Cavanagh & Dellar
Cavanagh & Dellar gaan uit van de kritiek van Sergiovannis (1993) op de overdracht van
organisatie(cultuur)modellen op scholen. Deze laatste voert aan dat het basisconcept van scholen
anders is dan dat van producerende of dienstverlenende ondernemingen en stelt voor geen
organisatiemodellen, maar sociologische modellen te gebruiken voor scholen (Cavanagh & Dellar
1995: 3f.). Scholen moeten worden beschouwd als gemeenschappen op basis van verbindende
ideeën, waarin 'controle' wordt uitgeoefend door middel van normen, doelstellingen, waarden,
professionele socialisering, collegialiteit en 'natuurlijke afhankelijkheid' (Sergiovanni 1993, cit. v.
Cavanagh & Dellar 1995: 4).
Voor Cavanagh & Dellar vallen de concepten onderwijs en school als gemeenschap samen in de visie
van de school als een lerende gemeenschap. De cultuur van een dergelijke gemeenschap verbindt
overtuigingen, houdingen, normen en waarden voor wat onderwijs en opvoeding met sociale
interactie betreft. In een model voor schoolcultuur moeten dan ook de onderwijs‐ en
opvoedingsfunctie verbonden zijn met organisatorische aspecten (ibid.: 5).
Cavanagh & Dellar refereren derhalve aan Fullan & Hargreaves (1992), Erikson (1987) en Maxwell &
Thomas (1991) in een poging de overwegingen van deze auteurs bij elkaar te brengen in een model.
Fullan & Hargreaves zouden schoolcultuur omschrijven met de begrippen 'scheiding',
'verbinding' en 'integratie'. In een geïndividualiseerde cultuur zouden leerkrachten zich uit
collectieve activiteiten terugtrekken en onafhankelijk van elkaar werken. Uit culturen van
verbinding zouden vormen van 'balkanisering' ontstaan, met andere woorden een toestand
waarin nauwe verbindingen binnen kleine groepjes ontstaan die zich duidelijk distantiëren
van andere groepen, ook vormen van 'comfortabele samenwerking', een toestand waarin er
een 'warme' en 'behaaglijke' werkomgeving tot stand komt, of vormen van 'gekunstelde
collegialiteit', een toestand dus als gevolg van bureaucratische procedures die toenemende
samenhang en gemeenschappelijk beleid als doel hebben. Een cultuur van integratie
daarentegen zou rekening houden met beide elementen, dat wil zeggen, met de individuele
verlangens en belangen en met de belangen van de gemeenschap. Als basis voor dit model
stellen de auteurs voor uit te gaan van expressieve (stellige ‐ duidelijke) en instrumentele
domeinen. In het expressieve domein wordt de sociale cohesie gegarandeerd door de steun
die uitgaat van positieve relaties, in het instrumentele domein door sociale controle en
doelgerichtheid. Hieruit kan een model worden afgeleid dat vier typen omvat: 'Traditioneel'
met weinig cohesie en veel controle, 'welfarist' met veel cohesie en weinig controle, 'hot‐
house' met veel cohesie en veel controle en 'anomic' met weinig cohesie en weinig controle
(ibid. 5).
Erikson zou de nadruk leggen op de ontwikkeling van culturele kennis. Schoolcultuur is een
raamwerk voor interpretatie dat de verschillende concepten met betrekking tot bezit en het
delen van culturele kennis omvat. In eerste instantie zou culturele kennis in kleine brokjes
verdeeld over de school voorkomen (niemand zou beschikken over de hele kennis),
vervolgens ontstaan er grotere complexen van culturele kennis die het collectieve gedrag
steunen en tenslotte zou het delen van kennis verbonden zijn met macht en status. Verder is
schoolcultuur een concept met centrale organisatiestructuren en kernsymbolen die in grote
mate worden gedeeld en een garantie zijn voor cohesie en consequent gedrag. Bovendien is
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schoolcultuur een systematische variantie van culturele kennis tussen groepen, waarbij de
organisatie van de verschillen (en de 'toegestane' afwijkingen) het resultaat zijn van sociale
interactie, met inbegrip van conflicten. Los van de schoolcultuur is ieder individu betrokken
bij andere concepten van culturele kennis zodat het nooit tot een volledige identificering met
de schoolcultuur kan komen. Schoolcultuur is dus een dynamische combinatie van gedeelde
en individuele culturele kennis waarin steeds weer nieuwe raamwerken en kennis worden
