.62). Opleiding en positie 
van leerkrachten doen wellicht op een gans andere ma-
nier kijken naar schoolmanagement en de plaats van 
de leerkracht hierin. 

Interessant is vast te stellen dat de persoonskenmer-
ken van de leerkrachten de belangrijkste factoren zijn 
die leerkrachten discrimineren op het vlak van de wens 
om deel te nemen aan de besluitvorming inzake beheer 
en organisatie van de school. Enkel de leeftijd, het vak 
dat de leerkracht onderricht en zijn statuut geven geen 
significante verschillen. De schoolkenmerken schijnen 
anderzijds niet veel te betekenen voor de wenselijk-
heid die leerkrachten formuleren inzake deelname aan 
de besluitvorming over beheer en organisatie van de 
school. Van de vijftien schoolkenmerken die wij on-
derzochten, was er immers slechts één die enige in-
vloed had. Van geen betekenis waren de volgende 
schoolkenmerken: net, schooltype, onderwijsaanbod, 
schoolgrootte, sekseratio van leerlingen in de school, 
de proportionele verdeling van de leerkrachten in de 
school volgens hun arbeidssituatie, hun diploma, hun 
statuut, hun leeftijd en hun ervaring. Evenmin waren 
de karakteristieken van de directie belangrijk: noch 
haar ervaring, noch haar leeftijd, noch de sekse. 

4. 	Wens tot deelname aan onderwijskundige 
besluitvorming 

Deelname aan de besluitvorming inzake pedagogische 
topics is duidelijk meer gewenst door leerkrachten. Dit 
verschilt nochtans ook wederom van de ene categorie 
leerkrachten tot de andere (zie tabel 1). Mannen waren 

(1.21 op 2) hierin meer geïnteresseerd dan de vrouwe-
lijke leerkrachten (1.09 op 2). De jongste groep leer-
krachten (jonger dan 36 jaar; 1.2 op 2) was ook duide-
lijk meer betrokken op het pedagogische dan de oudste 
categorie (1.09 op 2). Deze trend wordt bevestigd als 
men rekening houdt met de ervaring van de leerkrach-
ten in de school. Hadden leerkrachten meer dan 20 jaar 
ervaring in hun school (1.09 op 2) dan wilden zij dui-
delijk minder betrokken zijn bij de besluitvorming op 
het pedagogische vlak dan wanneer zij minder dan tien 
jaar in de school werkten (1.16 op 2) of wanneer dit 
tussen de tien en de twintig jaar was (1.2 op 2). Er 
moet meteen toch opgemerkt worden dat er geen ver-
schillen te bespeuren waren als men rekening hield 
met de arbeidssituatie van de leerkracht, het door hen 
gedoceerde vak, hun diploma of hun statuut, 

Houdt men rekening met de schoolkenmerken dan 
komt men eveneens tot enkele merkwaardige vaststel-
lingen. Ten eerste is het duidelijk dat de scholen die de 
le en 2e graad verzorgden (1.45 op 2) leerkrachten 
meer aanspraken dan hun collega's in middenscholen 
(1.12 op 2) of in scholen met drie graden (1.09 op 2). 
Ten tweede waren leerkrachten in scholen waar de 
meerderheid jongens waren (1.26 op 2) meer betrok-
ken op deze participatie aan de pedagogische besluit-
vorming dan de leerkrachten in scholen met overwe-
gend meisjes (1.08 op 2). Ten derde was de wens voor 
de deelname aan de pedagogische besluitvorming ook 
sterker aanwezig waar de meerderheid van de leer-
krachten mannen waren (1.25 op 2) dan in scholen met 
overwegend vrouwelijke leerkrachten (1.06). Ten vier-
de waren leerkrachten uit scholen met de minst deel- 
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tijdsen (1.24 op 2) sterker betrokken op de pedagogi-
sche besluitvorming dan dezen in scholen met de 
meeste deeltijdsen. Ten slotte konden wij hetzelfde 
vaststellen in scholen waar meer dan 87.5% van de 
leerkrachten vastbenoemd waren (1.26) in vergelijking 
met scholen waar slechts 77.6% tot 87% van de leer-
krachten vastbenoemd waren (1.07). 

Eik van deze verbanden hebben we verder onder-
zocht op het leerkrachtenniveau en nagegaan of deze 
verbanden overeind bleven als er werd gecontroleerd 
voor schoolgrootte, onderwijsaanbod en net. 

