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INLEIDING 

Sinds de grondwetsherziening van 1988 streeft de 
Vlaamse onderwijsoverheid naar meer decentralisatie en 
deregulering van het onderwijsbeleid. Tegelijk neemt de 
overheid maatregelen om een meer participatieve be-
sluitvormingsstructuur in de scholen te bevorderen. 
Vooral de oprichting van lokale raden in het gemeen-
schapsonderwijs en participatieraden in het gesubsidieerd 
onderwijs vormen een belangrijke etappe naar de ver-
ruiming van de lokale beslissingsmacht. Met de recente 
hervorming van het gemeenschapsonderwijsi  worden in 
dit onderwijsnet de beslissingsbevoegdheden van de ver-
schillende geledingen vooral op het niveau van de scho-
lengroepen geconcentreerd. 

Meer lokale autonomie voor de scholen impliceert dat 
de onderwijsoverheid meer aandacht moet besteden aan 
de communicatie met de dragers van het schoolbeleid: de 
directies, de leerkrachten en de ouders (Devos, 1995). 
Sinds de federalisering van het onderwijsbeleid nam het 
departement Onderwijs verschillende initiatieven (o.a. 
bundelen van onderwijsreglementering, het tijdschrift 
Klasse, de uitbouw van een website,...) om de communi-
catie met de scholen en het bredere onderwijsveld te ver-
beteren. Naast de verschillende kanalen die de overheid 
aanwendt, hebben ook andere belangrijke onderwij sacto-
ren zoals de onderwijskoepels, de vakbonden en de 
overkoepelende ouderverenigingen eigen kanalen om 
met hun achterban te communiceren. Daarenboven kun-
nen scholen, leerkrachten, ouders en leerlingen ook op 
eigen initiatief bij de respectieve diensten informatie in-
winnen. 

Wij hebben onderzocht hoe de verschillende geledin-
gen die actief betrokken zijn bij het beleid van basis- en 
secundaire scholen op de hoogte (willen) blijven van het 
onderwijsbeleid (Devos, Verhoeven, Kuhk & Rots, 
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2001). In het bijzonder werd nagegaan in welke mate de 
overheid erin slaagt om efficiënt over haar onderwijsbe-
leid te communiceren met de dragers van het schoolbe-
leid. In deze bijdrage zullen we ons beperken tot het 
schoolgebonden aspect van de communicatie over het 
onderwijsbeleid. Meer specifiek belichten we enkele fa-
cetten van de rol van de schoolleider in deze communi-
catie. 

In een eerste paragraaf beschrijven we kort welke 
theoretische inzichten deze studie hebben vorm gegeven. 
Vervolgens zetten we het onderzoeksontwerp uiteen. 
Daarna volgt een analyse van de onderzoeksresultaten. 

I. THEORETISCH KADER 

Zowel in het gemeenschapsonderwijs als in het gesubsi-
dieerd onderwijs heeft de verruiming van de beslis-
singsmacht aan de basis ertoe geleid dat ook leerkrach-
ten, ouders en leerlingen invloed kunnen uitoefenen op 
het schoolbeleid. De toename van de autonomie gaat ge-
paard met een uitgesproken responsabilisering: de diver-
se organen zijn verantwoordelijk voor de wijze waarop 
ze de hen toegekende bevoegdheid gebruiken (Valider-
hoeren, 1993). Hierbij speelt de schoolleider een centrale 
rol. Heel wat onderzoek (o.a. Staessens, 1990; Sleegers, 
1991; Buelens & Devos, 1992) geeft aan dat schoollei-
ders een sterke impact hebben op de wijze waarop scho-
len de hen toegemeten beleidsruimte zelfstandig invul-
len. Door de grotere schoolautonomie dient de directeur 
bovendien meer te communiceren met zijn medewerkers 
die sterker betrokken worden bij het beleid van de 
school. Een zeer belangrijk element in het besluitvor-
mingsproces is immers de mate waarin de verschillende 
participanten goed geïnformeerd zijn. In een Nederlands 
onderzoek (Smit, Reijmer, Vrieze & Ruijs, 1987) over de 
medezeggenschapsraden in scholen bleek dit een belang-
rijke factor te zijn om tot goede oordelen en beslissingen 
te komen. Zonder voldoende goede informatie kunnen de 
leden hun taken niet naar behoren vervullen (Devos, 
1995; Van Heddegem, Verhoeven & Jegers, 1997). De 
resultaten uit het onderzoek van Bally, Van Heddegem, 
legers & Verhoeven (1996) suggereren dat vooral mon-
delinge informatie, verstrekt door de school (i.c. de 
schoolleider) zelf, de beste resultaten oplevert. 

De verruiming van de lokale beslissingsmacht ver-
sterkt dus het belang van de communicatie met de parti-
cipanten aan het schoolbeleid. Net  zoals in de andere 
Westerse landen kenmerkt de communicatie over het on- 
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derwijsbeleid in Vlaanderen zich door een pluraliteit van 
actoren die niet altijd dezelfde taal spreken. In deze bij-
drage kiezen we voor een neo-institutionele benadering 
waarbij communicatie wordt beschouwd als een dyna-
misch, interactief proces 'waaraan meer partijen, elk op 
hun eigen manier deelnemen en waarvan de effecten en 
gevolgen door meer zaken worden veroorzaakt dan door 
de bedoelingen van de zender alleen' (Schellens & Sey-
del, 1994:17). Deze benadering verschilt duidelijk van 
het klassieke paradigma (ook wel aangeduid met de ter-
men 'functionalistisch', 'positivistisch' of 'mechanisch') 
waar de analyse van de overheidscommunicatie beperkt 
is tot de kenmerken van de communicatie die voortko-
men uit de specifieke eigenschappen van de overheid als 
organisatie. Binnen de neo-institutionele benadering ver-
schuift de aandacht van de overheid als zender van de in-
formatie naar de ontvangers. Bovendien treden er binnen 
het netwerk verschillende zenders op waardoor de com-
municatie van de overheid in relatie wordt geplaatst tot 
de communicatie van andere actoren. Het model van 
dergelijke netwerkcommunicatie gaat uit van tweerich-
tingsverkeer. Het is een policentrisch model met in we-
zen drie groepen acteren: zenders, (primaire en secundai-
re) ontvangers en daarnaast een groep actoren met een 
dubbele functie. De relaties tussen deze groepen Zijn 
complex en in beperkte mate wederkerig. 

