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Intro en leeswijzer

Dit boek is een neerslag van de professionele ervaring van twee personen die de voor-
bije dertig jaar op hun eigen manier bezig waren met (aspecten van) schoolorganisa-
tieontwikkeling.

Paul Mahieu was als onderzoeker-hoogleraar bezig op het domein van de relatie tus-
sen maatschappelijke ontwikkelingen en schoolbeleid. Karina Verhoeven werkt als 
begeleider en trainer van schoolleiders en -teams.

Het raakvlak tussen hun beider ervaringen vormt het thema van dit boek: schoolcul-
tuur. Paul schreef reeds boeken hierover in 1989 en 1999. Karina maakt er een vast 
aandachtspunt van bij het bewustwordingsproces van haar trainees.

In dit boek worden die ervaringen gesystematiseerd, geconcretiseerd en geïllustreerd. 
De lezer mag dus een theoretisch kader verwachten, aangevuld met getuigenissen, 
praktische instrumenten en voorbeelden.

Dit boek is geen academisch product, waarbij elke stelling wordt ondersteund door 
bronnen, referenties, voetnoten en cijfers. Het is wel wetenschappelijk onderbouwd 
en vooral gericht op de praktijk.

In dat perspectief is het boek vooral geschreven voor mensen die in verschillende 
rollen (schoolbestuur, -leiding, -begeleiding en ‘verantwoordelijke’ leerkrachten) wat 
afstand willen nemen van de dagelijkse beslommeringen en vanuit een breder per-
spectief hun school willen begrijpen en verrijken.

Dit boek is gestructureerd volgens het model dat in hoofdstuk 1 wordt verantwoord. 
De bijgevoegde bladwijzer kan de lezer hanteren als oriëntatie.
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Cultuur lijkt een zeer abstract fenomeen. Toch heeft het belangrijke praktische conse-
quenties, ook en zeker in scholen. Daartoe hebben wij in dit boek talrijke concrete 
handreikingen opgenomen in de vorm van instrumenten, stappenplannen of tips. Die 

worden in de marge aangeduid met het icoontje .

Verder hebben wij zeven mensen bereid gevonden hun concrete ervaringen inzake 
schoolcultuur met ons te delen. Wij hebben hen evenwichtig geselecteerd op basis 
van de criteria ‘Vlaanderen-Nederland’ en de onderwijsniveaus ‘primair/secundair/
tertiair’. Hieronder stellen wij hen en hun organisatie kort voor. Hun quotes worden in 
het boek door een pijltje aangeduid.

Peter Francken had al ruim 20 jaar ervaring als teamleider in het VMBO in Neder-
land toen hij in augustus 2015 overstapte naar het Commanderij College te Gemert. 
In januari 2015 heeft hij de master ‘Educational Leadership’ afgerond. Thans is hij 
dus schoolleider van een Mavo-team met 310 leerlingen en 27 docenten. In dat team 
is hij verantwoordelijk voor het onderwijs en personeel. Het team werkt op één van de 
vier vestigingen waar 850 leerlingen zitten. Het is de deelschool Mavo in Gemert. In 
totaal heeft het Commanderij College vier vestigingen met ruim 2 800 leerlingen. Hij 
gaf ons vooral inzicht in hoe een landelijke omgeving de schoolcultuur beïnvloedt en 
in hoe onderzoeksmatig schoolleiderschap hiermee omspringt.

Herman Frooninckx komt dan weer uit een school in een stedelijke omgeving 
(stad Mechelen) met alle schoolculturele eigenheden van dien. Hij is gewezen di-
recteur van het Onze Lieve Vrouw van de Ham-instituut, respectievelijk COLO-
MAplus in Mechelen. Thans is hij zelfstandig trainer bij Ravidant bvba. Vanuit deze 
functies is hij een ‘ervaringsdeskundige’ in het omgaan met multiculturele scholen, 
een deskundigheid die hij deelt met collega’s via trainingen en diverse publicaties. 
De opgenomen ‘quotes’ zijn dan ook deels afkomstig uit die publicaties en eerder 
verschenen persartikels. ‘De Ham’ was een relatief grote secundaire school met een 
onderwijsaanbod als handelsschool. In zijn interview zal Frooninckx beklemtonen 
dat dit een aparte professionele cultuur inhield. Tegelijk was de school terechtgeko-
men in een onomkeerbaar ‘verzwartingsproces’ dat uiteindelijk tot een inkrimping 
van het leerlingenaantal leidde met een gedwongen fusie met het Coloma-instituut 
tot gevolg. Deze school had en heeft een breed onderwijsaanbod dat figuurlijk 
en letterlijk in vijf ‘huizen’ wordt ondergebracht (zie: www.colomaplus.be). Met 
Frooninckx kunnen we gerust stellen dat deze huizen evenveel culturen huisvesten. 
De school is dan ook op twee manieren multicultureel te noemen: professioneel en 
etnisch.

Harrie J.Th. Van de Ven is voorzitter van het College van Bestuur van Stichting 
Optimus Primair Onderwijs sinds 2015. Het bestuur omvat 31 basisscholen. Die ver-
tegenwoordigen evenveel verschillende culturen, wat een geëigende managementaan-
pak vereist.
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Julie Sels is master in de opleidings- en onderwijswetenschappen. Zij werkt al 15 jaar 
(met een kleine onderbreking) op het PIVA (een grote provinciale school voor tech-
nisch en beroepsonderwijs in Antwerpen), waar zij sinds een jaar algemeen directeur 
is.