aangeleerd en toegepast (ibid.: 6).
Maxwell & Thomas (1991) gingen ervan uit dat cultuur uitdrukking vindt in de gedragingen
van individuele personen en groepen die zich bezighouden met concurrerende ideeën,
veronderstellingen en waarden. In hun interactieve model voor cultuur gaan zij daarom uit
van vier elementen die onderling verbonden zijn. Centraal staat het systeem van
veronderstellingen (1) (beliefs) dat de verborgen veronderstellingen (assumptions) en
concepten voor begrip (understandings) van de groep omvat. Dit is van invloed op het
waardensysteem (2) van de groep waarin het gaat om gemeenschappelijke beoordelingen
van het relatieve belang van feiten en inschattingen. Dit is dan weer de grondslag voor het
systeem van normen (3) die niet alleen de verwachtingen en normen van gedrag vastleggen,
maar ook de grenzen van wat is geoorloofd. En tenslotte is er het daadwerkelijke gedrag (4).
Het element dat volgt staat steeds tot het voorgaande in een wederzijdse relatie van
beïnvloeding en het hele systeem staat in een soortgelijke relatie tot de heersende
sociologisch‐politieke situatie. Uiteindelijk zullen echter alle elementen van het systeem
elkaar beïnvloeden (ibid.: 6).
Op basis van deze modellen zou men het begrip schoolcultuur als volgt kunnen samenvatten: de
cultuur van een lerende gemeenschap manifesteert zich door het delen van waarden en normen
onder de docenten op een dusdanige wijze dat het resultaat geschikt is voor de verbetering van het
leerproces van de scholieren voor wat betreft de doelen en gewenste handelingen. Daarbij wordt de
cultuur op een school gekenmerkt door de waargenomen deelname aan de interactieve sociale
processen van ontwikkeling, behoud en transformatie van de cultuur (ibid.: 7). De samenhang van de
gemeenschap wordt daarbij bepaald door de binding van individuele personen aan de
gemeenschappelijke veronderstellingen, waarden, houdingen en voornemens (Cavanagh 2011: 2).
Als Cavanagh hier spreekt over het leerproces van de scholieren, dan manifesteren zich voor hem de
maatstaven voor de schoolaspecten die dit proces bevorderen, en dan vooral voor wat betreft de
bijdragen die de docenten en de leidinggevenden, uit het onderzoek naar het functioneren van de
school, in de zin van het zoeken naar verbanden tussen de omstandigheden van de school en de door
de scholeren geleverde resultaten(ibid.). Daarbij is hij zich bewust van de tegenspraak in de
resultaten van het onderzoek. Als uitgangspunt voor een dergelijke samenhang ziet hij
constructivistische modellen en de daarop gebaseerde inspanningen om tot een passende
vormgeving voor de sociale leeromgeving te komen. Het creëren van de mentale modellen en
gedragslijnen in de 'hoofden' van de leerlingen is gebaseerd op het leren en de gedeelde ervaringen
(ibid.). Een ondersteunende sociale omgeving zou ook leiden tot vertrouwen en motivatie in de klas.
Gemeenschappelijke waarden met betrekking tot onderwijsresultaten zijn de 'productieplaats' voor
cultuur en sturen de omgang met elkaar en de verhoudingen binnen de school. Cultuur wordt zowel
gekenmerkt, als ook tot stand gebracht door de manier waarop gemeenschappelijke waarden binnen
de sociale interactie tot uitdrukking komen. Om een goede ontwikkeling van een school te
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garanderen, moet naast de grote mate van aandacht voor het leerproces van de scholieren, ook het
proces van samenwerking met een hoge waarde verbonden zijn om de intermenselijke betrekkingen
en de samenhang van de gemeenschap te versterken (ibid.: 3).
Uit deze ideeën is het schoolcultuur model voor de schoolontwikkeling (school improvement model
of school culture) afgeleid:
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(vgl. Cavanagh & Dellar 1997: 11; in het model dat hier wordt vermeld, is er nog sprake van
'professionele waarden' (professional values) in plaats van de 'effectiviteit van de docenten' (teacher
efficiency) die in de latere studies en in het instrument zijn vervangen).
Als uitgangspunten dienen daarbij de individuele normen en waarden als basis voor de sectoren van