II. ONDERZOEKSOPZET 

Het onderzoek waarbinnen deze bijdrage kadert, vertrekt 
vanuit een communicatiemodel met aan de ene kant ver-
schillende acteren als zenders en aan de andere kant ver-
schillende personen die verbonden zijn met het beleid 
van basis- of secundaire scholen als ontvangers. Tot de 
groep zenders werden niet enkel overheidsinstanties (o.a. 
de Vlaamse regering, het departement Onderwijs) gere-
kend maar ook andere actoren die over onderwijsbeleid 
communiceren (o.a. onderwijskoepels2, vakbonden, ra-
dio, TV, kranten). Tevens kunnen schoolleiders door de 
mediërende rol die ze binnen het schoolbeleid vervullen 
ook als een zender beschouwd worden. Aan de ontvan-
gerszijde komen volgende groepen aan bod: directeurs, 
leerkrachten en ouders van het basis- en secundair 
onderwijs. Daarnaast werden in het secundair onderwijs 
leden van het ondersteunend personeel en leerlingen be-
vraagd. Het onderzoek is uitsluitend gericht op de ont-
vangers die binnen de school een bijzondere positie in-
nemen door hun participatie aan het schoolbeleid in di-
verse overleg- en inspraakorganen. 

De studie bestaat enerzijds uit een kwalitatief, explo-
ratief luik en anderzijds uit een representatieve, schrifte-
lijke bevraging. In het eerste luik werd op basis van 
diepte-interviews in tien scholen (gespreid naar onder-
wijsnet en -niveau) een casestudie uitgevoerd van de 
wijze waarop de directeur, leden van het ondersteunend 
personeel, leerkrachten, ouders en leerlingen secundair 

2. Het Gemeenschapsonderwijs is strikt genomen een school-
bestuur (de Centrale Raad en de scholengroepen) en geen 
koepel, maar vervult heel wat gelijkaardige taken inzake in-
formatieverstrekki ng als de o nderwij skoepel'. 

onderwijs (allen betrokken bij het schoolbeleid) op de 
hoogte blijven van het onderwijsbeleid. Op basis van de 
verzamelde gegevens uit dit onderzoeksgedeelte werden 
vragenlijsten opgesteld voor de survey. Per onderwijsni-
veau, onderwijsnet en doelgroep werd een specifieke 
versie opgemaakt. Voor deze survey werd een steekproef 
van 1500 respondenten uit 400 scholen — waarvan 250 
basis- en 150 secundaire scholen — getrokken. Opnieuw 
werden zowel directeurs, leerkrachten, ouders en — in het 
secundair onderwijs — leden van het ondersteunend per-
soneel en leerlingen bevraagd. Het betreft telkens res-
pondenten die betrokken zijn bij het schoolbeleid. Bij de 
selectie van de scholen werd rekening gehouden met het 
onderwijsniveau, het onderwijsnet en de provincie. In 
totaal kregen we van 912 respondenten antwoorden (res-
pons ratio is 61%) uit 285 scholen. Er zijn slechts gerin-
ge verschillen tussen de groepen. De leden van het on-
dersteunend personeel doen het met 65% respons het 
best, directeurs en leerlingen volgen met 63%, bij leer-
krachten en ouders is de respons telkens 59%. Ook is er 
slechts een beperkt onderscheid tussen de onderwijsni-
veaus: een respons van 63% in het secundair tegenover 
58% in het basisonderwijs. Wel zijn er belangrijke ver-
schillen naargelang het onderwijsnet: de respons in het 
katholiek onderwijs bedraagt 69%, deze in het stedelijk 
en gemeentelijk onderwijs 56% en in het gemeenschaps-
onderwijs 47%. 

Allereerst wordt onderzocht of de houding van de 
schoolleiders t.a.v. het communicatieaanbod van de do-
minante onderwijsactoren (overheid, koepels, vakbon-
den) verschilt naargelang de wijze waarop ze hun 
schoolbeleid uitbouwen. Specifieke aandacht gaat uit 
naar de evaluatie van de overheidscommunicatie over het 
onderwijsbeleid. We zijn nagegaan of de typering van de 
directeur als schoolleider samenhangt met zijn beoorde-
ling van de communicatie over het onderwijsbeleid. Ver-
der is nagegaan op welke manier de directeurs hun com-
municatierol vervullen tegenover personeelsleden, ou-
ders en leerlingen die betrokken zijn bij bet beleid van de 
school. 

III. ONDERZOEKSRESULTATEN UIT DE CASE-
STUDIES 

A. Typering van de directeurs 

Het is duidelijk dat de schoolleider een belangrijke posi-
tie inneemt in de communicatie tussen de onderwijsbe-
leidsvoerders en de school. Uit de tien casestudies blijkt 
dat de directeurs, onafhankelijk van onderwijsniveau en 
-net, van elkaar verschillen in de wijze waarop ze hun 
schoolbeleid uitbouwen. Op basis van de volgende vier 
kenmerken worden belangrijke verschillen tussen de di-
recteurs vastgesteld: 

de mate waarin de directeur personeelsleden, ouders 
en leerlingen betrekt in de besluitvorming op school; 

— de mate waarin de directeur het beleidsvoerend ver-
mogen van de school benut; 
de mate waarin de directeur betrokken is bij de be-
leidsontwikkelingen op macroniveau; 

— de houding van de directeur t.o.v. de centrale onder-
wij sbeleidsvoerders (overheid en koepel). 
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Op basis van de combinatie van deze kenmerken 
werd een typering van de directeurs geconstrueerd. On-
afhankelijk van onderwijsniveau en -bet kunnen de vol-
gende types schoolleider worden onderscheiden: 

De eerder reactieve directeurs (scholen A, B, 1 en J): 
deze directeurs hebben een vrij hiërarchische relatie met 
de personeelsleden. Zij nemen in grote mate zelf de be-
slissingen. Leerkrachten en ouders worden weinig be-
trokken bij de besluitvorming. Verder zijn deze direc-
teurs slechts weinig tot matig op de hoogte van de ten-
densen in het Vlaamse onderwijsbeleid. Het schoolbeleid 
beperkt zich grotendeels tot het uitvoeren van de onder-
wijsreglementering. Hierbij verwachten ze vrij concrete 
richtlijnen van de overheid en/of de koepel. 

Een tweede groep schoolleiders (scholen C, E, G en 
H) kan omschreven worden als eerder proactief. deze di-
recteurs voeren een participatief beleid; hechten veel be-
lang aan de betrokkenheid van leerkrachten in de be-
sluitvorming en stimuleren de inspraak van ouders en 
leerlingen. Het zijn vrij dynamische figuren die goed tot 
zeer goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen in het 
(internationale) onderwijsbeleid en die hierop anticiperen 
in hun schoolbeleid. Bovendien stellen deze directeurs 
zich vrij onafhankelijk op t.a.v. de centrale onderwijsac-
toren en pleiten ze voor verregaande autonomie voor de 
scholen. 

Een derde groep directeurs (scholen D en F) situeert 
zich tussen deze twee uitersten en kenmerkt zich vooral 
door de open relatie die deze schoolleiders hebben met 
personeelsleden, ouders en leerlingen. Zij bieden veel 
kansen tot informeel en spontaan overleg maar hebben 
weinig aandacht voor gestructureerde inspraakmogelijk-
heden. Voorzover deze directeurs de ontwikkelingen in 
het onderwijsbeleid volgen, is dit steeds vanuit de 
schoolgebonden context. Hun beleid beperkt zich vooral 
tot het uitvoeren van de onderwijsreglementering. Net  als 
de reactieve directeurs wensen zij hiervoor vrij concrete 
voorschriften van de overheid en/of de koepel. Naar 
analogie met de typering van Staessens (1990) worden 
deze schoolleiders als directeurs van familiescholen om-
schreven. 