Carl Foulon heeft een lange en afwisselende loopbaan achter de rug. “Ik had 5 jaar 
onderwijsbeleid in Leuven gestudeerd en daarna bedrijfsdidactiek in Groningen. In 
1998 stond ik aan het hoofd van de opleidingscel van het IPV (voedingsnijverheid) 
te Anderlecht. Toen maakte ik een foute keuze; er werden vele beloftes op papier 
gedaan, maar niet nagekomen. Ik ging werken in Mannheim (2008) aan een business-
school voor high potentials. Na twee weken kwam ik terecht bij een farmaceutisch be-
drijf, een Japans bedrijf in België (Wetteren, Balen enzovoort). Zij namen een Indiaas 
bedrijf over, dat liep fout. Ik leerde met verschillende culturen omgaan.” Familiale en 
gezondheidsomstandigheden brachten hem uiteindelijk en definitief naar het onder-
wijs. “Mijn vader was ook een echte onderwijsmens en had mij altijd geadviseerd om 
in het onderwijs te gaan werken. Het Montfortcollege kwam uit een crisisperiode; er 
waren op 8 jaar tijd zes directies gepasseerd. Ze zaten financieel en qua visie in een 
gat. Ik deed er aan crisismanagement. Want binnen de 2 jaar zou er een doorlichting 
komen en die is positief afgelopen.”

In die jaren was hij tegelijkertijd pedagogisch directeur van het ‘elitaire’ Montfort-
collega (ASO) met internaat, en kwaliteitsdirecteur van het Sint-Angela-Instituut te 
Tildonk. “Ik werd ontboden door het SB en zij vroegen mij twee jobs die ik graag zou 
willen doen. Ik had ook een nota voorgesteld en ik werd bekeken als een soort ‘cac-
tus’. Ik mocht een dienst op mezelf runnen en men noemde mij ‘professioneel mas-
seur’ en ‘werfleider’ van die scholen.” Daarna werd hij ombudsman voor alle directies 
op het vlak van personeelsbeleid voor deze scholen. Hij reorganiseerde het internaat 
en verdeelde het in kleine, intelligent homogene groepjes. Het aantal groeide van 640 
naar meer dan 1 000 leerlingen, waardoor de school ook financieel vooruitging.

In 2016 maakte hij de switch naar het hoger onderwijs, namelijk de Thomas More 
Hogeschool. Die behelst 16 000 studenten en 1 500 collega’s in ‘een amalgaam van 
negen vestigingen’. Hij maakte er onder andere de vorming van en de integratie met 
de associatie Katholieke Universiteit Leuven mee. Ook een culturele wereld van ver-
schil...

“Ga lekker even zijn wat je zegt” past perfect als samenvattende quote uit het gesprek 
met Edith Van Montfort. Tijdens ons gesprek was zij nog (en sinds 2001) bestuurder 
van de Stichting Katholiek Basisonderwijs Oss (toen 4 100 kinderen, 400 personeels-
leden, 1 miljoen omzet). Maar in het gesprek kondigde zij reeds aan dat er nog een 
operatie op poten stond. Nu is zij cobestuurder van SAAM. De Stichting Katholiek 
Basisonderwijs Oss werkt met een centrale directie aan een sterke onderwijsorganisa-
tie, waarin de kwaliteit van het onderwijs de hoogste prioriteit heeft, de herkenbaar-
heid van de scholen vooropstaat en waar de uitdaging ligt bij de ontwikkeling en de 
begeleiding van kinderen. Dat was al het centrale idee tijdens ons gesprek. In Oss, 
Bernheze, Boekel, Landerd, Meierijstad en Uden werken ondertussen 29 scholen (647 
collega’s en 6 689 kinderen) SAAM. “Bij SAAM-scholen staan samen ontdekken, 
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maken en leren centraal. Iedere school geeft daar op zijn eigen wijze invulling aan. 
SAAM-scholen zijn katholiek, openbaar of iets daartussen”: een verhaal van samen-
werking en visieontwikkeling.

Terwijl ons vorige gesprek in Nederland op de feiten vooruitliep, gold dat ook voor 
het gesprek met Tom Hoeyberghs, directeur van de basisschool De Prins in het 
Vlaams-Brabantse Diest. Hij stond toen immers voor een verhuizing naar de overkant 
van de straat, naar een véél groter gebouw. Dat was wel nodig, want het leerlingen-
aantal groeide sinds zijn (relatief beperkte) periode als directeur spectaculair. In 2018 
ontving de school de tweede prijs van de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs. 
Een terechte waardering voor een school-in-ontwikkeling waar men – zo zal blijken 
uit ons afsluitende hoofdstuk – cultuur als één van de fundamentele pilaren van zijn 
eigenheid (h)erkent.



Hoofdstuk 1

Schoolcultuur: een referentiekader

passief

actief

internextern

Schoolcultuur als
metafoor

Schoolcultuur als
systeemvariabele

Schoolcultuur als
omgevingsfactor

Schoolcultuur als
ideologie

1.1 Je ziet het niet, maar je voelt het wel

Als je een leraar of schoolhoofd vraagt zijn of haar school te beschrijven, krijg je 
meestal een antwoord in termen van het onderwijsaanbod, omvang, pedagogisch pro-
ject of andere zaken die je ook op de website of in het jaarverslag kunt vinden. Dat 
zijn de formele aspecten van de school: interessant, maar zelden zeggen ze iets over 
de ware aard van die instelling. Bij wat doorvragen zal je gesprekspartner misschien 
iets zeggen over de sfeer, het klimaat, de betrokkenheid van leraren en ouders of over 
het welbevinden van de leerlingen. Een zeldzame schooldirecteur zal zelfs het woord 
‘schoolcultuur’ in de mond durven te nemen en dat illustreren met “de waarden, nor-
men en opvattingen die wij in de school delen”. Dat wordt dan geïllustreerd aan de 
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hand van dure woorden en abstracte begrippen die meer zeggen over de beoogde 
wenselijkheid dan over de feitelijkheid.