schoolcultuur die tot ontwikkeling komen in discussies onder de collega's. Zonder deze discussies
zouden de individuele docenten professioneel en sociaal geïsoleerd zijn en er zou geen cultuur van
schoolontwikkeling kunnen ontstaan, daar de professionele ontwikkeling van docenten een
persoonlijke verantwoordelijkheid zou zijn die niet kan worden gerealiseerd via de toegang tot
kennis en ervaring van de collega's (vgl. ibid.:) 10).
Omgekeerd is het ook voor een school die zich richt op ontwikkeling van belang dat er
organisatorische eisen aan de individuele docent worden gesteld die deze implementeert binnen de
achtergrond van zijn persoonlijke en professionele vaardigheden. Het uitblijven van overdracht en
discussies zou leiden tot terugtrekken en verdedigingsmechanismen van de kant van de docenten en
tot traditionele managementreacties in de vorm van controle (vgl. ibid.: 11).
De in het model aangegeven elementen zijn 'dragers' ('vehicles') voor de ontwikkeling van de
schoolcultuur, maar tegelijkertijd ook voor de verbetering van de school. De intermenselijke
interactie onder de docenten zou het mogelijk maken individuele behoeften, overtuigingen en
gedragslijnen te articuleren. Middels dialoog kunnen deze worden uitgewisseld en persoonlijke visies
kunnen worden 'verbeterd' doordat ze in relatie tot die van de anderen en tot de
gemeenschappelijke normen en waarden worden geplaatst (vgl. ibid.:). In het geval van 'teacher
efficiency' (of 'professional values') gaat het om waarden die docenten in verband brengen met de
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sociale onderwijsinstelling en de toepassing van onderwijskundige principes. De 'emphasis of
learning' is een schoolspecifiek begrip en houdt verband met het individuele leerproces van de
scholieren, maar ook van de docenten. Naast de intermenselijke betrekkingen zou 'collegiality' ook
de behoefte aan ondersteuning ('empowerment') inhouden. Bij 'shared planning' gaat het om het
fundamentele inzicht van de docenten in de doelstellingen van de school alsook om de evaluatie en
implementatie van deze doelstellingen (vgl. ibid.: 12).
Een school die openstaat voor ontwikkeling, moet dan een school zijn waar de zes elementen
duidelijk ontwikkeld zijn. Er bestaat een schoolcultuur die aansluit bij de individuele normen en
waarden, die het resultaat is van discussies onder de docenten en die, naast de ondersteuning van de
leerprocessen van de scholieren, ook zorgt voor een sfeer van vertrouwen, wederzijdse steun en
foutentolerantie. Problemen en successen worden gedeeld, de individuele ontwikkeling wordt
ondersteund en het komt tot een steeds groter wordende kennispool (vgl. ibid.).
De zes elementen moeten worden gezien als elementen die onderling afhankelijk ('interdependent')
zijn en onderling een invloed op elkaar uitoefenen ('interactive'). Ieder element draagt bij aan de
schoolcultuur maar wordt ook door deze en de andere vijf elementen beïnvloedt. De schoolcultuur
bevindt zich in een toestand van dynamisch evenwicht, dat reageert op de interne dwang die uitgaat
van de formele organisatie en externe bronnen. De duurzaamheid van de schoolcultuur is afhankelijk
van elementen met een relatief geringe kracht die het evenwicht verstoren. Wanneer de zes
elementen versterkt worden, zou dat ook de cultuur versterken. Omgekeerd wordt de cultuur
verzwakt wanneer afzonderlijke elementen worden verzwakt. Een verzwakking van de cultuur als
geheel zou leiden tot het naast elkaar bestaan van individuele personen dat niet noodzakelijkerwijs
van lange duur hoeft te zijn en dat weer ongedaan kan worden gemaakt zodra de docenten beseffen
dat zij als een gemeenschap op deze situatie moeten reageren (vgl. ibid.: 14).
Al naargelang hoe sterk de zes elementen tot ontwikkeling zijn gekomen, kan het docentenkorps
discussiëren over de eisen die aan de school worden gesteld en bijvoorbeeld besluiten over de
acceptatie of afwijzing van nieuwe programma's. In het geval van een zwak ontwikkelde cultuur
zouden externe eisen daarentegen tot een verscheidenheid van individuele antwoorden leiden die
gepaard gaan met inconsequentie, een verdeeld team en een zwakke cultuur (vgl. ibid.).