B. Gebruik en evaluatie van het communicatieaanbod 
van de dominante onderwijsactoren 

De directeurs verschillen in de wijze waarop zij omgaan 
met het communicatieaanbod van de verschillende on-
derwijsactoren. Een belangrijke vaststelling uit de case-
studies is dat directeurs met een meer dynamisch profiel 
in vergelijking niet hun reactieve collega's van een rui-
mer informatieaanbod gebruik maken. Bovendien is de 
eerste groep directeurs veel sterker gericht op de infor-
matie van de overheid. Ter illustratie beschrijven we en-
kele opvallende verschillen tussen de types directeurs. 

De directeurs onderscheiden zich duidelijk in de mate 
waarin en de wijze waarop ze gebruik maken van de om-
zendbrieven van het departement Onderwijs. Alle proac-
tieve directeurs omschrijven deze richtlijnen gebaseerd 
op de onderwijswetgeving als een belangrijke informa-
tiebron waar ze frequent en intensief gebruik van maken. 
De reactieve directeurs daarentegen nemen de omzend-
brieven van het departement Onderwijs hoogstens diago-
naal door. Slechts indien een bepaalde reglementering  

onvoldoende behandeld wordt in de informatiekanalen 
van hun koepel of inrichtende macht, grijpen ze naar de 
omzendbrieven terug. Enkel directeur J vormt een uit-
zondering. Hoewel zij getypeerd werd als een eerder re-
actieve directeur, zijn de omzendbrieven voor haar een 
nuttig instrument voor het dagelijks beleid van de school. 
Wellicht is haar achtergrond (opleiding bestuursweten-
schappen en andere professionele ervaring) hier niet 
vreemd aan. De directeurs van 'fainilieseholen' bevinden 
zich in een tussenpositie. Zij nemen de omzendbrieven 
wel door maar voor het dagelijks beleid van de school 
doen zij veeleer een beroep op de informatiebronnen van 
de koepel. 

Verder verwijst geen van de reactieve directeurs of 
directeurs van familiescholen naar minder bereikbare 
media zoals brochures of rapporten (van liet departement 
Onderwijs of van andere actoren) als belangrijke infor-
matiebron over het onderwijsbeleid. Het is opmerkelijk 
dat de meeste proactieve directeurs (directeurs C, E en 
G) dit wel doen. Voor hen vormen dergelijke publicaties, 
oriënteringsnota's en werkteksten belangrijke instru-
menten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelin-
gen in het Vlaamse onderwijsbeleid. Ook is het opval-
lend dat enkel de proactieve directeurs en directeur F al 
gebruik gemaakt hebben van de website van het depar-
tement Onderwijs. Zij stellen beiden dat dit een bijzonder 
geschikt kanaal is om scholen te informeren over onder-
wijsbeleid en -reglementering. De andere directeurs zijn 
weinig vertrouwd niet het Internet, kennen de web site 
van het departement Onderwijs niet eens of hebben deze 
nog nooit zelf geraadpleegd. 

Uit de casestudies blijkt dat de directeurs zich niet 
alleen onderscheiden in hun houding t.o.v. het communi-
catieaanbod van de overheid; ook de media van de koe-
pel worden verschillend gehanteerd. Voor reactieve 
schoolleiders zijn zowel de schriftelijke als de mondelin-
ge media (i.c. de informatieronde) van deze onderwijs-
actoren noodzakelijk om het onderwijsbeleid en de re-
gelgeving te begrijpen en te kunnen implementeren. Net  
als de directeurs van familiescholen stellen reactieve 
schoolleiders — ongeacht tot welk onderwijsnet of 
-niveau ze behoren — dat de schriftelijke informatie van 
de koepel duidelijker, overzichtelijker, concreter en ge-
bruiksvriendelijker is dan deze van de overheid. Dit is 
voor een deel te danken aan de netspecifieke invulling 
van de onderwijsreglementering. Reactieve directeurs 
richten zich dan ook bijna uitsluitend op de informatie-
bronnen van de koepel. 

Hoewel ook proactieve directeurs communicatieka-
nalen van de koepel raadplegen, hebben deze media voor 
hen veel minder belang. Zij raadplegen een brede waaier 
van informatiebronnen en vinden dat de media van de 
koepel grotendeels een herhaling brengen van informatie 
die ze al via andere kanalen (i.c. media van het departe-
ment en/of vakbonden) vernomen én begrepen hebben. 
Deze schoolleiders beweren ook zonder de communica-
tiekanalen van de koepel voldoende op de hoogte te blij-
ven van het onderwijsbeleid. Directeur C ervaart de be-
leidsinformatie van de koepel zelfs als een poging tot in-
perking van de autonomie van de school. 

Opvallend is dat de elektronische informatie over het 
onderwijsbeleid die de koepels via hun website aanbie-
den, geen van de directeurs uit de casestudies bereikt. De 
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proactieve directeurs zijn voorstander van rechtstreekse 
communicatie met de overheid; directeurs met een meer 
reactief profiel geven de voorkeur aan de klassieke me-
dia. 

In tegenstelling tot de media van het departement 
Onderwijs en de koepels is er m.b.t. het gebruik en de 
evaluatie van de media van de onderwijsvakbonden in de 
casestudies geen duidelijk onderscheid vast te stellen tus-
sen de verschillende types directeurs. 

C. Prioritaire aanspreekpunten 

Samenhangend met de houding van de directeurs ten op-
zichte van het communicatieaanbod van de dominante 
onderwijsactoren, blijkt in de casestudies dat de direc-
teurs van elkaar verschillen in de wijze waarop ze zelf 
informatie over het onderwijsbeleid inwinnen. 

Allereerst is het belangrijk te vermelden dat nage-
noeg alle directeurs in eerste instantie te rade gaan bij 
collega-directeurs indien de reguliere media over het on-
derwijsbeleid hen onvoldoende informatie bieden. Indien 
deze 'consultatie' geen uitkomst biedt, aarzelen de 
meeste proactieve directeurs uit de casestudies (C, E en 
G) niet om het departement Onderwijs om verduidelij-
king te vragen. Deze directeurs menen immers dat amb-
tenaren van het departement hen beter kunnen informe-
ren dan andere onderwijsactoren. Bovendien zijn ze 
voorstander van een zo direct mogelijke relatie tussen de 
overheid en de scholen. De proactieve directeur van 
school H vormt een uitzondering. Hij is meer vertrouwd 
met de medewerkers van de koepel dan met deze van het 
departement Onderwijs. Vandaar dat hij zich in eerste in-
stantie tot de koepel richt en slechts indien deze geen 
eenduidig antwoord kan verstrekken, contacteert hij 
alsnog het departement Onderwijs. 