Ten eerste stellen we vast dat wanneer leerkrachten 
werkten in scholen met enkel de eerste en de tweede 
graad, zij meer wensten te participeren aan de besluit-
vorming op onderwijskundig gebied. Deze wens was 
sterker bij hen dan bij hun collega's in de middenscho-
len (MS in tabel 6), de bovenbouwscholen (boven in 
tabel 6) en de driegradenscholen (3gr in tabel 6). Ook 
was het zo dat leerkrachten uit bovenbouwscholen 
meer wensten te participeren dan hun collega's uit 
driegradenscholen (zie tabel 6). Deze relaties houden 
stand wanneer schoolgrootte, onderwijsaanbod of 
schoolnet worden constant gehouden. Er moet wel ge-
wezen worden op enige interactie tussen schoolstruc-
tuur enerzijds en onderwijsaanbod en schoolgrootte 
anderzijds. We vermelden enkel het volgende verband: 
de wens tot participatie is het hoogst in scholen met de 
eerste en de tweede graad. 

Ten tweede maakt deze variantje-analyse duidelijk 
dat de relatie tussen de sekseratio van de leerlingen in 
de school en de wens tot participatie aan de besluitvor-
ming op onderwijskundig gebied overeind blijft wan-
neer schoolgrootte, onderwijsaanbod of net worden  

constant gehouden. In jongensscholen en scholen met 
ongeveer evenveel jongens als meisjes wilden leer-
kracht meer participeren aan de onderwijskundige be-
sluitvorming dan in de overwegend meisjesscholen 
(zie tabel 7). 

Voorgaande houdt wellicht verband met het feit dat 
in jongensscholen vooral mannelijke leerkrachten wer-
ken en in meisjesscholen vrouwen (x2  = 324.78; 
p -= .000). Het blijkt immers dat leerkrachten in scho-
len met overwegend mannelijke leerkrachten en scho-
len met ongeveer evenveel mannen als vrouwen, ook 
wanneer men controleert voor schoolgrootte, onder-
wijsaanbod of schoolnet, meer wensen te participeren 
aan de besluitvorming over onderwijskundige topics 
dan leerkrachten in scholen met overwegend vrouwe-
lijke leerkrachten (zie tabel 8). 

Ten vierde kan worden vastgesteld dat leerkrachten 
uit scholen met het geringste aantal deeltijdsen (DT in 
tabel 9) meer willen participeren aan de onderwijskun-
dige besluitvorming dan leerkrachten uit scholen met 
gemiddeld of veel deeltijdse leerkrachten. Dit vraagt 
weinig betoog. Scholen met een overwegend voltijdse 
staf zullen wellicht een corps hebben dat samen iets 
wil doen op onderwijskundig gebied. Zij hebben ook 
meer kans om elkaar te ontmoeten in of buiten verga-
deringen en kunnen op die wijze een grotere betrok-
kenheid op het onderwijsgebeuren ontwikkelen. Deze 
relatie houdt stand wanneer men ze bekijkt onder con-
trole voor schoolgrootte, onderwijsaanbod of net. 
Maar ook hier moet er op interactie tussen de arbeids-
situatie van de leerkrachten en de schoolgrootte wor-
den gewezen (zie tabel 9). 

Tabel 6. Variantie-analyse van de relatie tussen schoolstructuur van de school van de leerkracht en de wens van 
de leerkrachten om mee beslissingen te nemen over onderwijskundige topics gecontroleerd voor 
schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet 

Verband wens tot deel-
name onderwijskundige 

besluitvorming 

lef MS F P R2  Significante groepsverschillen 
(p < .05) 

Structuur 3 3.41 13.79 .0001 .04 1+2>MS,1+2>boven,1+2>3gr,boven>3gr 

Model structuur grootte 9 1.95 8.06 .0001 .07 
var structuur 3 1.65 6.84 .0001 1+2>MS,1+2>boven,1+2>3gr,boven>3gr, 

MS>3gr 
var grootte 3 .60 2.48 n.s. 300-400 >-300, 400-600 >-300, 600+ >-300 
var structuur * grootte 3 1.83 7.57 .0001 

Model structuur aanbod 10 1.78 7.37 .0001 .07 1+2>MS,1+2>boven,1+2>3gr,boven>3 gr 
var structuur 3 2.44 10.12 .0001 geen sign. groepsverschillen 
var aanbod 4 .40 1.65 n.s. 
var structuur * aanbod 3 2.28 9.43 .0001 

Model structuur net 6 1.84 7.47 .0001 .04 1+2>MS,1+2>boven,1+2>3gr,boven>3gr 
var structuur 3 3.63 14.75 .0001 geen sign. groepsverschillen 
var net .80 3.27 
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Tabel 7. Variantie-analyse van de relatie geslachtsratio van de leerlingen in de school van de leerkracht en de 
wens van de leerkrachten mee beslissingen te nemen over onderwijskundige topics gecontroleerd voor 
schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet 

Verband wens tot deel-
name onderwijskundige 
besluitvorming 

Of MS F P 

Geslachtsratio lln 
(sekselln) 

2 2.54 10.10 .0001 .02 

Model sekselln grootte 9 .69 2.75 .004 .02 
var sekselln 2 2.43 9.64 .0001 
var grootte 3 .03 .10 n.s. 

