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Educational Policy and Practice from the perspective of institutional theory: 
Crafting a wider lens  
Patricia Burch  
 
Institutional theorists bezig met drie centrale vragen: 

1. Hoe komt het dat organisaties zo op elkaar lijken, ook als er weinig interactie bestaat tussen 
die organisaties?  

2. Hoe komt het dat veel vernieuwingen geïmplementeerd worden, maar dat er toch weinig 
feitelijk verandert in de praktijk?  

3. Hoe kunnen bredere culturele krachten bijdragen tot de stabiliteit van schoolorganisaties?  
 
Basisidee neo-institutionele theorie 
= brede culturele scripts leiden heel veel organisationeel gedrag  
à heel veel organisaties implementeren praktijken om op anderen te lijken en hun legitimiteit te 
tonen  
 
MAAR hoewel beleidsontwerpen en gedrag verbonden zijn aan bredere sociaal/culturele 
overtuigingen, kunnen deze veranderen dmv interacties 
à individuen en organisaties kunnen de betekenis van een beleid transformeren en nieuwe tools en 
kaders ontwikkelen 
à leidt tot ontstaan van nieuwe policies en instituten om ze te ondersteunen  
 
De institutionele analyses van de laatste jaren zijn niet volledig: 
à vanwege perceptie bij education scholars dat institutionele theorie te sterk benadrukt hoe macro-
dynamieken micro-dynamieken beïnvloeden.  
à past niet goed binnen de doelen van onderwijskundig onderzoek  
 
MAAR naast hun objectives, zijn institutionele theorie en onderwijskundig onderzoek vrij synchroon 
(ze stellen dezelfde vragen):  

- Hoe mediëren interacties tussen de publieke en private sector het ontwerp van het sociale 
beleid en de organisatie van overheidsdiensten? 

- Hoe verkrijgen innovaties die niet stroken met de status quo legitimiteit en verspreiden ze 
zich? 

- Hoe beïnvloeden hervormingen gericht op het lesgeven de bredere beleidsomgeving?  
 

Theoretical Origins and Educational Applications 
 
Vroeger: onderzoek dat institutionele theory en onderwijs linkte keek vooral naar onderwijs in de 
context van wereldwijde patronen en algemene case-studies van brede organisationele en sociale 
fenomenen.  
Nu: bekijken van interactie tussen educational policy en school- en klaspraktijken  
 
Kernideeën van institutionele analyse van educational policies en praktijken 
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1. Policies en praktijken in scholen reflecteren de regels en structuren van de brede 
maatschappij  
à Onderwijskundige instanties worden gevormd door externe druk én culurele waarden: 
bepaalt wat school is en wat we er van verwachten  

2. Verklaren waarom organisaties die gelokaliseerd zijn in heel verschillende omgevingen en 
weinig met elkaar interageren, toch een vergelijkbaar beleid en bijhorende praktijken 
hebben  
Structureel isomorfisme = convergentie in beleid en praktijken tussen organisaties  
à organisaties nemen praktijken over waarvan ze denken dat anderen die als “goed” of 
“routine” zien  
 
Die ideeën ontstaan in de bredere omgeving (zichtbaar in “model organisaties” of “publieke 
discussie vb. resultaten van een onderwijskundig onderzoek door professionals”) en zijn 
interactief (vb. idee van een nieuwe positie in een organisatie dat zich verspreidt en zo 
legitimiteit krijgt).  

3. Losjes gekoppelde systemen: organisaties zijn afhankelijk van hun institutionele omgeving  
à die afhankelijkheid kan leiden tot organisatievormen en beleidspraktijken die afwijken van 
de intenties van de beleidsmakers  

Parson: acties op papier om organisaties te doen voldoen aan sociale normen en 
waarden verschillen vaak van wat er op technisch vlak gebeurt  

 
Samengevat: institutionele theorie draagt bij tot een verstaan van hoe het onderwijsbeleid en zijn 
praktijken interageren met de institutionele omgeving om de beleidsresultaten te vormen.  
à kijkt vooral naar non-rationele factoren die bepalen of en hoe het beleid zijn bedoelde impact 
bereikt  
 

Crafting a Wider Lens: Recent Constructs in Institutional Theory  
 
Aan de hand van een case-study (verder Glendale School District genoemd) wordt getoond hoe de 
institutionele theorie onderwijsonderzoekers kan helpen om de factoren die de implementatie van 
institutionele hervormingen beïnvloeden, te begrijpen.  
à zowel cross-sectionele dynamieken (betreft organisaties die betrokken zijn bij het 
reguleren/consumeren van hervorming gerelateerde diensten/producten) als organisatorische 
koppelingen (vb. communicatiestructuren tussen district en school).  
 