Wanneer de reactieve directeurs vragen hebben over 
de implementatie van het onderwijsbeleid in hun school, 
nemen zij zelden of nooit contact op met de overheid 
maar richten zich tot de koepel. Hun contacten met het 
departement Onderwijs zijn in grote mate beperkt tot bet 
werkstation'. Gezien directeur J enige tijd in de admini-
stratie gewerkt heeft, vormt zij een uitzondering. 

Opvallend is dat de directeurs van familiescholen 
noch met het departement Onderwijs, noch met de koe-
pel contact opnemen om bijkomende informatie over het 
onderwijsbeleid te bekomen. Wanneer directeur D vra-
gen heeft over de toepassing van de reglementering, 
wendt hij zich tot een onderwijsvakbond; directeur F 
wacht indien mogelijk op een infoonatieronde van het 
departement Onderwijs of van de koepel om dergelijke 
vragen te stellen. 

D. Algemene evaluatie van de overheidscommunicatie 
over het onderwijsbeleid 

Ook inzake de algemene evaluatie van de overheids-
communicatie over het onderwijsbeleid stellen we ver-
schillen vast op basis van het profiel van de directeurs. 
Meer bepaald identificeren proactieve directeurs andere 

3. Bestuurseenheden die o.m. instaan voor de uitbetaling van 
weddes. 

knelpunten m.b.t. de overheidscommunicatie dan hun re-
actieve collega's. 

De proactieve directeurs menen net als directeur D 
(familieschool) dat de overheid vooral tijdens de beleids-
voorbereiding meer moet communiceren met de scholen. 
Of directeurs tijdens deze fase van de beleidsvorming 
voldoende geïnformeerd zijn, is volgens hen te veel af-
hankelijk van hun eigen initiatief. Zij verwachten dat de 
overheid zich sterker profileert in de communicatie over 
beleidsontwikkelingen, dus nog vooraleer deze hun 
weerslag vinden in nieuwe reglementering. Volgens deze 
directeurs laat de overheid te gemakkelijk andere onder-
wijsactoren (vooral koepels en onderwijsvakbonden) het 
voortouw nemen inzake communicatie over de onder-
wij sontwikkelingen. 

De reactieve directeurs A en B en de directeurs van 
de familiescholen uiten een andere kritiek op de over-
heidscommunicatie. Zij vinden moeilijk hun weg terug in 
de informatie over het onderwijsbeleid en menen dat de 
overheid te weinig concrete en praktische richtlijnen 
geeft voor de implementatie van dit beleid. 

E. Informatiedoorstroming binnen de school 

In de casestudies stellen we niet alleen vast dat het pro-
fiel van de directeur samenhangt met zijn houding ten 
opzichte van het communicatieaanbod van de centrale 
onderwijsactoren. De verschillende types directeurs on-
derscheiden zich ook in de wijze waarop ze de informatie 
over het onderwijsbeleid doorgeven aan de personeelsle-
den, ouders en leerlingen die betrokken zijn bij het 
schoolbeleid. 

In de scholen met reactieve directeurs gebeurt de in-
formatiedoorstroming voornamelijk schriftelijk. Zo staan 
de belangrijkste schriftelijke media van de onderwijsac-
toren 'ter beschikking' van leerkrachten, hetzij in de le-
raarszaal, hetzij in het secretariaat of het bureau van de 
directeur waar ze op vraag kunnen worden geraadpleegd 
(wat bijzonder weinig gebeurt). Verder gebruiken deze 
reactieve directeurs enkele interne kanalen om informatie 
over het onderwijsbeleid door te geven aan personeelsle-
den: een mededelingenmap, postvakjes en/of prikborden 
die kopies bevatten uit schriftelijke media van de onder-
wijsactoren, een eigen nota van de directeur en/of een 
intern informatieblad. In school A worden deze kanalen 
zeer systematisch aangewend. De informatiedoorstro-
ming van directeur naar personeelsleden verloopt zeer 
geformaliseerd en volgens bureaucratische procedures 
(b.v. leerkrachten dienen na ontvangst te tekenen 'voor 
kennisname'). De andere reactieve directeurs maken 
veeleer ad hoc gebruik van de interne informatiekanalen. 
Opvallend is verder dat de reactieve directeurs weinig 
initiatieven nemen om informatie over het onderwijsbe-
leid door te geven aan ouders (en leerlingen) die betrok-
ken zijn bij het schoolbeleid. Ook voor mondelinge in-
formatiedoorstroming is weinig aandacht. Deze beperkt 
zich tot het initiatief van leerkrachten, ouders en leerlin-
gen. 

De proactieve directeurs maken gebruik van gelijk-
aardige interne kanalen als hun reactieve collega's om 
informatie over het onderwijsbeleid door te geven aan 
personeelsleden. Daarnaast stellen ook zij de belangrijk-
ste schriftelijke media van de onderwijsactoren ter be- 
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schikking van de leerkrachten. Het verschil met de reac-
tieve directeurs is evenwel dat zij een veel duidelijkere 
visie hebben op hun taak inzake het verspreiden van be-
leidsinformatie binnen de school. Proactieve directeurs 
informeren de personeelsleden hoofdzakelijk mondeling 
over belangrijke onderwijshervormingen en -reglemen-
teringen. Belangrijk is dat het doorgeven van beleidsin-
formatie in deze scholen steeds gebeurt in functie van het 
schoolbeleid en de eigen taak van de personeelsleden. 
Deze directeurs nemen bovendien initiatieven om ouders 
(en leerlingen) te informeren over de concrete implicaties 
van onderwijshervormingen voor hun school. Bijvoor-
beeld via een nieuwsbrief/schoolblad of via een toelich-
ting bij de ontwikkelingen in het onderwijsbeleid op ver-
gaderingen van de oudervereniging en/of de participatie-
raad/schoolraad. 

In familiescholen neemt de interne informatiedoor-
stroming naar leerkrachten een belangrijke plaats in. In-
formele gesprekken vormen een belangrijke aanvulling 
op de schriftelijke informatiedoorstroming via interne 
kanalen. Deze directeurs geven slechts het absoluut 
noodzakelijke door waardoor de informatiedoorstroming 
over het onderwijsbeleid gefragmenteerd en weinig sys-
tematisch verloopt en de informatie niet in een ruimer 
kader gesitueerd wordt. Ook deze directeurs, besteden 
weinig aandacht aan het doorgeven van informatie over 
het onderwijsbeleid aan ouders (en leerlingen). 

IV. ONDERZOEKSRESULTATEN UIT DE SURVEY 

A. Typering van de directeurs 

Uit de resultaten. van de survey blijkt dat de typologie 
van de directeurs zoals deze is geconstrueerd in de case-
studies gedeeltelijk wordt teruggevonden. Aansluitend 
bij de profielen van de directeurs uit de casestudies, be-
schikken we in de survey over twee indicatoren om de 
schoolleider te typeren: 
— de mate waarin de directeur anticipeert op de toe-

komstige regelgeving; 
— de leiderschapsstijl van de directeurs. 