Model sekselln aanbod 8 .76 3.02 .002 .02 
var sekselln 2 2.79 11.09 .0001 
var aanbod 4 .15 .60 n.s. 

Model sekselln net 4 1.37 5.43 .0003 .02 
var sekselln 2 2.48 9.86 .0001 
var net 1 .00 .00 n.s. 

Significante groepsverschillen 
(p < .05) 

jongens > meisjes, midden > meisjes 

jongens > meisjes, midden > meisjes 
geen sign. groepsverschillen 

jongens > meisjes, midden > meisjes 
geen sign. groepsverschillen 

jongens > meisjes, midden > meisjes 
geen sign. groepsverschillen 

Tabel 8. Variantie-analyse van de relatie geslachtsratio van de school van de leerkracht en de wens van 
de leerkrachten mee beslissingen te nemen over onderwijskundige topics gecontroleerd voor 
schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet 

Verband wens tot deel-
name onderwijskundige 
besluitvorming 

Df MS F P R2  

Geslachtsratio fkr 
(sekselkr) 

2 2.64 10.49 .0001 .02 

Model sekselkr grootte 10 .76 3.03 .0009 .03 

var sekselkr 2 2.56 10.16 .0001 
var grootte 3 .05 .19 n.s. 

Model sekselkr aanbod 9 .76 3.01 .0015 .03 

var sekselkr 2 2.95 11.72 .0001 
var aanbod 4 .18 .72 n.s. 

Model sekselkr net 4 1.56 6.2 .0001 .02 

var sekselkr 2 2.97 11.84 .0001 

var net 1 .78 3.12 n.s. 

Significante groepsverschillen 
(p < .05) 

mannen > vrouwen, midden > vrouwen 

mannen > vrouwen, midden > vrouwen 
geen sign. groepsverschillen 

mannen > vrouwen, midden > vrouwen 
geen sign. groepsverschillen 

mannen > vrouwen, midden > vrouwen 
geen sign. groepsverschillen 

Dezelfde relatie wordt er gevonden tussen de wens 
van de leerkrachten om mee te beslissen over onder-
wijskundige topics en hun plaats in scholen met een 
bepaalde proportie vastbenoemden. Hoe meer leer-
krachten in de school vastbenoemd zijn, des te sterker 
is de wens om te participeren aan beslissingen op on-
derwijskundig gebied. Dit verband is steeds signifi-
cant, wat ook de schoolgrootte, het onderwijsaanbod  

of het net is. Doch ook hier moet wederom op interac-
tie tussen statuut enerzijds en aanbod en net anderzijds 
worden gewezen. Vooral in TSO-BSO- en ASO-TSO-
BSO-scholen met de grootste proportie vastbenoem-
den wordt de wens tot participatie het meest geuit (zie 
tabel 10). Het moet overigens onderstreept worden dat 
ook deze factor slechts een klein deel. van de variantie 
tussen de leerkrachten verklaart wat betreft wens tot 

T.O.R.B. 93-94/3 173 



Leerkrachtenparticipatie en schoolbeleid 

Tabel 9. Variantie-analyse van de relatie arbeidssituatie van de leerkrachten in de school en de wens van 
de leerkrachten mee beslissingen te nemen over onderwijskundige topics gecontroleerd voor 
schoolgrootte, onderwijsaanbod van de school en schoolnet 

Verband wilpart en Df MS F p R2  Significante groepsverschillen 
(p < .05) 

Arbeidssituatie Ikr 
(arblkr) 

2 1.96 7.76 .0004 .01 minst DT > meest DT, minst DT > midden 

Model arblkr grootte 10 .77 3.05 .0008 .03 
var arblkr 2 1.58 6.3 .002 minst DT > meest DT, minst DT > midden 
var grootte 3 .48 1.91 n.s. geen sign. groepsverschillen 
var arblkr * grootte 5 .59 2.36 .04 

Model arblkr aanbod 9 .64 2.53 .007 .02 

var arblkr 2 2.34 9.24 .0001 minst DT > meest DT, minst DT > midden 
var aanbod 4 .21 .84 n.s. geen sign. groepsverschillen 

Model arblkr net 5 .82 3.24 .0065 .02 

var arblkr 2 1.98 7.83 .0004 minst DT > meest DT, minst DT > midden 
var net 1 .15 .59 n.s. geen sign. groepsverschillen 

Tabel 10. Variantie-analyse van de relatie statuut van de leerkrachten in de school en de wens van de leerkrachten 
mee beslissingen te nemen over onderwijskundige topics gecontroleerd voor schoolgrootte, 
onderwijsaanbod van de school en schoolnet 

Verband witpart en Df MS F P 

Statuut lkr 2 3.79 15.2 .0001 .03 

Model statuut grootte 11 .84 3.34 .0002 .03 
var statuut 2 3.87 15.49 .0001 
var grootte 3 .15 .61 n.s. 