Examining Instructional Reform through the Lens of an Organizational Field  
Conceptuele modellen die gebruikt worden om de implementatie van onderwijsinnovaties te 
begrijpen, zien non-overheidsorganisaties vooral als externe spelers in de beleidsdynamiek.  
= een probleem: hoe leerkrachten onderwijzen en wat studenten leren wordt ook bepaald door de 
interactie tussen overheids- en non-overheidsdiensten  
 
VB. Standards-based reforms: scholen moeten jaarlijks bepaalde standaarden halen  
à Hoe scholen die standaarden behalen, wordt ook bepaald door de bedrijven waarmee scholen 
een contract afsluiten voor de nodige diensten en producten (VB. curriculumontwikkeling, test-score 
analyse, management consulting,…)  
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o Bedrijven doen meer dan fungeren als tussenpersoon tussen beleidsontwikkeling- en 
uitvoering:  

§ Dragers van brede culturele normen  
VB. Investeren in een online curriculum om studenten te remediëren, draagt ideeën 
van een instructiemethode die onderwijzen aan riscico-leerlingen depersonaliseert  

 
Organisatorisch veld = analyse-eenheid voor het onderzoeken van de relatie tussen industriële 
praktijken, culturele normen en interacties tussen organisaties  
Definitie = organisaties die een zone van het institutionele leven vormen (bestaande uit: belangrijke 
leveranciers, gebruikers van middelen, regelgevende instanties en andere soortgelijke organisaties)  

o Concept bouwt op idee van industrie: een populatie van organisaties die in hetzelfde domein 
werken  

§ Uitgebreid door toevoegen van organisaties die de diensten aankopen en gebruiken 
(VB. districten die gestandaardiseerde tests aankopen) + organisaties die 
gelijkaardige dingen aanbieden  

o Concept bouwt ook op organisatorische ecologie: organisaties maken deel uit van hetzelfde 
veld als ze dezelfde niche bezetten (VB. allemaal werken rond professionale ontwikkeling) 

o Een organisatorisch veld onderzoekt hoe veldpraktijken vorm geven aand individuele 
organisaties  

 
VB. van hoe ondrzoek naar organisatorische velden, onderzoek naar onderwijs kan helpen adhv. 
Glendale case-study.  

o Kern: hoe hebben verschillend organisatorische velden rond geletterdheid en wiskunde 
geleid tot onbedoelde beleids- en hervormingspraktijken?  

o District had een outline gemaakt van een theory of action om instructie in zowel lezen als 
wiskunde te verbeteren: hervormingen moesten in beide vakgebieden hetzelfde toegepast 
worden  

§ MAAR implementatie verschilde sterk naargelang vakgebied: hervormingen werden 
sterker doorgedrukt voor geletterdheid, dan voor wiskunde (zowel format als inhoud 
van de training voorzien voor de school verschilde sterk)  

§ Hoe? Hypothese van Burch:  
 Veschillen naar vakgebied in professionale ontwikkeling en andere 

hervormingsactiviteiten van het district  
 Formele beleidsontwerp van het district  

o In kaart brengen organisatorisch veld: relevante organisaties + regulatieve mechanismen + 
culturele scripts + verwachtingen van organisaties rond best practices  

§ Verschillen in samenstelling en karakter organisatorisch veld voor hervormingen in 
geletterheid en wiskunde  

 Geletterdheid:  
à non-overheidsorganisaties speelden een weinig invloedrijke rol  

 Wiskunde: non-overheidsorganisaties speelden een zeer zichtbare en 
invloedrijke rol  

§ Verschillen in oriëntatie van bijscholing van de leerkracht (duidelijke 
geïnstitutionaliseerde visies)  
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 Geletterdheid: leerkracht helpen om beter les te geven + ontwikkelen van 
een uitgebreider repertoire van strategieën (PCK)  

 Wiskunde: ontwikkelen van conceptuele kennis (CK)  
o Verschillen in ideeën over professionele ontwikkeling: geen expliciet onderdeel van het 

formele beleidsontwerp  
à hoewel de beleidsverklaring een algemene hervorming voorstelde, werden er 
verschillende trajecten voor de verschillende vakgebieden opgesteld.  
à normen werden door (non-)overheidsorganisaties omgezet in beleid en praktijk en 
versterkt in hun interactie  