Meer bepaald werd de directeurs gevraagd in welke 
mate ze in hun schoolbeleid anticiperen op de toekomsti-
ge regelgeving. Daarnaast werd bij de directeur op basis 
van vier items gepeild naar zijn participatieve leider- 
schapsstiji. 	= .72). Op basis van deze resultaten kun- 
nen we een onderscheid maken tussen eerder proactieve 
en eerder reactieve directeurs enerzijds en eerder parti-
cipatieve versus eerder directieve directeurs anderzijds. 
De survey biedt evenwel onvoldoende indicaties om —
overeenkomstig de casestudies — de typologie uit te brei-
den met 'directeurs van familiescholen', 

We hebben onderzocht of de vaststellingen uit de ca-
sestudies over het profiel van de directeur en de wijze 
waarop hij zich positioneert in de communicatie over het 
onderwijsbeleid bevestigd worden in de survey. Hiervoor 
hebben we zowel correlatie-analyse als variantie-analyse 
gebruikt. Correlatie-analyse geeft immers een indicatie 
over de samenhang tussen de variabelen terwijl variantje-
analyse aangeeft of er significante groepsverschillen 
kunnen worden vastgesteld. Het is niet de bedoeling om 
hier alle verbanden te bespreken; enkel de belangrijkste  

significante verbanden worden vernield en met cijfers 
toegelicht. 

B. Evaluatie van het communicatieaanbod van de 
onderwijsactoren 

Om na te gaan welke waarde de directeurs aan de ver-
schillende informatiekanalen over het onderwijsbeleid 
hechten, werd gevraagd om voor een dertigtal media van 
verschillende 'zenders' (onderwijsactoren)4  op een vijf-
puntenschaal (met 1 = volstrekt onbelangrijk en 5 — heel 
belangrijk) aan te geven hoe belangrijk men deze vindt 
om op de hoogte te blijven van het onderwijsbeleid. 

Algemeen valt op dat de directeurs de omzendbrieven 
van het departement Onderwijs als hun belangrijkste in-
formatiebron aanduiden (cf. tabel 1). De gemiddelde sco-
re voor dit informatiekanaal is zeer hoog, namelijk 4.39. 
Ook Basisinfo5  en de schriftelijke media van de netten 
scoren telkens hoog (d.i. een gemiddelde score > 4) (cf. 
tabel 2). Ook de meeste informatierondes waarbij per-
soonlijk toelichting wordt gegeven aan directies over 
actuele thema's worden als zeer belangrijk beschouwd. 
De ronde van Vlaanderen van het departement Onder-
wijs in het secundair onderwijs en de informatierondes 
van het OVSG en het VSKO scoren bijna of meer dan 4. 
Ook de website van het gemeenschapsonderwijs scoort 
hoog bij de directies van het secundair onderwijs uit dit 
net. Minder essentieel maar nog steeds belangrijk zijn de 
decreten en besluiten, brochures en rapporten van het 
departement Onderwijs, de websites van het departement 
Onderwijs, het gemeenschapsonderwijs voor het basis-
onderwijs en het VSKO, Klasse voor Leerkrachten en 
wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen (d.i. een 
gemiddelde tussen 3 en 4). Andere media die zich tot een 
breed publiek richten (o.a. persberichten van de Vlaamse 
Gemeenschap, de Infolijnen,...) zijn weinig belangrijk 
voor directeurs. Hetzelfde geldt voor de informatiebron-
nen van de onderwijsvakbonden (uitgezonderd Basis in 
het vrij onderwijs met 3.49) en de overkoepelende ou-
derverenigingen. 

Eerder dan op basis van onderwijsnet en -niveau 
stellen we een samenhang vast tussen het profiel van de 
directeur en het belang dat hij toekent aan het communi-
catieaanbod van de verschillende onderwijsactoren om 
zich te informeren over het onderwijsbeleid. We vinden 
een belangrijke tendens uit de casestudies terug: hoe 
meer directeurs anticiperen op de regelgeving, hoe meer 
belang ze hechten aan 'minder bereikbare' informatieka-
nalen als wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen, 
colloquia en rondetafelgesprekken (cf. tabel 3). Er dient 
evenwel opgemerkt te worden dat de correlatiecoëffici-
ent m.b.t. wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen —
hoewel significant — eet-der klein is. 

4. De selectie van de media is in eerste instantie gebeurd op 
basis van verkennende interviews met sleutelfiguren binnen 
het Vlaamse onderwijsbeleid (o.a. overheid, onderwijsnet-
ten, overkoepelende ouderverenigingen) en werd aangevuld 
op basis van de analyse van de casestudies. 

5. Basisinfo was een schriftelijk medium van het departement 
Onderwijs specifiek voor het basisonderwijs dat inmiddels 
vervangen is door Sehooldirect. 
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Tabel 1: belang volgens de directies van de informatiebronnen van het departement Onderwijs en het ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, per onderwijsniveau (gemiddelden op een viliPuntenschaal en standaardafwijkingen) 

Informatiebron Basisonderwijs 
(N=152) 

Secundair onderwijs 
(N= I 00) 

Decreten en besluiten 3.12 3.39 
1.25 1.26 

Omzendbrieven 4.40 4.38 
0.81 0.75 

Ronde van Vlaanderen 3.29 3.92 
0.99 1.03 

Basisinfo 4.03 
0.88 / 

Klasse voor Leerkrachten 3.59 2.90 
1.00 1.23 

Website 3.42 3.08 
1.17 1.18 

Persberichten van de Vlaamse Gemeenschap 2.74 2.55 
1.12 1.19 

Infolijn van de Vlaamse Gemeenschap 2.89 2.39 
1.16 1.12 

Infolijn van het departement Onderwijs 3.19 2.71 
1.21 1.27 

Tabel 2: belang volgens de directies van de infortnatiebronnen van de Onderwijsnetten, per net en onderwijsniveau 
(gemiddelden op een vijfpuntenschaal en standaardafwijkingen) 

Basisonderwijs Secundair onderwijs 

Informatiebronnen Gemeenschapsonderwijs Dir GO 
(N=28) 

Dir GO 
(AT=17) 

Kaderblad 4.43 
0.69 

4.65 
0.49 

Informatieronde 3.54 
1.02 

3.82 
1.18 

Website 3.41 
1.26 

4.18 
0.88 

Informatiebronnen OVSG Dir.OVSG 
(N=33) 

Dir OVSG 
(N=15) 

OVSG-nieuws 4.41 
0.87 

4.47 
0.64 

Ronde van Vlaanderen 4.58 
0.72 

4.20 
0.94 

Web site 2.84 
1.06 

2.55 
1.13 

InfOrmatiebrottnen VSKO Dir VSKO 
(N=86) 

Dir VSKO 
(W=67) 