Die feitelijkheid en wenselijkheid willen we in dit hoofdstuk in evenwicht brengen. 
Daartoe zoeken we vooreerst naar het wezen van de schoolcultuur, daarna geven we 
het belang ervan aan. Vervolgens presenteren wij vier benaderingen, die ook de rug-
gengraat van het verdere boek uitmaken. En we eindigen met enkele bedenkingen 
over de haalbaarheid van een cultuuranalyse.

Met schoolcultuur bedoelen we de organisatiecultuur van scholen. Het gaat dus niet 
om cultuur in het schoolcurriculum (wat overigens sterk ondergewaardeerd is), noch 
om cultuurbeleid in de enge zin (culturele activiteiten, schilderijen tegen de wand of 
gedichten in het schooltijdschrift).

Organisatiecultuur is wat het zegt: samenwerkende mensen en hun omgeving ervaren 
dat hun school ‘iets heeft’, dat organisaties verschillen, niet alleen omdat ze andere 
producten of diensten leveren, maar omdat ‘het er anders aan toegaat’. “Culture is the 
way we do things around here”... Je bent je er niet van bewust omdat het gaat om de 
alledaagsheid, de vanzelfsprekendheden, ‘het leven zoals het nu eenmaal is’... Je ziet 
het niet, maar je voelt het wel.

Over organisatiecultuur zijn honderden definities beschikbaar. Dat brengt ons alleen 
maar in verwarring. Daarom trachten wij dit moeilijke concept te ontrafelen door het 
af te zetten tegen aanverwante begrippen, de eigenaardigheden ervan te inventariseren 
en ten slotte het op een theoretische basis in een begrijpelijk kader te plaatsen.

1.2 Het is warm, maar je voelt het niet

Voogt (in Van Wieringen et al., 2004) zet het begrip ‘(school)cultuur’ af tegenover vijf 
andere begrippen. Het schema dat zij daarbij gebruikt, biedt de mogelijkheid om ons 
te beperken tot enkele bedenkingen (zie figuur 1.1).

Filosofie/missie: de basiswaarden die de school aanhangt en de doelstelling die ze 
daarmee beoogt. De missie is vaak gebaseerd op brede ideologieën. De missie omvat 
de wezenlijke ‘eindopdracht’ waaraan de school wil bijdragen. Die is meestal vrij 
abstract omschreven in de zin van ‘wij willen bijdragen aan een betere wereld’.

In het Engels bestaan minstens tien synoniemen voor het Nederlandse 
‘doel(stelling)’. Daarin verschuilt zich een hiërarchie, die wij illustreren aan de hand 
van een ‘groene’ school (zie tabel 1.1).
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1. Filoso�e/missie/visie
Toekomstgericht

‘Wat voor school willen wij zijn?’
Zichtbaar in comunicatie, boodschap en gedrag

5. Sfeer
Het soort ‘energie’ in de organisatie

(intuïtief voelbaar) 
Zichtbaar in het tempo (kalmte, opgejaagdheid),

de gerichtheid (op prestaties, op mensen),
de uitstraling (koelheid, afstandelijkheid,

warmte, gezelligheid)

4. Stijl
‘Hoe werken wij?’

Zichtbaar in gedrag, omgangsvormen,
leiderschap, uiterlijk (materieel, huisstijl, logo,

netheid, onderhoud)

3. Organisatieklimaat
Zichtbaar in coördinatiemechanismen,

besluitvormingsstructuur, communicatielijnen,
informele communicatie, con�icten (overlap 
met sfeer, nl. op ‘gerichtheid’ en met stijl), 

leiderschap en gedrag

2. Identiteit
Heden – status quo

‘Wie zijn wij?’ ‘Waarom zijn wij er’
steunt op �loso�e (grondslag gedrag)

zichtbaar

cultuur

 Figuur 1.1.   Cultuur en aanverwante begrippen (Voogt, 2004, p. 114)

Engels Nederlands Voorbeeld

Mission, calling Missie Bijdragen aan een betere wereld

Objective, destination, end Objectief Een zuiverder milieu door daling van de CO
2
-

uitstoot met x %

Purpose, goal, aim Doel(stelling) Leerlingen ecologischer laten denken en 
handelen

Target, butt Actiedoel Doel implementeren in klas x

 Tabel 1.1.  Niveaus van doelen.

De eerste twee niveaus kunnen we actualiseren via een korte zoektocht in de word-
versie van een basisdocument (mission statement, pedagogisch project, oprichtings-
verklaring...) naar achtervoegsels van woorden die bijvoorbeeld eindigen op:
zz -isme: realisme, socialisme, idealisme, humanisme, katholicisme... (verwijzend 

naar ideologieën);
zz -ogie: ecologie, theologie, pedagogie... (verwijzend naar wetenschappelijke ver-

antwoording of verklaring).

Een alternatief bestaat in het nagaan van doelen aan de hand van (een zoekopdracht 
naar) werkwoorden, zoals ‘bijdragen’, ‘realiseren’, ‘bereiken’... Hier dient wellicht 
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een verkenningsronde aan vooraf te gaan om zo de relevante woorden conform de 
gehanteerde stijl te vatten. Als er in een relevante tekst cijfers voorkomen, dan geven 
ook die wellicht een indicatie van nagestreefde doelen.

Voor een school kan deze oefening leerzaam zijn omdat ze zo op het spoor kan 
komen van de officieel beleden doelstellingen, maar ze kan ook nuttig zijn om (in 
diverse teksten) na te gaan of er een ‘hiërarchische logica’ schuilt in de schrijfsels.