Beoordeling van het model:
Als positief moeten worden genoemd: de betrokkenheid tot het onderwijsproces en de expliciete
oriëntatie op de ontwikkeling van de school. De beschreven koppelingen en begrippen maken
duidelijk dat in dit geval schoolontwikkeling zeker ook als verbetering van de kwaliteit kan worden
opgevat, zodat het in zekere zin gaat om een model voor kwaliteitscultuur. Cultuur wordt echter niet
gezien als een gelaagd model en de vraag naar wat expliciet en verborgen blijft, is niet aan de orde.
Overeenkomstig de normatieve aanzet wordt cultuur gezien als iets dat georganiseerd en
veranderbaar is. Maar de voorstelling van een wederzijdse voorwaarde voor de discussie over de
individuele normen en waarden, de schoolcultuur en het geheel van overtuigingen, visies, oordelen
en gedragslijnen dat daar uit voortvloeit, ligt niet ver van het cultuurmodel van Helspersch tussen het
reële, imaginaire en symbolische en de daarmee verbonden voorstelling van een ononderbroken
proces van aanpassing en wederzijdse beïnvloeding. De verhouding tussen individuele normen en
waarden en de schoolcultuur wordt expliciet tot onderwerp gemaakt en de aandacht voor de
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processen van confrontatie is plausibel en maakt het bovendien mogelijk dat er iets kan worden
vastgelegd. Dit maakt het ook mogelijk een positie in te nemen die halverwege de onderscheidende
kenmerken van Marré ligt die door Müthing worden aangehaald:
Het begrip cultuur
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Het instrument ter vastlegging begrenst de universaliteit van het model, geeft echter een goed beeld
van de kern, dat wil zeggen van de zes elementen die representatief zijn voor de wisselwerking
tussen de individuele normen en waarden en de schoolcultuur, ook al wordt niet uitgebreid
verklaard waarom het nu net om deze elementen en geen andere gaat.
Hoewel het model en instrument niet langer de schoolcultuur op zich willen vastleggen (ze beperken
zicht tot de cultuur van de schoolontwikkeling) en zodoende de beschrijvende kwaliteit zeker wordt
beperkt, worden er anderzijds geen valse verwachtingen gewekt en de school blijft bij de evaluatie
van de resultaten de, mogelijkerwijze, moeilijke transfer van de (vastgelegde) cultuur naar relevantie
voor de kwaliteit/schoolontwikkeling bespaard.
Aanpassing van het instrument:
Afgezien van de noodzakelijke aanpassingen moet er nog een modificatie plaatsvinden om recht te
doen aan de begrippen die gangbaar zijn binnen de context van de school. Dit is in meerdere
opzichten problematisch omdat de context opnieuw moet worden geïnterpreteerd, los van culturen,
en anticiperend moet er worden uitgegaan van een samenhang tussen begrippen. Bij toepassing in
andere culturele contexten zou deze dubbele problematiek zich opnieuw voordoen.
Bij de aanpassing werd er op gelet de deels positieve, deels negatieve (inverse) duidingsrichting van
de items te behouden, de aantallen en koppelingen werden in hun geheel overgenomen. De
differentiatie tussen een op een individuele persoon ('ik') betrokken uitspraak, of op de
gemeenschap van docenten ('wij'), op de 'docenten aan deze school', of op in algemene zin
geformuleerde uitspraken ('er is...'), is grotendeels bewaard gebleven om de in het model
geformuleerde wisselwerking tussen individuele normen en waarden en de schoolcultuur tot
uitdrukking te laten komen (dit is gebaseerd op een daaruit voortvloeiend vermoeden omtrent
motivering! ‐ de beschikbare bronnen geven hiervoor geen expliciete verklaring).
Er werd een verdere item‐kolom van 7 uitspraken aangevuld met betrekking tot het kwaliteitsaspect
'verstandhouding' dat voortvloeit uit de onderhavige discussiecontext. Dit kan worden gezien als een
passende aanvulling van het model,maar hoeft dit niet noodzakelijkerwijs te modificeren, maar kan
ook gedifferentieerd als extra informatie worden geëvalueerd.
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1.