Mededelingen 4.74 
0.49 

4.75 
0.47 

Informatieronde 3.87 
0.98 

3.92 
0.96 

Website 3.13 
1.18 

3.28 
1.18 

In de resultaten van de variantie-analyse vinden we een 
aantal aspecten uit de casestudies terug (cf. tabel 4). Pro-
actieve directeurs hechten duidelijk meer belang aan 
minder bereikbare informatiekanalen over het onderwijs-
beleid dan hun reactieve collega's. Naast de vakliteratuur 
beoordelen de twee groepen directeurs ook de website 
van het departement Onderwijs verschillend. Opvallend 
is dat er m.b.t. het belang van media die de meeste in-
spanningen vergen van de gebruiker (colloquia en ron- 

detafelgesprekken) de grootste groepsverschillen kunnen 
worden vastgesteld. Richten we ons op de meer reguliere 
informatiekanalen die de directeurs minder moeite kosten 
om te bekomen, dan valt op dat er vooral m.b.t. het be-
lang van de media van het departement Onderwijs signi-
ficante verschillen kunnen worden vastgesteld tussen re-
actieve en proactieve directeurs. Zo vinden proactieve di-
recteurs zowel Klasse voor Leerkrachten, de informatie- 
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Tabel 3: correlatie-analyse van de relatie tussen de mate waarin de directeur anticipeert op de onderwijsreglemente-
ring en het belang dat hij toekent aan de informatiekanalen 

Verband mate waarin de directeur anticipeert op 
de regelgeving en het belang dat hij toekent aan: 

N 1? p 

Colloquia en rondetafelgesprekken 113 0.35 0.0001 
Wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen  201 0.14 0.0451 

Tabel 4: belang van de media onderscheiden naar de mate waarin de directeur anticipeert op de regelgeving (gemid-
delden op een vijfpuntenschaal, standaarddeviatie, aantal respondenten en p-waarde) 

Reactieve directeurs Proactieve directeurs p-waarde 
0.0121 Klasse voor Leerkrachten 3.05 

1.14 
N=81 

3.44 
1.13 
N=159 

Informatieronde van het departement 3.32 3.66 0.0207 
Onderwijs 1.12 0.98 

N=72 N-154 
Website departement Onderwijs 3.03 3.39 0.0447 

1.21 1.17 
N=67 N=131 

Colloquia en rondetafelgesprekken 1.84 2.76 <.0001 
1.02 1.01 
N=32 N=78 

Wetenschappelijke 	tijdschriften 	en 3.24 3.63 0.0117 
vakbladen 1.12 0.94 

N=66 N=132 

Tabel 5: 	correlatie-analyse van de relatie tussen de leiderschapsstijl van de directeur en het belang dat hij toekent aan 
de informatiekanalen 

Verband participatieve leiderschapsstijl directeur 
en het belang dat hij toekent aan: 

N R p 

Omzendbrieven departement Onderwijs 240 0.13 0.0459 
Klasse voor Leerkrachten 238 0.18 0.0043 
Brochures en rapporten v/h departement Onderwijs 238 0.13 0.0105 
Website v/h departement Onderwijs 198 0.14 0.0425 
Wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen 200 0.23 0.0010 

ronde en de website van het departement Onderwijs, be-
langrijker dan hun reactieve collega's. 

Indien we de directeurs typeren op basis van hun lei-
derschapsstijl vinden we minder eenduidige verbanden. 
Wel is er een - weliswaar vrij kleine maar niettemin sig-
nificante - positieve relatie tussen de mate waarin de di-
recteur een participatieve leiderschapsstijl heeft en het 
belang dat hij toekent aan bepaalde media van het de-
partement Onderwijs. We rapporteren de meest opval-
lende significante correlaties in tabel 5. 

De variantie-analyse toont aan dat participatieve di-
recteurs zowel. Klasse voor Leerkrachten als weten-
schappelijke tijdschriften en vakbladen significant be-
langrijker vinden dan hun directieve collega's (cf. tabel 
6). 

C. Prioritaire aanspreekpunten 

In de survey werd de directeurs gevraagd welke onder-
wijsactoren zij contacteren om informatie over de on-
derwijsreglementering te bekomen die onvoldoende te-
rug te vinden is in het reguliere communicatieaanbod 

over het onderwijsbeleid. De schoolleiders dienden hun 
keuze ook te motiveren. 

De resultaten liggen in dezelfde lijn als in de casestu-
dies. Gevraagd naar hun top drie komen de directeurs 
gemiddeld tot de volgende rangschikking: onderwijskoe-
pel (81%), administratie Basisonderwijs of Secundair 
onderwijs (78%) en collega-directeurs (74%). Opvallend 
is het verschil met het als vierde gerangschikte aan-
spreekpunt, namelijk het schoolbestuur (27%).6  Niet on-
verwacht op basis van de casestudies, is dat slechts één 
vijfde van de directeurs een onderwijsvakbond in zijn 
top drie opneemt. In tegenstelling tot de bevindingen uit 
de casestudies is er echter geen samenhang tussen het 
profiel van de directeur en de mate waarin hij het depar-
tement Onderwijs, een onderwijskoepel of een onder-
wijsvakbond contacteert om aanvullende informatie over 
de onderwijsreglementering te bekomen. 

6. Het betreft hier 27% van de directeurs uit het gesubsidieerd 
onderwijs. 
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Tabel 6: belang van de media onderscheiden naar de leiderschapsstijl van de directeur (gemiddelden op een vijfpun-
tenschaal, standaarddeviaties, aantal respondenten, p-waarde en significante groepsverschillen) 

Directief Noch 	directief' 
noch participa- 
(lef 

Participatief p-waarde Significante 
groepsverschillen 
(p < 0.5) 

Klasse 	voor 	Leer- 3.03 3.26 3.60 0.0094 3 > 1 
krachten 1.25 1.09 1.09 

N=65 N=95 N=81 
Wetenschappelijke 3.10 3.59 3.70 0.0037 3 en 2 > 1 
tijdschriften en vak- 1.15 0.88 1.00 
bladen N=51 N=80 N=69 
1 = directieve directeur; 2 = noch directieve, noch participatieve directeur; 3 = participatieve directeur 

Uit de analyse van de motieven blijkt dat directeurs te 
rade gaan bij het departement Onderwijs indien ze pre-
cieze, exacte informatie over de regelgeving wensen. Di-
recteurs die hun onderwijskoepel contacteren, geven aan 
dat deze gemakkelijk bereikbaar is en snel de correcte in-
formatie biedt. De frequente contacten met collega-
directeurs kunnen verklaard worden door het feit dat de-
ze veel nabijer zijn en men zich meer op zijn gemak 
voelt. Wellicht spelen bij deze contacten andere infor-
matiebehoeften een rol dan bij het contacteren van het 
departement Onderwijs of de koepel. Niet het bekomen 
van precieze informatie is de doelstelling, maar wel het 
peilen naar houdingen van collega's, het nagaan hoe zij 
de regelgeving toepassen, teneinde een eigen mening te 
vormen of te toetsen. 