Klimaat: onder andere de Vlaamse onderwijssociologe Mieke Van Houtte heeft 
een grondige analyse gemaakt van de ‘concurrentie’ tussen de begrippen ‘klimaat’ en 
‘cultuur’. Haar conclusie vind je in tabel 1.2.

Klimaat Cultuur

‘organisatiepersoonlijkheid’

Gedeelde percepties Gedeelde overtuigingen en aannames

Opvattingen over wat anderen denken Persoonlijke opvattingen

‘De kwalificaties zijn in deze klas niet zo 
belangrijk.’

‘Voor mij is het erg belangrijk om hoog 
gekwalificeerd te zijn’

Objectief, meetbaar Artefacten, standaarden, veronderstellingen

Inductief product Deductief gegeven

 Tabel 1.2.  Verschil tussen klimaat en cultuur (vrij naar: Van Houtte, 2005).

Het begrip ‘klimaat’ is afkomstig uit de meteorologie of weerkunde en betreft zowel 
een wereldwijde langetermijnbenadering (klimaatopwarming) als een lokaal korteter-
mijnfenomeen: de weersverwachting voor Noord-Nederland of de Belgische Arden-
nen. Het gaat om een geheel van kenmerken, zoals temperatuur, windkracht, vorming 
van (hoge en lage) wolken, luchtdruk en neerslag. Het omvat een objectief aspect 
(barometerstand, graden Celsius), maar eveneens een subjectief: de psychologische 
temperatuurbeleving (bij noordenwind lijkt het veel kouder dan de thermometer aan-
geeft). Hetzelfde geldt voor onze benadering van schoolklimaat:
zz Het heeft zowel een internationaal comparatief aspect (de OESO en vooral TIMMS 

internationale vergelijkingen) als (en vooral) een lokaal schoolkenmerk.
zz Het bestaat uit een (nog veel langere) lijst van indicaties.
zz Het bestaat uit zowel een objectief aspect als (vooral) een subjectief gegeven: men-

sen voelen soms dingen aan die in strijd zijn met de officieel voorgehouden eigen-
heid...

In onze definitie ‘de door mensen in de organisatie gedeelde opvattingen, waarden en 
normen die richtinggevend zijn voor de werking van een school’ zijn ‘klimaat’ of aan-
verwante begrippen niet opgenomen. De bovenstaande linken met andere onderdelen 
van dit boek maken echter duidelijk dat zij allemaal een onderdeel uitmaken van het 
cultuur-containerbegrip. Hieronder zal overigens blijken dat het begrip ‘waarden’ in 
hoge mate spoort met de missie van een school.
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1.3 Het belang van schoolcultuur

In de (overigens zeer uitgebreide) literatuur over kwaliteit van onderwijs komen steeds 
vier criteria naar voren. Die kwaliteit wordt mede bepaald door:
zz de kwaliteit van leerlingen (intelligentie, sociale herkomst...);
zz de professionaliteit van leraren;
zz de structuur van het onderwijs;
zz het schoolbeleid.

Op het eerste heeft de schoolcultuur weinig impact, maar ook hier geldt dat cultuur 
afstraalt op deze aspecten (zie o.a. hoofdstukken 2 en 5).

De professionaliteit van leraren wordt in hoge mate bepaald door hun opleiding 
en permanente vorming. Wat dat laatste betreft, groeit het inzicht dat schoolinterne 
vorming en vooral samenwerking en overleg een grotere impact hebben dan klassieke 
nascholingsprogramma’s van onderwijs: hoe geven we vorm aan onderwijs? Interne 
vorming en samenwerking zijn nu net aspecten van cultuurmanagement op school.

Een en ander bevestigt de stelling van Voogt: “Prestatieverschillen tussen leer-
lingen kunnen maar in heel beperkte mate aan organisatiekenmerken van de school 
worden toegeschreven. De verschillen in prestatie die dan nog wel verklaard kunnen 
worden door schoolkenmerken vertonen meer samenhang met cultuurelementen en 
vooral ook met de kwaliteit van de onderwijsleersituaties.” Hierbij twee opmerkingen: 
1) cultuur is een organisatiekenmerk en 2) cultuur en structuur zijn gerelateerd, zoals 
blijkt uit het schema van Vanhoof en Van Petegem (figuur 1.2). Daarin worden acht 
indicatoren (of dragers) van beleidsvoerend vermogen geïnventariseerd en centraal 
geplaatst tussen cultuur en structuur.

De structuur van het onderwijs: wie verzorgt waar en wanneer welk onderricht? 
Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van overheid en schoolbeleid. Hier komen 
we in hoofdstuk 4 op terug.

CULTURELE
KENMERKEN

STRUCTURELE
KENMERKEN

INDICATOREN VAN
BELEIDSVOEREND VERMOGEN

1. Doeltreffende communicatie
2. Gedeeld leiderschap
3. Geïntegreerd beleid
4. Gezamenlijke doelgerichtheid
5. Innovatief vermogen
6. Ondersteunende relaties
7. Re�ectief vermogen
8. Responsief vermogen

 Figuur 1.2.  Relatie tussen cultuur en beleidsvoerend vermogen (Vanhoof & Van Petegem, 2017).
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Net zoals schoolleiderschap mag cultuur dan wel geen direct effect sorteren op de 
resultaten van leerlingen, het heeft ongetwijfeld indirecte effecten. Vanhoof zegt het 
zo: “Cultuur...
zz bepaalt de grenzen;
zz biedt een identiteit;
zz stimuleert betrokkenheid;
zz versterkt de stabiliteit van het sociale systeem;
zz stuurt attitudes en fungeert als controlemechanisme.”