Model statuut aanbod 10 1.84 7.63 .0001 .07 
var statuut 2 4.21 17.48 .0001 
var aanbod 4 1.01 4.19 .002 

var statuut * aanbod 4 2.15 8.92 .0001 

Model statuut net 5 1.95 7.85 .0001 .04 

var statuut 2 1.75 7.06 .0009 

var net 1 .58 2.36 n.s. 
var statuut * net 2 .96 3.87 .02 

Significante groepsverschillen 

(p < .05) 

meest vast>minst vast, meest vast>midden 

meest vast>minst vast, meest vast>midden 
geen significante groepsverschillen 

meest vast>minst vast, meest vast>midden 
TSO-BSO >ASO-TSO, TSO-BSO >ASO-BSO 

meest vast>minst vast, meest vast>midden 
geen significante groepsverschillen 

deelname aan de besluitvorming op onderwijskundig 
gebied. 

5. 	Is er enige samenhang tussen deze variabelen? 

Vooraleer de perceptie van de directie te onderzoeken, 
is het interessant om even na te gaan of er enige sa- 

menhang is tussen deze variabelen. Er bestaat een sig-
nificant doch zwak verband tussen het oordeel over de 
kwaliteit van de werking van de overlegorganen en het 
oordeel over de onmisbaarheid van deze organen voor 
het behoud van de kwaliteit van het onderwijs (KEN-
DALL TAU b= .11371; p= .0001). Anders uitgedrukt: er 
is een trend dat leerkrachten die de werking van de 
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Tabel TI. Significante verbanden tussen school- en directiekenrnerken en participatiebeleid in de besluitvorming, 
gepercipieerd door de directie4  

Schoolkenmerken Oordeel over werking 
participatieraden 

Onmisbaarheid van 
participatieraden 

Betrokkenheid be- 
sluitvorming beheer 

en organisatie 

Betrokkenheid on- 
derwijskundige be- 

sluitvorming 

Net R2 .20 /p= .03 
gem > vrij 
.88 	> .78 

R2----.29 /p= .008 
vrij > gem 
.9 	> .78 

Leeftijdscategorie leer-
krachten 
-oudste corps 
-middengroep 
-jongste corps 

R2-.27 / p=.04 
jong > oud 
.92 	> 	.81 

Directiekenmerken 

Geslacht R'=.23 /p= .02 
man > vrouw 
.83 > .69 

Oordeel over werking participatieraden: 

Onmisbaarheid van participatieraden: 

Betrokkenheid besluitvorming beheer: 

Betrokkenheid besluitvorming onderwijskundig: 

Perceptie directies gemiddeld oordeel over werking van volgens directie be-
staande participatie-organen op schaal van 0 tot 1. 
Perceptie directies over onmisbaarheid van volgens directie bestaande partici-
patie-organen voor bewaking van onderwijskwaliteit op schaal van 0 tot 1. 
Perceptie directies betrokkenheid leerkrachten bij besluitvorming rond beheer 
en organisatie op schaal van 0 tot 2. 
Perceptie directies betrokkenheid leerkrachten bij besluitvorming rond onder-
wijskundige topics op schaal van 0 tot 2. 

overlegorganen hoog achten, eveneens overtuigd zijn 
van de onmisbaarheid van de raden. Deze beide varia-
belen schijnen anderzijds helemaal geen verband te 
hebben met de wens tot deelname aan het onderwijs-
kundige van het schoolbeleid. Leerkrachten die de 
werking van de raden hoog achten, gaan niet direct 
wensen meer deel te nemen aan de onderwijskundige 
besluitvorming (KENDALL TAU b= -.0332; p= .1414) 
en dit is evenmin het geval met leerkrachten die de ra-
den als onmisbaar zien (KENDALL TAU b= -.0057; 
p-= .8112). De wens naar meer participatie is blijkbaar 
een gevolg van tal van andere factoren. 

B. De visie van de directie 

De participatie-organen werken volgens de 23 direc-
ties op een hoog niveau (0.88 op 1). Dit oordeel ver-
schilde nog merkwaardig van school tot school: het 
laagste cijfer was 0.63 en het hoogste 1. In het ge-
meenschapsnet (0.88 op 1) is het oordeel positiever 
dan in het vrije net (0.78). Daarenboven waren manne-
lijke directies (0.83 op 1) positiever hierover dan de 
vrouwelijke (0.69 op 1) (zie tabel 11). 