D. Knelpunten m.b.t. de overheidscommunicatie over 
het onderwijsbeleid 

Om na te gaan hoe directeurs de overheidscommunicatie 
over het onderwijsbeleid in het algemeen evalueren, 
werd hen gevraagd een aantal stellingen te beoordelen op 
een vijfpuntenschaal (1 = helemaal oneens tot 5 = hele-
maal eens). De uitspraken hadden betrekking op de rela-
tie tussen het communicatieaanbod en de informatiebe-
hoeften, de inhoudelijke kwaliteit van de communicatie 
en het verloop van het communicatieproces. 

Uit de resultaten blijkt dat directeurs in het algemeen 
vinden dat het communicatieaanbod van de onderwijs-
overheid aansluit bij hun informatiebehoeften (gemid. 
3.63). Meer bepaald menen zij dat de communicatieka-
nalen van de overheid geschikt zijn om hen te informeren 
(gemid. = 3.68) en dat de informatie doorgaans duidelijk 
(gemid. = 3.44) en volledig (gemid. = 3.64) is. Boven-
dien weten ze in grote mate tot wie ze zich kunnen wen-
den in het departement Onderwijs indien ze vragen heb-
ben over de onderwijsreglementering (gemid. = 3.38). 

Niettemin geven de directeurs ook enkele knelpunten 
aan inzake de overheidscommunicatie over het onder-
wijsbeleid. De directeurs vinden vooral dat er tijdens de 
beleidsontwikkelingen een gebrek is aan communicatie 
tussen het departement Onderwijs en de scholen (gemid. 
= 2.60). Zij verwachten ook reactie van het departement 
Onderwijs indien in de pers bericht wordt over mogelijke 
wijzigingen in de onderwijsreglementering (gemid. 
3.89). Daarnaast menen de directeurs dat het departement 
Onderwijs weinig duidelijke informatie geeft over het 
onderwijsbeleid op middellange teuuijn (gemid. = 2.81). 
In dit kader geven ze ook aan dat het departement On- 

derwijs hen onvoldoende informeert over de motieven 
voor onderwijshervormingen (gem i d. = 2.81). In verband 
met het tweerichtingsverkeer in de communicatie tussen 
overheid en scholen menen directeurs dat het departe-
ment Onderwijs te weinig open staat voor reacties van 
scholen (gemid. = 2.74) en hier vooral onvoldoende re-
kening mee houdt (gemid. = 2.38). 

In tegenstelling tot wat we verwachten op basis van 
de casestudies is er geen enkele betekenisvolle correlatie 
tussen het profiel van de directeur en zijn mening over de 
communicatie van het departement Onderwijs tijdens de 
beleidsontwikkeling (cf. tabel 7). Wel stellen we vast dat 
directeurs die meer anticiperen op de regelgeving de in-
formatie van het departement Onderwijs duidelijker vin-
den. De correlatie is gering maar niettemin significant. 
We vinden een gelijkaardige correlatie voor de mate 
waarin de leiderschapsstijl van de directeur als participa-
tief wordt aangeduid. 

We stellen evenmin een correlatie vast tussen de mate 
waarin de directeur anticipeert op de regelgeving en de 
beoordeling van de stelling: "Indien in de pers bericht 
wordt over mogelijke wijzingen in de onderwijsregle-
mentering verwacht ik reactie van het departement On-
derwijs." Er is echter wel een duidelijk significant posi-
tief verband tussen de beoordeling van deze stelling en 
de leiderschapsstijl van de directeur. 

De resultaten van de variantie-analyse liggen volledig 
in dezelfde lijn. Proactieve directeurs vinden de infor-
matie van het departement Onderwijs duidelijker dan hun 
reactieve collega's (p = 0.0266). Ook is er een samen-
hang tussen de leiderschapsstijl van de directeur en de 
opvatting over de duidelijkheid van de informatie van het 
departement Onderwijs. Directieve directeurs vinden de 
informatie significant minder duidelijk dan matig en 
sterk participatieve directeurs (p = 0.0103). Verder wijst 
variantie-analyse uit dat participatieve directeurs in ver-
gelijking met hun directieve collega's significant meer 
reactie van het departement Onderwijs verwachten bij 
persberichten over mogelijke wijzingen in de onderwijs-
reglementering (p = 0.0069). 

E. Informatiedoorstroming binnen de school 

De directeurs zijn op verschillende manieren spilfiguur 
in het communicatieproces binnen de school. Zij selecte-
ren immers welke informatie doorgegeven wordt, op 
welk moment en via welke kanalen. Uit de variantie-
analyse blijkt dat de positie van de respondent in de 
school een zeer belangrijke rol speelt bij de perceptie van 
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de informatiedoorstroming binnen de school. Opvallend 
is dat de wijze waarop de directeur zijn communicatierol 
vervult, positiever ingeschat wordt door de directeurs 
zelf dan door de 'ontvangers' van de communicatie, na-
melijk het ondersteunend personeel en de leerkrachten. 
Vooral de mate waarin de directeur duiding geeft bij de 
beleidsinformatie van het departement Onderwijs wordt 
door de directeurs positiever geëvalueerd dan door de 
andere personeelsleden (cf. tabel 8). Zo zijn directeurs 
meer dan ondersteunend personeel en leerkrachten van 
mening dat de uitwisseling van informatie over het on-
derwijsbeleid binnen de school voornamelijk via per-
soonlijke communicatie gebeurt (p < 0.0001). Daarnaast 
vinden directeurs significant meer dan de andere respon-
dentgroepen dat ze de beleidsinformatie in een duidelij-
kere taal overbrengen naar de personeelsleden (p < 
0.0001). Een gelijkaardige vaststelling geldt voor de 
mate waarin directeurs aanvullende uitleg geven bij de 
beleidsinformatie van het departement Onderwijs. Ook 
op dit aspect evalueren de directeurs de communicatie 
significant positiever dan het ondersteunend personeel en 

de leerkrachten (p < 0.0001). Verder vinden de direc-
teurs meer dan de andere personeelsleden dat ze vol-
doende informatie over het onderwijsbeleid doorgeven (p 
< 0.0001). 

Uit tabel 9 blijkt dat er een sterk positieve correlatie 
is tussen de leiderschapsstijl van de directeur en de mate 
waarin hij personeelsleden, ouders en leerlingen (volgens 
zijn perceptie) duiding geeft bij de informatie over het 
onderwijsbeleid. Hoe participatiever zijn leiderschapsstijl 
des te meer duiding geeft de directeur. Voor de mate 
waarin de directeur anticipeert op de regelgeving is de 
samenhang met de informatiedoorstroming iets minder 
sterk maar ook duidelijk significant. 

De variantie-analyse levert gelijklopende resultaten 
op. We stellen vast dat proactieve directeurs meer dui-
ding geven bij het doorgeven van informatie over het 
onderwijsbeleid (p = 0.0011). Een gelijkaardig verschil 
vinden we tussen directeurs met een sterk of matig parti-
cipatieve leiderschapsstijl enerzijds en directeurs met een 
directieve leiderschapsstijl anderzijds (p = 0.0003). 