De indirecte invloed van schoolcultuur op leerlingen blijkt uit een Vlaamse studie 
door de VUB (Elchardus, Kavadias & Siongers, 1999) bij zowat 5 000 leerlingen uit 
meer dan 60 scholen. Zij stelden weliswaar vast dat de waarden en de houdingen van 
jongeren in belangrijke mate buiten de scholen worden gevormd. (De belangrijkste 
socialisatievelden zijn de media- en smaakculturen, de levensbeschouwelijke context, 
het verenigingsleven en het gezin.) Maar anderzijds bleek het ‘verborgen curriculum’ 
(lees: de schoolcultuur) wel een belangrijke invloed te hebben op de waardevorming. 
Daarbij bleek dat de schoolkenmerken die betrekking hebben op de participatie (aan 
besluitvorming en extracurriculaire activiteiten) van leerlingen, een effect hebben. 
“Het schoolklimaat en de gezagsverhoudingen op school hebben een aantal effecten 
op het etnocentrisme van de leerlingen. Op scholen waar leerkrachten zich goed voe-
len en tevreden zijn met de schoolleiding, zijn de leerlingen minder racistisch. Ook 
de autonomie van leerkrachten heeft een gunstig effect. Als leerkrachten het gevoel 
hebben dat de directie te dirigistisch optreedt en hun professionele autonomie beknot, 
ligt het etnocentrisme bij de leerlingen hoger” (Elchardus et al., 1999, p. 37). De on-
derzoekers pleiten dan ook voor het creëren van een gunstige omgeving voor waarde-
vorming, en maken dat concreet aan de hand van zeven aanbevelingen:
1. Ontwikkel een democratische school en een cultuur van betrokkenheid.
2. Zorg voor een regelvaste omgeving.
3. Kies voor een ondersteunend leiderschap.
4. Kies voor een leiderschap dat de autonomie van de leraar niet verstikt.
5. Vergeet niet dat doeltreffende waardevorming een aspect is van doeltreffendheid 

in het algemeen.
6. Let op de waarden van de leerkrachten.
7. Wees voorzichtig met B-attesten (het middel om leerlingen in Vlaanderen te ver-

plichten van richting of onderwijsvorm te veranderen; dit leidt blijkbaar tot degra-
derende ervaringen bij leerlingen).

Wellicht is de vijfde aanbeveling de belangrijkste, omdat ze aansluit bij heel veel on-
derzoek naar schooleffectiviteit, zoals onder meer blijkt uit figuur 1.2 over de relatie 
tussen cultuur en beleidsvoerend vermogen.
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1.4 Cultuur: één definitie, vele kenmerken

Eerder formuleerden wij de volgende definitie van schoolcultuur: ‘het door mensen 
in de organisatie gedeelde geheel van opvattingen, waarden en normen, die richting-
gevend zijn voor de werking van een school’.

In die definitie zijn delen of woorden cruciaal:
Door mensen gedeeld: het gaat hier niet om een abstract gegeven uit een website, 

uit de mailbox van de schoolleider of uit een aloud geschrift over de geschiedenis van 
de school. Het gaat om wat mensen dagelijks aanvoelen. Mensen ervaren een eigen-
heid in hun organisatie zonder die direct te kunnen beschrijven. “Het zit in de muren”, 
wordt wel eens gezegd.

Maar stenen zijn geen dragers van cultuur. Dat zijn mensen, en ze doen dat geza-
menlijk. ‘Groepscultuur’ is als dusdanig een pleonasme. Het kan wel gebruikt worden 
als er verwezen wordt naar meerdere subculturen, zoals meisjes-jongens, basisschool-
leerlingen-leerlingen voortgezet onderwijs...

In de literatuur wordt organisatiecultuur vaak geïllustreerd aan de hand van figuren:
zz De waterlelie (lillipond): de wortel (cultuur), diep onder het water, geeft de kracht 

aan de niet zo lang levende maar steeds weer opnieuw bloeiende bloemenpracht 
(de uiterlijke verschijningsvorm van de organisatie).

zz De ui: symbool voor de gelaagdheid van cultuur: de ‘schillen’ staan voor het uiterlijk, 
dat makkelijker herkenbaar is dan wat de kern van de cultuur uitmaakt (figuur 1.3).

ORGANISATIECULTUUR

1. aannames (die onbewust als vanzelfsprekend worden beschouwd),
  percepties, gedachten en gevoelens

2. waarden en normen

3. mythes, helden, symbolen, verhalen

4. gedragscodes, rituelen, procedures, artefacten

 Figuur 1.3.  Organisatiecultuur als een ui.

zz De ijsberg: ook een metafoor voor het onzichtbare van de (onderwater)cultuur, die 
nochtans bepalend is voor de stekte van het zichtbare gedeelte (de structuur, boven 
water) (figuur 1.4).
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 Figuur 1.4.  Organisatiecultuur als een ijsberg.

Het zijn deze ongeschreven regels, veronderstellingen, onuitgesproken normen en 
onderliggende waarden die onder het wateroppervlak zitten bij schoolcultuur. In de 
communicatie komt het erop aan om deze bespreekbaar te maken in het schoolbeleid 
en in de praktische werking van de school. Scholen waar deze elementen verzwegen 
worden of onbesproken blijven in het team, worden scholen waar misverstanden ont-
staan, onderliggende conflicten sluimeren en personeelsleden in de dramadriehoek 
terechtkomen.