 
Samengevat: idee van organisatorisch veld biedt een wijdere lens om de range van relevante actoren 
die de implementatie van een hervorming mediëren te begrijpen.  
à hoe een hervorming uitpakt hangt af van de horizontale link tussen individuen en organisaties  
à een kader dat een verklaring biedt waarom een hervorming met een duidelijke visie op 
verandering toch op verschillende manieren kan geïmplementeerd worden  
 
Agency and Change Within Organizational Fields  
Veranderingen in gevestigde praktijken worden vaak  top-down (macro-level) verklaard.  
à institutionele theorie: individuen en organisaties op lokaal niveau kunnen ook verandering 
initiëren  
 
Bottom-up approaches: omstandigheden waaronder ideeën die “in het veld ontstaan” getest 
worden en zich verspreiden naar scholen en het systeem-niveau  
“Locus van institutionele verandering”= bron waaruit veranderingen in gevestigde praktijken° à vanuit 
lokale condities (VB. acties/beslissingen van schoolpersoneel of ouders) die zich omhoog werken  
à vanuit de bredere omgeving (VB. acties/beslissingen beleidsmakers) die zich omlaag doorzetten  

• 3 factoren als variabelen in de locus van institutionele verandering 
1. Niveau van ideologisch conflict in het veld  
2. Herhaling van een probleem dat actoren treft die niet gebonden zijn aan de status quo  
3. Het vermogen van actoren om een probleem te situeren in een bredere 
institutioneel/beleidsdiscours 

 
Ideological Conflict in the Field  
Beleidsconflict en contradictie wordt vaak gezien als afbreuk aan een succesvolle beleidsuitvoering.  
Institutional theorists: 

• Diepgaand ideologisch conflict = dubbelzinnigheid  
o Lang bestaande praktijken moeten nauwkeurig onderzocht worden: ideeën die men 

voor vanzelfsprekend zag, kunnen dan gaan wankelen  
o Meer druk en ondersteuning om moeilijke vragen te stellen over wat good practice is  

• Verhit publiek debat = strategische opportuniteit  
o Organisaties met een gebrek aan legitimiteit of kapitaal kunnen gemakkelijk 

veranderingen introduceren  
 
Position in the Field  
Belang van wil en capaciteit bij de uitvoering van hervormingen  
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• Wil = disposities van uitvoerders van hervormingen tov. onderwijsbeleid 
• Capaciteit = mate waarin uitvoerder over de nodige kennis, vaardigheden, netwerken en 

financiële middelen beschikt om een hervorming uit te voeren  
o Capaciteit reflecteert culturele normen en gevestigde praktijken:  

Hoe meer “established” een organisatie is, des te waarschijnlijker zal een 
vanzelfsprekend begrip van capaciteit zijn standpunt kenmerken  

 
Agency-based perspectief: nieuw concept om institutionele verandering te bekijken  
= hoe minder “established” individuen en organisaties lang bestaande praktijken kunnen verstoren en 
nieuwe ideeën introduceren  
à marginale organisaties hebben minder interesse in het behouden van de status quo (<> established 
organisaties)  
 
Strategic Action to Build Legitimacy for Alternative Approaches 
Verschillende strategieën voor locale actoren die geconfronteerd worden met een zich herhalend 
probleem, maar het niet eens zijn met “established” praktijken:  

1. Negeer het probleem  
2. Parafraseren als iets wat al gekend is 
3. Het probleem zien als “uniek” en herkaderen (vooral belangrijk in institutionele verandering)  

à Ziet men een probleem als iets wat de collectieve aandacht trekt, dan zet men de eerste 
stap naar een nieuwe oplossing (experimenteren met alternatieve strategieën)  

 
Verschillende strategieën om een alternatief voor een probleem voor te stellen:  

1. Gebruik ideologisch conflict  
VB. alliantie aangaan met meer krachtige leden in het veld die je idee deelt en kan helpen om 
een vaste voet te winnen 

2. Legitimiteit opbouwen voor je aanpak 
VB. je eigen ideeën verbinden aan reeds bestaande beleidsdoelen/criteria  
VB. theoretiseren + data verzamelen  

 
Agency-based perspectieven kunnen onderzoekers veel bieden:  
à antwoorden op problemen met het onderwijsbeleid kunnen niet altijd opgelost worden door 
beleidsmakers/organisaties  
à belangrijk om te begrijpen hoe ideeën die vanuit het veld ontstaan, legitimiteit verwerven  
 
Institutional Theory and Policy Outcomes 
Hoe dragen hervormingen gericht op het versterken van klaspraktijken bij tot veranderingen in het 
bredere beleid?  
= effect van interacties tussen organisaties op het bredere beleid  
 