Zeer hoog werd door de schoolleiders ook de on-
misbaarheid van deze overlegorganen voor het behoud 
van de onderwijskwaliteit ingeschat (0.87 op 1). Maar  

ook hier was de spreiding van deze cijfers over de 
scholen zeer groot: het laagste cijfer was 0.64 op 1 en 
het hoogste was 1 (in 5 scholen). In het vrij onderwijs 
werd deze onmisbaarheid het hoogst ingeschat, nl. 0.9 
op 1 tegenover 0.78 in het gemeenschapsonderwijs. 
Tevens kon men vaststellen dat de directies op dit vlak 
ook positiever waren wanneer hun school gemiddeld 
het jongste leerkrachtencorps (0.92 op 1) had in verge-
lijking met deze die het oudste corps hadden (0.81 op 
1). Voor het overige bleek er geen verband te bestaan 
tussen het oordeel over de onmisbaarheid van de parti-
cipatieraden door de directie en de school- en per-
soonskenmerken. Wat ook het type van de school was, 
welk onderwijsaanbod men ook had, wat ook de groot-
te van de school was, wat ook de sekseratio van de 
leerlingen en de leerkrachten in de school was, enz., de 
directies waren allen bijna even sterk overtuigd van de 
onmisbaarheid van de participatieraden. 

Zoals vroeger werd gemeld, vroegen wij aan de di-
recties niets over de wensen van de leerkrachten om 
deel te nemen aan de besluitvorming, maar wel in wel-
ke mate leerkrachten werkelijk participeerden aan de 
besluitvorming. Voor wat de betrokkenheid van de 

4. Voor de betekenis van de cijfers in de velden van deze 
tabel zie voetnoot 3. 
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Grafiek 1. Visie van leerkrachten en directie op de participatie van leerkrachten aan de besluitvorming in de school 
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leerkrachten op besluitvorming inzake beheer en orga-
nisatie van de school betreft, kwamen zij tot een ge-
middelde score van 0.91 op 2. Op het domein van het 
pedagogische lag dit cijfer merkelijk hoger, nl. 1.38. 
Directies waren er in feite van overtuigd dat wat het 
pedagogische betrof de deelname van de leerkrachten 
aan de besluitvorming tamelijk hoog was. Afhankelijk 
van de school varieerde dit tussen het hoogste cijfer 2 
en het laagste 0.80 op 2. Dit was minder het geval 
voor het beheer en de organisatie van de school, maar 
ook hier was er een merkwaardig verschil van school 
tot school vast te stellen: het hoogste cijfer bereikte 
1.33 op 2 en het laagste 0.33 op 2. Merkwaardig hier-
bij is dat er geen verschillen werden gevonden tussen 
de oordelen van de directies rekening houdend met de 
directiekenmerken en de schoolkenmerken. Het oor-
deel van de directie leek wel typisch verbonden te zijn 
met het eigen karakter van elke school. 

C. Vergelijking leerkrachten en directies 

Men kon verwachten dat het oordeel van de directies 
en de leerkrachten op deze punten van beleidspartici-
patie niet volledig zouden overeenstemmen. De posi-
ties van directie en leerkracht zijn immers zeer ver-
schillend. De eersten hadden uit de aard van hun be-
roep meer aandacht voor de hier besproken thema's en 
hadden wellicht een beter globaal beeld over het be-
leidsproces in de school. Leerkrachten waren nochtans 

ook geïnteresseerd in het beleid en drukten daarvoor 
ook hun belangstelling uit. Op elk van de vier onder-
zochte variabelen scoorden de directies op een signifi-
cante wijze gemiddeld hoger dan de leerkrachten. Zo-
als uit grafiek' 1 blijkt, hadden directies een duidelijk 
positiever oordeel over de werking van de participatie-
organen (p = .0001) en waren zij er meer dan de leer-
krachten van overtuigd dat deze participatieraden on-
misbaar waren voor het behoud van de onderwijskwa-
liteit (p = .0009). Zelfs wanneer men de inschatting 
van de betrokkenheid van de leerkrachten bij de be-
sluitvorming over de schoolorganisatie en over het pe-
dagogische door de directies vergelijkt met de wens 
van de leerkrachten om aan deze twee punten deel te 
nemen, dan kan men niet aan de indruk ontkomen dat 
de directies de eigenlijke participatie van de leerkrach-
ten aan de besluitvorming hoger inschatten dan de 
leerkrachten het gemiddeld zelf wensen. Of anders uit-
gedrukt: de directies hebben gemiddeld de indruk dat 
leerkrachten al meer mogen participeren aan de be-
sluitvorming over de schoolorganisatie (p = .0055) en 
het pedagogische handelen (p = .0004) dan de leer-
krachten het zelf gemiddeld wensen. Men kan het 
nochtans ook anders voorstellen: de lagere score van 
de leerkrachten is een uitdrukking van het feit dat leer-
krachten niet zoveel nood voelden om aan de besluit- 