In de drie ‘verbeeldingen’ komen steeds weer elementen terug die kunnen herleid 
worden tot drie elementen uit onze definitie:

Opvattingen. Het gaat hier om de ‘taken for granted assumptions’, de vanzelfspre-
kendheden van het bestaan waarbij niemand stilstaat. In organisatietermen betekent 
dat een onvoorwaardelijk geloof in het bestaansrecht van de organisatie. Men vindt 
dat vaak terug in vrijwilligersverenigingen, sportclubs en politieke partijen, omdat die 
berusten op ‘geloof en vertrouwen’. Let hier op de godsdienstige connotaties, zoals 
wij die ook terugvinden bij ‘missie’, ‘zending’ en ‘roeping’. Deze opvattingen staan 
dan ook het dichtst bij de missie van de organisatie. Zij zijn zo fundamenteel dat de 
feitelijke werking van de organisatie ondergeschikt lijkt aan het bestaansrecht of de 
structuur. Zo zal het supporters van PSV Eindhoven of KAA Gent worst wezen hoe 
het hun sponsors Philips respectievelijk VDK-spaarbank financieel vergaat en zelfs 
mindere sportprestaties zullen ze met de mantel der liefde (!) toedekken.
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In het ‘zichtbare gedeelte’ van de ijsberg, ui of waterlelie komen wij uitingen van 
deze fundamentele opvattingen tegen in de vorm van ‘visie en strategie’, symbolen, 
ceremonies, verhalen, mythen, helden enzovoort.

Visie en strategie vinden wij terug in de op schrift beschikbare doelstellingen en 
bestaansredenen. Hierbij denken wij aan visieteksten, het opvoedingsproject, het boek 
met de geschiedenis van de organisatie...

Symbolen betreffen uiterlijke, directe verwijzingen naar de missie. Voorbeelden 
zijn het kruisbeeld in een christelijke school, de boom voor de ingang van een ‘groe-
ne’ school enzovoort.

Ceremonies zijn regelmatig weerkerende manifestaties waarin de eigenheid van de 
school tot uiting komt. Denken we aan misvieringen, de opening en afsluiting van het 
schooljaar, de jaarlijkse toespraak van de directeur enzovoort.

Verhalen vertellen over opmerkelijke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de 
school (daarbij alweer impliciet verwijzend naar de basisassumpties) die soms de 
vorm krijgen van echte mythen. (Zo deden in mijn middelbare school verhalen de 
ronde over de verzetshaard die de school was tijdens de Tweede Wereldoorlog; ik 
kon amper begrijpen dat desondanks dat heldenfeit die oorlog 4 à 5 jaar heeft kunnen 
duren...).

Helden spelen in die verhalen een opmerkelijke rol, bijvoorbeeld de stichter van de 
school, de patroonheilige, de oud-leerling die het tot minister schopte...

Waarden zijn opvattingen over wat goed is en dus nastrevenswaardig. Ook hieraan 
is een objectief en een subjectief aspect verbonden. Objectieve waarden zijn becijfer-
baar. Zo hebben producten een financiële waarde. Sommige scholen en opleidingen 
zijn dan ook duurder dan andere. Maar ook mensen en dingen worden ‘gewaardeerd’ 
zonder dat daar een ‘renumeratie’ tegenover staat.

‘Boven water’ vertalen waarden zich onder meer in doelen (cf. paragraaf 1.2), ar-
tefacten en ‘titels’.

Artefacten zijn materiële goederen met een inhoudelijke boodschap. Verder (pa-
ragraaf 4.4.6) zullen wij het bijvoorbeeld hebben over de ‘company-box’, maar ook 
het logo van de school en de (symbolische) kleurstelling van publicaties en muren 
zijn artefacten. Ook leerlingen en leerkrachten brengen ‘artefacten’ mee naar school. 
Kleding is bijvoorbeeld vaak een uiting van het behoren tot een specifieke groep. Ooit 
kwamen wij in een grote school voor beroepsonderwijs, waarbij het ons opviel dat er 
enkele opmerkelijk dure auto’s waren geparkeerd. Ze bleken toe te behoren aan prak-
tijkleraren slagerij. “Die klussen allen graag bij en laten dat ook graag zien...”

Titels geven de formele waarde aan van een persoon. Een hoogleraar is ‘meer 
waard’ dan een docent. Titels geven niet alleen een positie aan, ze verschaffen ook 
status, privileges en financiële voordelen.

Normen zijn opvattingen over wat mag en niet mag. Wij stellen wel: opvattingen! 
Want het gaat om de gepercipieerde do’s-and-don’ts. Het gaat dus over denkwijzen 
over hoe men zich dient te gedragen. Die zijn vaak niet beschreven. We geven een 
voorbeeld uit de universitaire wereld. In de faculteit Rechten draagt zowat elke man 
een das; zelfs vrouwelijke professoren zijn er geneigd een ‘kostuumpje’ te dragen. Ze 
spreken elkaar als ‘collega’ aan en de verslagen van de vergaderingen staan steevast 
vol juridisch jargon. In de faculteit Sociale wetenschappen lijkt die stropdas welhaast 
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taboe. Jeans zijn zowel voor mannen als vrouwen een ongeschreven uniform en in 
interne verslagen worden personen met de voornaam aangeduid.

Het is niet uitzonderlijk dat deze informele normen niet volledig stroken met wat 
officieel (dus publiek en zichtbaar) wordt voorgeschreven of minstens verwacht. Dan 
hebben we het over formele normen, gedragscodes, reglementen, voorschriften en 
rituelen.

