Soorte
en cultuu
ur en kw
waliteit
Het insstrument ter
t vastleg
gging in aaansluiting op het OC
CAI instrum
ment1

Besch
hrijving van
v de prrocedure
e
Het instrrument is on
ntworpen voo
or het vastle
eggen van ee
en schoolculttuur in de zinn van een
organisa
atiecultuur op een schooll.
Het procces moet sam
men met het hele leraren
nkorps worden uitgevoerrd. Net zo beelangrijk als het
resultaat is de proce
edure zelf die geschikt iss om binnen het lerarenk
korps een disscussie op ga
ang te
pecten. Daarrtoe moet err een passen
nd kader voo rhanden zijn
n
brengen over schoolculturele asp
(voldoen
nde tijd voorr discussies) en het nut e
ervan moet zorgvuldig
z
wo
orden toegellicht.
De docenten werken
n in willekeurige groepen
n van 3. Een lid per groep neemt de
m de uitkomssten vast te leggen en aa
ansluitend inn het elektro
onische
verantwoordelijkheid op zich om
n te voeren.
registrattiesysteem in

Werkop
pdracht voo
or de groep
pen:
Zet de le
erarenkorps over de onderstaande ze
even items in een volgo
orde die het beste overe
eenkomt
met de ssituatie op uw
u school. He
et gaat er om
m een beschrijving te ge
even van de ssituatie zoals ze nu
daadwerrkelijk is en niet zoals ze
e zou moete n zijn.
De uitspraak die hett beste overe
eenkomt mett de situatie op uw schoo
ol, komt op dde eerste plaats en
d laatste pla
aats. De oveerige uitsprak
ken
de uitspraak die het minste van toepassing i s, komt op de
op de plaatse
en 2 en 3.
komen o
Vervolge
ens verdeelt u 100 punte
en over de 4 uitspraken en
e wel zo dat de scores iin overeenstemming
zijn mett de situatie op uw schoo
ol. Aan de m eest passend
de uitspraak (die u dus oop de eerste plaats
hebt gezzet) worden de meeste punten
p
toege
ekend, de miinst van toep
passing zijndde uitspraak krijgt
de minstte punten.
Let op: IIn totaal mo
oet per item
m de score p
per geval 100 punten be
edragen.
Voorbee
elden:



unten toe, aan
A
Aan de eerstte uitspraak kent u 60 pu
a de 2e uittspraak 25 puunten, aan de
d 3e
u
uitspraak 10
0 punten, aan
n de 4e uitsp
praak 5 puntten (totaal = 100 puntenn)
U
Uitspraak 1 krijgt 50 pun
nten, uitspraaak 2 krijgt 25 punten, uitspraak
u
3 kkrijgt ook 25
5
p
punten, uitsspraak 4 krijg
gt 0 punten (totaal = 10
00 punten)

Als volge
ens u alle uittspraken in min
m of meerd
dere gelijke mate van to
oepassing zij n op uw scho
ool,
krijgen d
de vier uitspraken ieder 25 punten.