2.
3.

Op de scholieren wordt niet datgene overgebracht
wat zij voor hun toekomstige opleiding of beroep
nodig hebben.
Ik ben er trots op leraar of lerares te zijn.
De leerkrachten op deze school weten hoe ze
elkaar kunnen steunen.

4.

Tijdens de lerarenvergaderingen zijn het steeds
weer dezelfde collega's die het woord nemen.

5.

Wat ons voor ogen staat, is niet de visie van het
lerarenkorps.

6.

De schooldirectie oefent de grootste invloed uit op
de opinievorming in het lerarenkorps.

7.

Op deze school houdt men rekening met wat de
leerlingen wensen te leren, ook als daarmee
tekortgedaan wordt aan de inhoud van de
leerplannen.
Een schoolse opleiding draagt niet bij aan de
levenskwaliteit van onze maatschappij.

8.
9.

Ik neem de tijd om te reflecteren op mijn handelen
als leraar.

10.

De leerkrachten aan deze school gaan binnen het
lerarenkorps niet open om met hun professionele
problemen.
Tijdens de lerarenvergaderingen wordt er niet veel
gediscussieerd over fundamentele punten.

11.
12.
13.

Tot nu toe hebben wij geen gemeenschappelijke
visie voor onze school.
De schooldirectie moedigt de collega's niet aan
verantwoordelijkheid te nemen voor projecten.

14.

Tijdens de lessen is er niet voldoende tijd voor
diepgaande discussies met de leerlingen.

15.

Er wordt niet voldoende gebruik gemaakt van de
creatieve mogelijkheden van de leerlingen.

16.

Het is bijzonder belangrijk de sociale vaardigheden
van de leerlingen te ontwikkelen.

17.

De collega's doen geen moeite om goede voet met
hun collega’s te blijven staan.

18.

Wij werken er samen aan om de besluiten die
genomen zijn tijdens lerarenvergadering ook uit te
voeren.
Wij verzamelen geen gegevens om het succes van
leergangen vast te leggen.

19.
20.
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De schooldirectie ondersteunt de professionele
ontwikkeling van de leerkrachten niet.
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21.

Ik heb niet veel aan de mening van de leerlingen
omdat zij per slot van rekening de kwaliteit van het
onderwijs niet kunnen beoordelen.

22.

Ik heb een duidelijke voorstelling van hoe ik kan
bijdragen aan de omzetting van de doelstellingen
van de school.
Op deze school leren de leraren van elkaar.
Mijn collega's onderschrijven niet altijd de
besluiten die ik als leraar neem.

23.
24.
25.

Wij stellen vaak vragen over de inhouden van de
afzonderlijke leergangen.

26.

Wij evalueren niet altijd het succes van de
leergangen.
De schooldirectie bekommert zich oprecht om mij
en mijn persoonlijke belangen.

27.
28.

Ook als het ten koste gaat van andere eisen, betrek
ik mijn leerlingen bij de invulling van de lessen.

29.

Aan de individuele verschillen tussen de leerlingen
wordt geen aandacht besteed.

30.

Voor mijn lessen maak ik gebruik van tips of
adviezen van collega's.

31.

Bij ons bestaat er een grote mate van bereidheid
elkaar te steunen als er zich problemen voordoen.

32.

Onderwijskundig handelen komt tijdens
lerarenvergaderingen niet voldoende aan de orde.

33.

Wij beschikken over middelen en methodes om
vast te stellen of wij onze leerdoelen bereiken.

34.

De schooldirectie geeft alle collega's voldoende
vrije ruimte om hun werk te kunnen doen.

35.

Ik leg de leerlingen regelmatig uit dat de lesinhoud
van algemeen belang is of dat deze inhoud van
belang is voor hun latere beroepsleven.