Formele normen omvatten alle wettelijke beschikkingen, maar ook de voorschrif-
ten die in de school gelden. Voor leerlingen gelden de schoolreglementen. Onderzoek 
heeft aangetoond dat deze sterk verschillen van school tot school, zowel in inhoud, 
vorm als effect. Kort samengevat brengen reglementen meer ‘regelduidelijkheid’ mee 
als zij in een persoonlijke stijl attenderen op het waarom van bepaalde normen eerder 
dan dat ze een opsomming geven van geboden en verboden. Met andere woorden: het 
haalt weinig uit alle verboden drugs bij naam te noemen, want dan wordt elk nieuw 
product automatisch toegelaten... Een verantwoording voor ‘verzorgde kleding’ haalt 
meer uit dan een opsomming van kledingvoorschriften.

Rituelen zijn de formele uitingen van hoe mensen met elkaar omgaan. Het al of niet 
geven van een handdruk, de ochtendlijke begroeting, de wijze waarop verslag wordt 
uitgebracht... het zijn allemaal rituelen.

Die richtinggevend zijn voor de werking van de school: cultuur is niet vrijblij-
vend. Ze werkt op alle aspecten van het samenleven in. Ze stuurt mensen onbewust. 
Vandaar dat cultuur richtinggevend is voor het schoolbeleid. Dat inzicht kan leiden tot 
de conclusie dat de bestaande cultuur goed is en dus versterkt kan worden. Maar omge-
keerd kan het ook de conclusie onderbouwen dat de cultuur contraproductief werkt en 
dus het best gewijzigd wordt. Op deze benaderingen gaan we verder in in hoofdstuk 4.

1.5 Een referentiekader voor verder onderzoek

Nu we de kenmerken van cultuur hebben overschouwd, willen wij een perspectief 
aanbieden om het geheel van de schoolcultuur te benaderen. Daarbij hanteren wij 
twee criteria.

Het eerste criterium ontlenen we aan de theorie.
In de literatuur vinden we twee theoretische ‘scholen’, die elk op hun manier naar 

schoolcultuur kijken. Een eerste groep beschouwt cultuur als een ideeënsysteem. Cul-
tuur is de geestelijke bagage van een bepaalde groep mensen in de vorm van gedeelde 
waarden, normen en verwachtingen, of in termen van Schein: “the deeper level of 
basic assumptions and beliefs that are shared by members of an organization, that 
operate unconsciously, and that define in a basic ‘taken-for-granted’ fashion an orga-
nization’s view of itself and its environment” (Schein, 1985). Deze benadering sluit 
dus sterk aan bij onze eerder geformuleerde definitie, en beklemtoont de diepere kern 
van de ui, en gaat er dus van uit dat de cultuur onbewust werkt en dus passief het 
schoolleven bepaalt.
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Daartegenover staan de aanhangers van cultuur als sociaal-cultureel systeem. Dat 
komt erop neer dat cultuur door mensen wordt gemaakt. Een school is geen cultureel 
artefact, maar heeft culturele artefacten ter beschikking. Cultuur werkt dus actief. De 
aanhangers van deze benadering hebben meer aandacht voor de uiterlijke kenmerken 
van de cultuur zoals wij die eerder hebben opgesomd.

Een tweede criterium leiden wij af uit onze advieservaring.
Als er iets misloopt in de schoolorganisatie zijn schoolleiders heel vaak geneigd de 

schuld buiten de scholen te zoeken. Dan wordt verwezen naar de minister, de econo-
mische toestand, de vakbonden of de globalisering. Zelden wordt ‘in eigen boezem’ 
gekeken.

Als een nieuwe buitenstaander wordt benoemd tot CEO van een organisatie (groot 
bedrijf, spoorwegmaatschappij, school...), komt die vaak tot de conclusie dat hij of 
zij weinig beweging krijgt ‘in de verstarde organisatie’. Informele machtscentra, on-
wrikbare gebruiken enzovoort maken dat de nieuwe ideeën die de nieuwe baas wil 
invoeren, blijkbaar op een onzichtbare muur van verzet botsen.

Hiermee is meteen het tweede criterium aangegeven, namelijk de vraag of cultuur 
buiten dan wel binnen de organisatie wordt geboren of gemaakt.

We maken vooreerst een onderscheid tussen cultuur als een extern dan wel als een 
intern verschijnsel. Met andere woorden: we beschouwen ‘cultuur’ als iets van ofwel 
de samenleving, ofwel van de school zelf.

Het tweede onderscheid is dat tussen passief en actief: de school ‘ondergaat’ of 
‘maakt’ haar cultuur.

Dat levert een assenkruis op met daarin vier benaderingen:
De school krijgt cultuur. We noemen dit het passief/extern kwadrant. ‘Schoolcul-

tuur als omgevingsfactor’: cultuur komt via individuele dragers (ouders, leerlingen, 
leerkrachten...) de school binnen, die dit moet ondergaan.

De school is cultuur. Passief/intern staat voor ‘schoolcultuur als metafoor’: de 
school is zelf een cultureel artefact. Je kunt dat hoogstens benoemen in een metafoor.

De school maakt haar eigen cultuur. In het veld actief/intern benoemen we school-
cultuur als ‘systeemvariabele’. Schoolcultuur is iets dat je intern kunt ‘managen’ en 
dus in het organisatiesysteem werkt.

De school verspreidt cultuur. In deze laatste benadering (actief/extern) omschrijven 
we schoolcultuur als ‘ideologie’. De school draagt op haar beurt haar cultuur uit in 
de vorm van institutionele beelden, waarden en belangen en komt daarmee in contact/
confrontatie met andere waarden en normen.
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 Figuur 1.5.  Vier benaderingen van schoolcultuur.

Het schema in figuur 1.5 zal het verdere vervolg van dit boek structureren. Het moge 
duidelijk zijn dat deze vier benaderingen los van elkaar staan, want elke benadering 
kijkt door een aparte ‘bril’ naar eenzelfde realiteit. Op het einde van dit boek zullen 
we nagaan in hoeverre de vier perspectieven onderling compatibel zijn.