1

Het Orgganizational Culture
C
Assessment Instrum
ment volgenss: Cameron, K.S.
K & Quinn, R
R.E. (2006). Diagnosing
D
and changging organizational culture
e: based on th
he competing values framew
work. San Fraancisco: Jossey
y-Bass.
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Instru
ument ter vastleg
gging
1. Essen
ntiële eigensschappen va
an de instellling
a. O
Onze school is een heel prestatiegerrichte schooll. Bij ons is het
h van belanng dat de lee
erlingen
vveel leren en
n goede examenresultat en behalen.
b. O
Onze school is een zeer persoonlijke
e school. Wij zijn één gro
ote familie. W
Wij hebben
o
onderling go
oede contactten en vertroouwen elkaar veel toe ov
ver onszelf.
c. O
Onze school is een zeer dynamische school die voortdurend
v
verandert. W
Wij zijn bere
eid
nieuwe wege
en in te slaan en daarbijj het risico van fouten op
p de koop tooe te nemen..
d. O
Onze school kent duideliijke regels e
en structuren
n. Formele riichtlijnen enn regels zijn bij ons
belangrijke punten ter oriëntering.
o
W
Wij hechten ook grote waarde
w
aan ggoed function
nerende
n proceduress.
processen en
2. De stiijl van leidin
nggeven van
n de schoold
directie
a. O
Over het alg
gemeen word
dt onze schoooldirectie ge
ezien als prestatiegerichtt en veeleise
end. Wat
vvoor de directie telt, zijn goede resu
ultaten en aantoonbare successen diie intern en extern
den gecommuniceerd.
kunnen word
b. O
Over het alg
gemeen word
dt onze schoooldirectie ge
ezien als zorgzaam, ondeersteunend en
e
sstimulerend. Zij gaat uitt van vertrou
uwen in de medewerkers
m
s en in een scchool die
ffunctioneertt door een sa
amenwerkingg op basis va
an begrip voo
or elkaar.
c. O
Over het alg
gemeen word
dt onze schoooldirectie ge
ezien als inno
ovatief en beereid risico'ss te
nemen. De directie
d
heefft een concre
ete visie, kan deze met overtuiging
o
ppresenteren en kan
d
daardoor de medewerke
ers overhalen
n mee te werken aan verranderingsprrocessen.
d. O
Over het alg
gemeen word
dt onze schoooldirectie ge
ezien als een
n organiserennde en
ccoördinerend
de groep. De
e directie he
echt belang aan
a soepel verlopende p rocessen. De
e
d
directie gaatt na of eisen
n worden om
mgezet en reg
gels worden nageleefd.
3. Perso
oneelsmanag
gement
a. Het personeelsmanagem
ment op onze
e school richtt zich op een
n grote en prrestatiegeric
chte
eid. Wij voelen ons daaroom verplichtt een hoog prestatieniveaau te halen en
e
betrokkenhe
o
oogsten daarvoor de erk
kenning en w
waardering va
an de schooldirectie.
b. Het personeelsmanagem
ment op onze
e school bena
adrukt samenwerking, coonsensus en
iinspraak. Onze schooldiirectie ziet e
erop toe dat de medewerkers actief deelnemen aan het
sschoolleven.. De schooldiirectie zorgtt ervoor dat er voldoende
e ruimte is vvoor samenw
werking
e
en sociale co
ontacten.
c. Het personeelsmanagem
ment op onze
e school bevo
ordert de bereidheid tot innovatie va
an de
eft oog voor individuele ontplooiing,
o
voor de eige
en
medewerkerrs. De schoolldirectie hee
iinbreng van de medewerrkers en ond
dersteunt inittiatieven voo
or veranderi ngen en crea
atieve
o
oplossingen.
d. Het personeelsmanagem
ment op onze
e school word
dt gekenmerrkt door trannsparantie,
biele arbeidssverhoudinge
en. De schoo
oldirectie vinndt een duide
elijke
berekenbaarrheid en stab
rolverdeling en heldere hiërarchisch
he verhoudin
ngen belangrrijk.
de instelling
g bijeenhoud
dt
4. Wat d
a. W
Wat onze school bijeenh
houdt, is het streven naa
ar succes en het bereikenn van de
d
doelstellinge
en (bijv. schoolse prestaaties, inschrijjvingen en examenresulttaten). Dit gaat
ggepaard mett trots op he
et bereikte p
prestatieniveau en de exttern waargennomen succe
essen.
b. W
Wat onze school bijeenh