5. 	Elke index in deze grafiek werd gelijkgesteld aan 100. 
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vorming te participeren omdat zij er reeds voldoende 
bij betrokken zijn. Met de beschikbare gegevens blijft 
dit een open vraag. 

Dit gemiddeld positiever beeld over de participatiera-
den afkomstig van de directies in vergelijking met het 
gemiddeld beeld van de leerkrachten, is in vele scho-
len terug te vinden, nochtans niet overal. Op één 
school na, is in elke school de directie positiever over 
de werking van de participatieraden dan de leerkrach-
ten. De onmisbaarheid van de raden voor het bewaken 
van de onderwijskwaliteit werd in 5 scholen door de 
leerkrachten hoger ingeschat dan door de directie. Wat 
de inschatting van de participatie aan de besluitvor-
ming over de schoolorganisatie aangaat, zijn er 15 di-
recties van de 23 die de feitelijke participatie hoger 
schatten dan de leerkrachten het wensen. Voor wat de 
deelname aan de besluitvorming over onderwijskundi-
ge topics betreft zijn er 19 scholen waar de directie de 
deelname van de leerkrachten hoger achtte dan de leer-
krachten het wensten. 

D. Schooltypes op basis van 
leerkrachtenkenmerken 

Op basis van vorige variabelen is het mogelijk om en-
kele types te construeren. Hierbij wordt enkel gebruik 
gemaakt van de antwoorden van de leerkrachten. Op 
de eerste plaats wordt er een beroep gedaan op het oor-
deel van de leerkrachten over het functioneren van de 
participatieraden. Drie types kunnen hier worden on-
derscheiden. 

Ten eerste waren er vijftien participatiebetrokken 
scholen (R2= .558). In deze scholen waren de leer-
krachten gemiddeld tamelijk tevreden over de werking 
van de participatieraden en waren ze daarenboven 
sterk overtuigd van de onmisbaarheid van deze raden 
voor het behoud van de onderwijskwaliteit. 

Ten tweede vonden we vier scholen die participa-
tieraden als een redding zien voor het onderwijs (R2= 
.697). Hier waren de leerkrachten ontevreden over de 
werking van de participatieraden, maar zagen hen 
nochtans als een noodzaak om de kwaliteit van het on-
derwijs te behoeden. In deze scholen droomde men 
dus van een verbeterde werking van de raden. 

Ten derde waren er vier scholen die participatie als 
een mogelijkheid tot verbetering van het onderwijs 
zien (R2  = .882). In deze scholen waren de leerkrach-
ten gemiddeld tamelijk tevreden over de participatiera-
den, maar waren zij er minder van overtuigd dat deze 
raden een bescherming waren voor het behoud van de 
onderwijskwali teit. 

Een tweede typering kon worden geconstrueerd op 
basis van de wenselijkheid uitgedrukt door de leer-
krachten om te participeren aan de besluitvorming 
over de schoolorganisatie en/of de pedagogische be-
sluitvorming. Wederom werden er drie types onder- 

scheiden. Het eerste type bestond uit vier scholen die 
sterk beleidsbetrokken waren (R2= .722). In deze scho-
len wilden de leerkrachten zowel bij het beheer, de or-
ganisatie als bij de onderwijskundige besluitvorming 
betrokken worden. 

Daarnaast waren er dertien tamelijk beleidsbetrok-
ken scholen (R2= .822). Hier wilden de leerkrachten 
enigszins betrokken worden bij de besluitvorming in-
zake beheer, organisatie en het pedagogische. 

Ten slotte waren er zes zwak beleidsbetrokken scho-
len (R2= .905). Hier verlangden de leerkrachten min-
der dan gemiddeld betrokken te worden bij het beleid 
inzake beheer, organisatie en het onderwijskundige. 

V. BESLUIT 

Op basis van enkele surveys kan met een redelijke 
waarschijnlijkheid gezegd worden dat het proces van 
decentralisatie in Vlaanderen gepaard ging met een 
groeiende belangstelling bij de leerkrachten om te par-
ticiperen aan de besluitvorming. Meer en meer willen 
leerkrachten betrokken worden bij het schoolbeleid. 