1.6 Vat krijgen op de schoolcultuur

We mogen nu wel een referentiekader hebben, de vraag blijft hoe dat ons kan helpen 
om de schoolcultuur te onderzoeken. Als bovendien, zoals in paragrafen 1.1 tot en met 
1.4 tot uiting kwam, cultuur een amalgaam is van kenmerken, aspecten en eigenaar-
digheden, dan lijkt het wel een onbegonnen zaak hier greep op te krijgen.

Toch gaan we ervan uit dat dit mogelijk is. Anders hadden we dit boek niet als 
‘handboek’ voorgesteld. Dat impliceert meteen dat cultuur ‘behapbaar’ is én kan lei-
den tot actie. Zulk beleid kan echter pas na een grondige analyse van de bestaande én 
de wenselijke schoolcultuur.

Cultuuranalyse vraagt wel een speciale ingesteldheid. Vooreerst lijkt het ons we-
gens het gevaar van bedrijfsblindheid bij de direct betrokkenen, het best dit onderzoek 
toe te vertrouwen aan buitenstaanders. Dat kunnen universitaire onderzoekers zijn of 
masterstudenten, externe schoolbegeleiders of gespecialiseerde bureaus.
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Vervolgens geven wij de voorkeur aan kwalitatieve methodes. In hoofdstuk 3 gaan 
we hier concreter op in. Dat sluit cijfermatig onderzoek niet uit, maar kwantitatief on-
derzoek biedt niet steeds bruikbaar inzicht. We gaan niet zover als te stellen dat statis-
tieken de waarheid verbloemen, maar toch... Hier past alweer de vergelijking met het 
begrip ‘klimaat’. Een thermo- en barometer zijn ‘objectieve’ meetinstrumenten. Maar 
een lokale stortbui wordt door hen niet gedetecteerd. Je zult er maar middenin zitten...

Ten derde pleiten wij ervoor het onderzoek niet te beperken tot het ‘meso’-niveau, 
maar tot in de klas en de leraarskamer door te dringen. Etnografisch onderzoek kan 
inzicht leveren in hoe leerlingen hun school ervaren, hoe zij interageren met elkaar en 
met de leerkrachten, en dus samen de klas vormgeven. (Etnografie betekent letterlijk 
‘het in kaart brengen van etnieën’. Maar eerder dan het vergelijken van stammen, 
wordt dit in de westerse wereld gebruikt om diverse doelgroepen te beschrijven en te 
vergelijken. Daarbij speelt taalonderzoek een belangrijke rol.)

Welke onderzoeksmethode ook wordt gekozen, steeds zal een onderzoeker bepaalde 
fasen moeten passeren.

Voor het opstarten van een cultuuranalyse pleiten wij ervoor in de huid van een kind 
te kruipen! Dé eigenschap die een onderzoeker bij de start moet aannemen, is ‘ver-
wondering’ (curiosity): bekijk de school zoals een peuter voor wie alles nieuw is. Stel 
vervolgens de vraag waarmee elk 5- à 6-jarig kind zijn ouders hoorndol maakt: ‘waar-
om?’, en maak vervolgens de oefening van de adolescent die het ‘daarom’-antwoord 
zelf in vraag zal stellen. Een andere mogelijkheid is om de school te betreden als een 
nieuwe leraar, die tot dan toe de school nog nooit gezien had. Met andere woorden: 
ontdoe je van alle vooroordelen, interpretaties en kijk door een frisse bril.

Er bestaan verschillende handwijzers voor valide en betrouwbaar onderzoek. Een 
vergelijkende studie naar het omgaan van scholen met gegevens leidde ons tot een 
concept, waarbij we zo vrij waren er onze eigen naam aan te verbinden: de MAHIEU-
cyclus:

Measure/meten: op basis van de verwondering (hypothesevorming) gaat de onder-
zoeker op zoek naar feiten. Dat hoeft niet kwantitatief, maar kan ook via ‘softe’ metho-
des.

Analyse: bestudeer de cijfers en tracht de hypothese te falsifiëren.
Handle: herformuleer je hypothese aan de hand van ander onderzoek en andere 

theoretische inzichten.
Internalise, internaliseer: maak de inzichten tot de jouwe tot je er 100% achter staat.
Externalise: exporteer jouw inzichten naar collega’s en andere bevoorrechte acto-

ren. Ga met hen het debat aan.
Use: uitvoeren: vertaal met die externen de bekomen inzichten naar het beleid.

Dit gegeven zijnde, willen wij in de volgende hoofdstukken een aantal strategieën 
en instrumenten aanbieden om cultuur handzaam te maken. Wij geven alvast een 
voorsmaakje van wat gaat komen. Enkele mogelijke onderzoeksthema’s per bena-
dering:
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1. Schoolcultuur als omgevingsfactor:
 { omgevingsanalyse;
 { onderzoek naar instroom en culturele consequenties;
 { trends in de samenleving.

2. Schoolcultuur als metafoor:
 { een kwalitatieve analyse van het leven op school;
 { een beschrijving van en verklaring voor bestaande symbolen, ceremonies...;
 { een kwantitatieve factoranalyse.

3. Schoolcultuur als systeemvariabele:
 { een analyse van feitelijke doelstellingen;
 { een inventaris van ingezette strategieën en middelen;
 { een beschrijving van en verklaring voor bestaande artefacten, gebruiken...

4. Schoolcultuur als ideologie:
 { een onderzoek naar opvattingen die leven over de school op (sociale) media;
 { een marktanalyse voor de school;
 { een inventaris van de ‘politieke’ acties door de schoolleiding.