houdt, zijn looyaliteit, we
ederzijds verrtrouwen en een goed wiijggevoel. De persoonlijke
p
betrokkenhe
eid bij de insstelling is op
p onze schooll zeer groot,, met
name voor wat
w betreft de
d zorg voor een goed so
ociaal klimaa
at.
c. W
Wat onze school bijeenh
houdt, is het gemeenscha
appelijke strreven naar innnovatie, de
e
ggemeenscha
appelijke bettrokkenheid bij creatieve
e ontwikkelingen en het aangaan van
n nieuwe
u
uitdagingen.. Wij zijn err trots op een
n bijdrage te
e leveren aan belangrijkke veranderin
ngen op
leergebied.
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d. W
Wat onze school bijeenh
houdt, zijn zoowel georde
ende verhoud
dingen alsookk een grote mate
vvan betrouw
wbaarheid en
n continuïteitt. Formele riichtlijnen en
n exact gereggelde processsen
zzorgen voor transparantiie, zekerheid
d en garande
eren een rela
atief ongestooord verloop
p van
w
werkprocesssen.
5. Strate
egische zwa
aartepunten
a. V
Voor onze scchool is het van
v belang t ot de beste scholen mett de beste prrestaties te horen.
h
Het halen va
an ambitieuzze doelstellin
ngen en het zichtbare su
ucces in verggelijking mett andere
sscholen (bijvv. goede toe
etsresultaten
n, hoge slagin
ngspercentag
ges) zijn bel angrijk.
b. O
Onze school legt de nadruk op een ssociaal samenleven. De persoonlijke
p
ontwikkeling
g wordt
ggestimuleerd
d, vooral wanneer dit de
e gemeensch
hap ten goede komt en o ns als team vooruit
helpt.
c. O
Onze school streeft erna
aar om steed
ds helemaal up-to-date
u
te zijn. Zij iss er op uit ee
en
vvoortrekkerss- en pionierrsrol te vervu
ullen. Steedss weer worde
en er nieuwee dingen
u
uitgeprobeerd en wordt er naar ande
ere mogelijk
kheden gezoc
cht.
d. O
Onze school legt de nadruk op stand
dvastigheid, stabiliteit,
s
continuïteit
c
een efficiëntie
e. Voor
w
wat betreft vernieuwing
gen dominere
en voorzichtigheid en terughoudendhheid. Voor zo
o ver
mogelijk worden onrust,, storingen, d
drukte en on
nzekerheden die gepaardd gaan met
vveranderinge
en, vermede
en.
6. Criterria voor succes
a. O
Onze school meet haar succes
s
af aan
n een hoog prestatienive
p
eau, goede
e
eindexamenresultaten, succesvolle
s
oonderwijs- en
e beroepsca
arrières en aaan een positieve
e
externe waa
arneming van
n de school.
b. O
Onze school meet haar succes
s
af aan
n goede samenwerking binnen
b
het doocentenkorp
ps en aan
ggoede onderrlinge verhou
udingen die ggebaseerd ziijn op wederrzijds begripp, vertrouwen
n en
o
openheid.
c. O
Onze school meet haar succes
s
af aan
n de zorgvuld
dige omzettiing van de niieuwste
o
ontwikkeling
gen, methodes en techniieken en met succes uitg
gevoerde
o
ontwikkeling
gsprojecten.
d. O
Onze school meet haar succes
s
af aan
n efficiëntie en betrouwbaarheid, aaan een goede
e
planning en aan een beh
hoedzame om
mgang met de
d beschikbare middelen .
7. Het b
begrip kwalitteit
a. O
Op onze scho
ool verstaan wij onder 'kkwaliteit' datt de gestelde
e leerdoelenn volledig wo
orden
bereikt en dat wij erin slagen
s
het be
este uit onze
e leerlingen te
t halen (d.w
w.z. hun pottentieel
ttot ontwikke
eling te bren
ngen).
b. O
Op onze scho
ool verstaan wij onder 'kkwaliteit' datt de medewe
erkers elkaarr opbouwend
de
ffeedback geven, suggestties voor verrbeteringen doen
d
en elka
aar steunen bbij de omzettting
e
ervan.
c. O
Op onze scho
ool verstaan wij onder 'kkwaliteit' datt wij dynamiisch reagerenn op de
vveranderend
de eisen die de sociale om
mgeving stelt en wij onss voortdurendd verder
o
ontwikkelen.
d. O
Op onze scho
ool verstaan wij onder 'kkwaliteit' datt belangrijke
e werkprocesssen precies
vverklaard en
n goed gecoö
ördineerd woorden en datt ze berekend
d zijn op eenn goed functtioneren.
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