Field effect = toename van de ideologische mens + financiële bronnen beschikbaar voor 
individuen/organisaties die aan een probleem werken  

o Resultaat = toegenomen zichtbaarheid van het probleem  
o Resultaat = het verschijnen van nieuwe vormen/categorieën van expertise om het probleem 

om te lossen  
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VB. meer budget 
o Resultaat = toegenomen interactie tussen organisaties uit verschillende sectoren, die elk op 

een andere manier bij het probleem betrokken zijn  
 
VB. Field effect adhv. Glendale case-study  

o Hervormingen faalden (zie vorige uitweiding Glendale)  
§ Hoog niveau van incompetentie bij stafleden verantwoordelijk voor hervorming 

(beperkt begrip van instructiestrategieën 
§ Hoe het schoolpersoneel en de districts-administratie de nieuwe doelen 

implementeerden, verschilde van de geest van de nieuwe wet  
o Hoewel de hervorming faalde, stimuleerde het wel interacties die de oorspronkelijke 

bedoelingen van de hervorming bevorderden  
§ Een bredere constellatie van organisaties raakte betrokken: nieuwe expertise en 

tools  
§ Opkomst van nieuw lokaal leiderschap (school-based geletterdheid coaches)  

 
Field effects moeten niet de plaats innemen van het initiële doel van een hervorming om de kwaliteit 
van leren en lesgeven te verbeteren.  
 
Field effects kunnen bijdragen aan de voortdurende bezorgdheid van onderwijsonderzoekers om 
ervoor te zorgen dat hervormers over de middelen beschikken om verandering in de loop van de tijd 
te ondersteunen.  
à belang van menselijk, sociaal en psychologisch kapitaal om grootschalige hervormingen in lokale 
settings mogelijk te maken  
 
Door de lens van institutionele theorie kan de centrale rol van interacties die verder gaan dan 
publieke en private organisaties gezien worden in het bouwen van kapitaal en het vormen van lokale 
meningen over benodigde vaardigheden, geld en/of netwerken.  
 

Crafting a Wider Lens: Present Importance and Future Issues  
 
Relevantie van institutionele theorie 

• Aandacht voor de rol van zowel profit/non-profit organisaties in lokaal bestuur  
à organisaties die eerst vooral gebruikt werden voor het voorzien van middelen, worden nu 
ook ingezet voor het ontwerpen van interventies  

• Nood aan conceptueel kader dat non-overheidsorganisaties centraal plaatst in het 
beleidsmakingsproces  

 
Figuur 
Nood aan conceptueel kader dat de toenemende invloed van non-overheid organisaties in het 
onderwijs binnen een grotere institutionele context situeren, door te erkennen hoe bredere culturele 
normen de publiek-private interacties beïnvloeden.  
 
Tegenwoordig: explosie van rationele organisatorische modellen om lesgeven en leren te verbeteren:  
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à rationale hierachter: door duidelijke mandaten vast te stellen, daar beleidsstrategieën aan te 
koppelen en nuttige gegevens te gebruiken om beleidsbeslissingen te nemen, kunnen beleidsmakers 
zinvolle verbeteringen bereiken in lesgeven in de klas.  
 
Institutionele theorie: genuanceerde bril 
à onderzoeken hoe organisatorische/institutionele condities hervormingen mediëren en de 
klaspraktijk beïnvloeden  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figuur 
Toont hoe institutionele theorie aandacht heeft voor bredere culturele krachten om te bepalen wat 
een “significant effect” heeft.  
 
Toekomstige werk moet focussen op: 

• Gebruik van mixed-methods: testen van theorie en hypotheses + kwalitatieve data  
• Rol van institutionalisering in profit en non-profit organisaties 

à historisch gezien maakte men een onderscheid tussen de technische omgeving van een 
organisatie (waar organisaties beloond worden voor efficiënte controle van productie) en de 
institutionele omgeving (waar organisaties beloond worden om zich aan te passen aan regels 
en opvattingen)  
à het technische aspect werd doorgaans gekoppeld aan profit-organisaties, de institutionele 
zaken aan overheidsdiensten  
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à toegepast op onderwijs kan dit leiden tot een beeld van de overheid als een belemmering 
van efficiëntie en profit-organisaties die gedreven worden door competitie en dus 
innoverend zijn  

 Deze opvatting zou sneu zijn: de overheid heeft uiteraard altijd een 
institutionaliserende rol (staat vast), maar non-overheid organisaties (ook die die 
“innoverend zijn”) dragen bij tot processen van institutionalisering 

 Nood aan genuanceerd en robuust onderzoek dat nagaat hoe zowel profit en non-
profit organisaties (en hun interactie) bestaande praktijken versterken en 
transformeren  

 
 

  
 