Het onderzoek toonde ook aan dat directie en leer-
krachten een verschillende opvatting hebben over de 
participatie van leerkrachten aan de besluitvorming. 
Directies schatten de participatiepraktijk hoger in dan 
de leerkrachten en dit is zowel het geval voor het ge-
middelde cijfer van alle leerkrachten als de gemiddel-
den van de leerkrachten per school, ofschoon er hier 
enkele afwijkingen werden vastgesteld. De positie van 
de directie is zo verschillend van deze van de leer-
krachten dat deze verschillen wel te verwachten wa-
ren. Leerkrachten en directie zien de zaken verschil-
lend. Inzake beleid is de zichtbaarheid van de raden 
voor beide partijen immers ook anders. Men kan zich 
hier afvragen of het feit dat directies menen dat leer-
krachten meer mogen participeren aan de besluitvor-
ming over de schoolorganisatie en de pedagogische to-
pics dan de leerkrachten zelf wensen, een voldoende 
reden is om te zeggen dat de leerkrachten reeds meer 
dan het door hen gewenste niveau van inspraak hebben 
bereikt in de school. Wellicht niet. Uit deze cijfers kan 
men wel afleiden dat de directie reeds rechten bij de 
leerkrachten percipieert die door de leerkrachten zelf 
niet steeds zo ervaren worden. Wellicht is dit een ge-
volg van het feit dat directies regelmatig leerkrachten 
in de raden ontmoeten die wel directe inspraak heb-
ben, terwijl de grote hoop van leerkrachten die in-
spraak delegeert. Vertegenwoordiging is voor hen niet 
hetzelfde als zelf beslissen. 

Globaal waren de leerkrachten niet zo tevreden over 
het functioneren van de overlegorganen, in elk geval 
veel minder dan de.-schoolleiders. Spijts dit scepticis-
me willen zij er niet vanaf. Integendeel, de meerder-
heid noemt ze onmisbaar voor het behoud van de kwa-
liteit van het onderwijs, een mening die overigens 
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wordt gedeeld door de directies en dit op een nog meer 
overtuigde wijze dan gemiddeld de leerkrachten. 

Gevraagd naar hun verlangens om deel te nemen 
aan de besluitvorming inzake beheer en organisatie 
van de scholen hield de meerderheid de boot af. De di-
rectie dacht trouwens dat leerkrachten daarin reeds 
verder gevorderd waren, ofschoon niet zo ver. Op het 
onderwijskundige gebied wilden leerkrachten duidelijk 
meer inspraak, maar ook hier dachten directies dat 
leerkrachten reeds verder stonden dan zij wilden. Men 
kan zich hier terecht afvragen — net zoals hierboven —
of het oordeel van de directie niet te sterk is ingegeven 
door hun contact met de vertegenwoordigende leer-
krachten in raden, terwijl leerkrachten meer vanuit een 
delegerende positie oordelen. 

Opmerkelijk is ook in dit onderzoek dat er grote 
discrepanties zijn tussen scholen. Scholen, net zoals 
andere organisaties, hebben hun eigen leven en dit be-
paalt uiteraard sterk het oordeel van schoolleiders en 
leerkrachten. Het beleid zal met dit gegeven moeten 
rekening houden. Globale structurele veranderingen 
zullen niet volstaan om de participatie te verbeteren. 

Dit wordt eveneens bevestigd door de vaststellingen 
die we deden wanneer werd onderzocht of bepaalde 
structurele variabelen de perceptie van de participatie 
door leerkrachten en directie niet in één of andere rich-
ting bepaalden. Wij zijn er immers van uitgegaan dat 
bepaalde structurele variabelen zo belangrijk waren 
voor het beleid dat zij wel voelbaar zouden zijn in de 
beoordeling van de participatie. Sommige schoolvaria-
belen bleken echter helemaal geen betekenis te hebben 
voor het oordeel van de leerkrachten over de participa-
tie. Dit was het geval met het net, het onderwijsaanbod 
van de school, de gemiddelde leeftijd en de ervaring 
van de leerkrachten in de school. 

Het leek ons nochtans wel zinvol vragen te stellen 
over de verschillen tussen de netten vermits de be-
leidsstructuur in het gemeenschapsonderwijs en het 
vrij onderwijs verschillend is. De cijfers voor de leer-
krachten gaven echter geen verschillen aan tussen de 
netten. Dit was wel het geval voor de opvatting van de 
schoolleiders in verband met twee afhankelijke varia-
belen. In het gemeenschapsonderwijs beoordeelden de 
schoolleiders de werking van de participatieraden po-
sitiever dan in het vrij onderwijs, terwijl in dit laatste 
net de schoolleiders meer overtuigd waren van de on-
misbaarheid van de raden voor het beschermen van de 
onderwijskwaliteit. 