Tabel 7: correlatie-analyse van de relatie tussen het profiel van de directeur en opvattingen over de overheidscommu-
nicatie over het onderwijsbeleid 

Anticiperen 	op 	de 
onderwijsregelgfving 

Leiderschapsstijl 

Het departement Onderwijs speelt voldoende informatie door tijdens de N — 244 N = 243 
beleidsontwikkeling, dus voor de uiteindelijke beslissingen genomen r = 0.02 r = 0.0007 
worden. (X — 2.60) p = 0.7056 p:= 0.9909 
De informatie v/h departement Onderwijs is doorgaans duidelijk. (X = N = 244 N — 243 
3.44) r = 0.15 r — 0.15 

p — 0.0180 p = 0.0234 
Indien in de pers bericht wordt over mogelijke wijzigingen in de on- N — 244 N = 243 
derwijsreglementering, verwacht ik reactie van het departement Onder- r = 0.0006 r = 0.25 
wijs. (X = 3.89) p = 0.9920 p < 0.0001 

Tabel 8: opvattingen over de interne informatiedoorstroming over het onderwijsbeleid in de school (gemiddelden op 
een vijfpuntenschaal) 

Directeurs ' Ondersteunend 
personeel 

LeerkrachtenT  

Persoonlijke communicatie is binnen deze school de belangrijkste 
vorm waarin informatie over onderwijsbeleid wordt uitgewisseld. 

3.88 3.31 3.57 

De directie brengt de beleidsinformatie van het departement Onderwijs 
ineen duidelijkere taal over naar de personeelsleden. 

3.85 3.32 3.46 

De directie geeft aanvullende uitleg bij de beleidsinformatie van het 
departement Onderwijs. 

3.82 3.27 3.38 

De directie zorgt ervoor dat personeelsleden die er nood aan hebben, 
beschikken over voldoende informatie over het onderwijsbeleid. 

4.19 3.87 3.76 

Tabel 9: correlatie-analyse van de relatie tussen het profiel van de directeur en de informatiedoorstroming binnen de 
school 

Verband informatiedoorstroming en IV P 
Mate van anticiperen 246 0.28 <.0001 
Leiderschapsstijl 245 0.31 <.0001 
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CONCLUSIE 

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voor dat de 
schoolleider een centrale rol speelt in het communicatie-
proces van de overheid en de scholen. De directeur is in 
de school de spilfiguur die de informatie verder door-
speelt naar de verschillende participanten aan het school-
beleid. De optimalisering van de overheidscommunicatie 
over het onderwijsbeleid begint dus bij de schoolleider. 

Uit het onderzoek blijkt dat de onderwijsoverheid er 
in grote mate in slaagt goed en duidelijk te communice-
ren met directeurs over beleidsbeslissingen en de imple-
mentatie hiervan. Directeurs ervaren daarentegen een 
structureel tekort aan communicatie tijdens de beleids-
ontwikkeling. Communiceren over beleidsontwikkeling 
is een moeilijke oefening. Dit proces vereist immers 
veelvuldig overleg met diverse actoren, waarbij stand-
punten en posities meermaals kunnen veranderen. Meer 
communiceren over beleidsontwikkelingen betekent niet: 
elke mogelijke beslissing overmaken aan het brede veld. 
Belangrijker is om als overheid open te staan voor de ba-
sis, rechtstreekse contacten te hebben met het veld en 
daar vooral ook rekening mee houden bij nieuwe be-
leidsvoorstellen. Allicht speelt ook mee dat soms te wei-
nig tijd is tussen beleidsbeslissingen en het moment 
waarop beslissingen door de scholen moeten uitgevoerd 
woeden. Het is belangrijk om hier meer tijd te voorzien 
om de juiste informatie duidelijk te communiceren naar 
de scholen. Ook verwachten ze meer verklarende infor-
matie die de achtergrond en motieven voor de beleids-
voering kan verduidelijken. In dit kader zijn initiatieven 
vanuit de beleidsverantwoordelijken om rechtstreekse 
contacten te hebben met het veld zeer belangrijk. Uit het 
onderzoek blijkt dat de informatierondes voor directeurs 
sterk geapprecieerd worden. Zij bevorderen het persoon-
lijk contact tussen directeurs en beleidsverantwoordelij-
ken en zorgen dat de betrokkenen meer duiding krijgen 
bij nieuwe beleidsvoorstellen. 

Een belangrijke vaststelling van het onderzoek is dat 
directeurs van elkaar verschillen in het hanteren van di-
verse communicatiekanalen. Zowel uit de casestudies als 
uit de survey blijkt dat proactieve directeurs op een ande-
re manier met informatie omgaan dan reactieve direc-
teurs. Diezelfde vaststellingen gelden voor directeurs met 
een participatieve leiderschapsstijl versus directeurs met 
een directieve leiderschapsstijl. In vergelijking met reac-
tieve directeurs vinden proactieve schoolleiders de in-
formatie van de overheid belangrijker. Wellicht vanuit 
hun behoefte om een beleid te ontwikkelen en hierover 
zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn, informeren pro-
actieve directeurs zich bovendien meer bij minder be-
reikbare informatiekanalen over het onderwijsbeleid ter-
wijl reactieve directeurs zich veeleer beperken tot de re-
guliere media. De vaststellingen m.b.t. participatieve ver-
sus directieve directeurs liggen in dezelfde lijn. 

Proactieve directeurs en directeurs met een participa-
tieve leiderschapsstijl geven ook meer duiding bij de in-
formatie over het onderwijsbeleid aan leerkrachten, ou-
ders en leerlingen die betrokken zijn bij het schoolbeleid. 
Aansluitend bij de bevindingen uit de casestudies kan 
gesteld worden dat deze directeurs een duidelijke visie  

hebben op hun taak inzake het verspreiden van beleidsin-
formatie binnen de school. Het doorgeven van beleidsin-
formatie in deze scholen gebeurt zoveel mogelijk in 
functie van het schoolbeleid en de eigen taak van de per-
soneelsleden. Bovendien nemen deze directeurs initiatie-
ven om ook ouders en leerlingen te informeren over de 
concrete implicaties van onderwijshervormingen voor 
hun school. 

Optimalisatie van de overheidscommunicatie over het 
onderwijsbeleid impliceert dus ook dat naarmate direc-
ties dynamischer zijn en een meer participatieve leider-
schapsstijl hanteren, de overheid ook gemakkelijker met 
de scholen zal communiceren en dat leerkrachten, ouders 
en leerlingen beter voorbereid zullen zijn om actief te 
participeren aan het schoolbeleid. Wil de overheid de 
communicatie met de scholen optimaliseren, dan is het 
aangewezen om hierbij aandacht te hebben voor de ver-
dere professionalisering van directies. 
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