36.

Bij mijn werk ga ik uit van de ideale voorstelling
van de school.
Wij zijn ervan overtuigd dat iedere leerling datgene
kan leren dat nodig is voor zijn latere
beroepsleven.
Wij moedigen elkaar steeds weer aan om stil te
blijven staan bij onze professionele beoordelingen.

37.

38.
39.

Wij vergelijken vaak hoe wij onze leerlingen
beoordelen.

40.

De leerkrachten van deze school zijn het er niet
over eens hoe de doelstellingen moeten worden
omgezet.
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41.

42.

De schooldirectie slaagt erin de collega's te
bewegen tot persoonlijke betrokkenheid, hetgeen
het succes van de maatregelen voor de
ontwikkeling van de school garandeert.
Omdat ik op grond van mijn opleiding en ervaring
weet ik wat en hoe ik de leerlingen moet
onderwijzen, is het niet erg zinvol hen te vragen.

43.

Als de prestaties van de leerlingen beter worden,
wordt dit opgemerkt en gewaardeerd.

44.

Ik probeer nog steeds nieuwe dingen uit om mijn
werk als leraar te verbeteren.

45.

Wij moedigen elkaar onderling aan
verantwoordelijkheid te nemen voor nieuwe
projecten of ontwikkelingen.
Er wordt niet voldoende gediscussieerd over de
aanpak van verkeerd leerlingengedrag.

46.
47.

Collega's voeren de belangrijkste doelstellingen
van de school niet consequent uit.

48.

De expliciete steun van de schooldirectie verzekert
de duurzaamheid van succesvolle verbeteringen.

49.

De leerlingen moeten gewoon accepteren dat zij
op school niet hun zin kunnen krijgen.

50.

De uitspraken op basis van het ideale beeld van de
school (schoolprogramma / ideale beeld van de
kwaliteit) hebben betrekking op datgene dat van
belang is voor de dagelijkse schoolpraktijk.
Tijdens discussies of bij het nemen van beslissingen
over onderwijskwesties wordt ook het ideale beeld
van de school (schoolprogramma / ideale beeld
van de kwaliteit) als argument gebruikt.
Onze schooldirectie zorgt voor passende
randvoorwaarden (hulpmiddelen, bijscholing,
functionerende werkgroepen, bijvoorbeeld Q‐
groepen, coördinatie van het team) om de
kwaliteitseisen te kunnen omzetten.
Met betrekking tot het kwaliteitsmanagement
handelt onze schooldirectie richtinggevend,
consequent en authentiek.
Op onze school bestaan er instrumenten en
gedefinieerde processen om kwaliteitsproblemen
(bijv. van onderwijskundige of organisatorische
aard) aan het licht te brengen en te behandelen.
Suggesties, klachten of voorstellen ter verbetering
van de kwaliteit worden op onze school serieus
genomen en in de praktijk omgezet.
Op onze school worden gegevens (bijv. in het
kader van evaluaties) voor het uitvoeren van de

51.

52.

53.

54.

55.

56.
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57.

58.

59.

60.

61.
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onderwijstaken (bijv. met betrekking tot resultaten
van toetsen of tevredenheid) op een systematische
wijze verzameld en geëvalueerd.
Het verzamelen van terugkoppelingen (‘feedback’ ‐
van scholieren, collega's of anderen) voor het eigen
onderwijskundige handelen is bij ons een
vanzelfsprekend en vast bestanddeel van onze
professionele identiteit.
De gegevens die afkomstig zijn van enquêtes
(evaluaties) of feedback gebruik ik voor de
beoordeling van of reflectie over mijn
onderwijskundige handelen.
Inzichten afkomstig uit enquêtes (evaluaties) of
terugkoppelingen (feedback) gebruiken wij aan
onze school gericht voor de verbetering van de
onderwijspraktijk.
Ons kwaliteitsmanagement dient ter verdere en
systematische ontwikkeling van de school en de
lespraktijk en hierbij worden alle partijen
betrokken.
Op onze school ervaar ik dat de inzet voor het
kwaliteitsmanagement gerechtvaardigd wordt
door de positieve uitwerkingen op de
onderwijspraktijk.
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