Een ander uitgangspunt was dat het verschillend on-
derwijsaanbod van de scholen een verschillende uit-
rusting veronderstelt, een verschillend publiek aantrekt 
en verschillend ingestelde leerkrachten heeft. Vermits 
dit een betekenis kan hebben voor het beleid, ver-
wachtten wij ook dat leerkrachten en directie de be-
leidsparticipatie verschillend zouden beoordelen, Dit 
bleek Met het geval te zijn. 

Het leek ons verder ook redelijk te veronderstellen 
dat de beleidsparticipatie door een gemiddeld ouder en 
meer ervaren corps anders zou gepercipieerd worden 
dan door een jong corps. Een ouder corps heeft wel-
licht niet zoveel nood meer aan mogelijkheden om zijn 
mening te uiten over het beleid. Men is gewoon ge-
raakt aan de bestaande hiërarchie en is meer gericht op 
wat er na het schoolleven komt. Deze veronderstelling 
werd door de feiten tegengesproken. 

De andere schoolvariabelen bewerkten wel ver-
schillen, maar in zeer beperkte mate. Zo leren we dat 
wat betreft het oordeel van de leerkrachten over de 
kwaliteit van de werking van de participatieraden, het 
geen belang heeft of leerkrachten in een middenschool 
werken of in een andere school, in een grote of een 
kleine school, in een jongens- of een meisjesschool, in 
een school met veel mannelijke leerkrachten of niet, in 
een school met veel of weinig deeltijdsen of in een 
school met veel of weinig vastbenoemden. Dit is even-
eens het geval voor het oordeel van de leerkrachten 
over de onmisbaarheid van de participatieraden voor 
de bescherming van de onderwijskwaliteit, tenzij op 
één punt. Leerkrachten in kleine scholen zijn wat meer 
overtuigd van de onmisbaarheid van de raden dan hun 
collega's in grotere scholen, maar ook hier moet op af-
wijkingen worden gewezen. Schoolvariabelen blijken 
verder ook bijna geen invloed te hebben op de wens 
van de leerkrachten om deel te nemen aan de besluit-
vorming over het beheer en de organisatie van de 
school. Dit ligt anders voor de wens om deel te nemen 
aan de besluitvorming over het pedagogische. Het oor-
deel van leerkrachten is immers afhankelijk van de 
wijze waarop de school in graden is verdeeld, van het 
feit of het een jongensschool is of niet, van het over-
wicht van mannelijke leerkrachten in de school of niet, 
en van het feit of de school veel of weinig deeltijdsen 
of vastbenoemden heeft. 

De persoonskenmerken van de leerkrachten hebben 
vooral een betekenis voor de wensen die zij hebben te-
genover de deelname aan de besluitvorming. Globaal 
kan men stellen dat mannen meer inspraak wensen dan 
vrouwen. Dit is ook het geval met jongere en minder 
ervaren leerkrachten in vergelijking met oudere en 
meer ervaren collega's. Helemaal binnen het kader van 
de verwachtingen vallen uiteraard de vaststellingen dat 
voltijdse leerkrachten meer bij het beheer en de orga-
nisatie van de school willen betrokken worden en dat 
universitair geschoolden zich eveneens zo opstellen. 
De universiteit leidt wellicht meer dan de andere in-
stellingen op tot beleidsbetrokken werknemers. Maar 
er moet ook hier ongetwijfeld rekening worden gehou-
den met het feit dat deze factoren slechts een klein 
deel van de variantie tussen de leerkrachten verklaren. 
Hun belangrijkheid mag dus niet overdreven worden. 

Voor het beleid blijft het nochtans belangrijk te we-
ten dat bij de leerkrachten niet enkel het verlangen 
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leeft om les te geven, maar dat zij ook mee willen be-
palen binnen welk kader les zal worden gegeven. Dat 
dit voor het schoolleven positieve effecten heeft, werd 
duidelijk, ook al konden wij niet terugvinden dat het 
deelnemen aan participatieraden een direct positief ef-
fect zou hebben op de prestaties en het welbevinden 
van de leerlingen. Het werd ook duidelijk dat leer-
krachten zich niet in de plaats van een schoolleider 
plaatsen. Slechts op bepaalde punten willen zij hun zeg 
hebben, niet in alles. Er werd ook aangetoond dat niet 
alle leerkrachten even sterk naar deze participatie aan 
de besluitvorming uitkijken, maar dat er wel degelijk 
verschillen zijn tussen leerkrachten onderling en tus-
sen de leerkrachten van verschillende scholen. Oog 
hebben voor deze verschillen is geen overbodige luxe 
voor beleidsvoerders. 
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