De t-procedure voor het vastleggen van de kwaliteitsstructuur op
scholen
De t-procedure is gebaseerd op een door Glasl ontwikkelde procedure ter vastlegging van
schoolcultuur als organisatiecultuur op scholen1.
De procedure werd zo aangepast dat de focus komt te liggen op die aspecten van de
schoolcultuur die maatgevend zijn voor een kwaliteitscultuur. Bovendien is de procedure
nu zo opgezet dat ze vooral dient voor het vastleggen van de status quo. Uiteindelijk moet
met de werkgroep worden overlegd of er met het oog op fundamentele veronderstellingen
en overtuigingen al dan niet behoefte bestaat aan veranderingen. Stappen in de procedure
die kunnen leiden tot een discussie over een mogelijk gewenste verandering zijn niet
opgenomen in de voorgestelde procedure.

Beschrijving van de procedure
Er moet worden gewerkt met 4 groepen van ieder ca. 5 leerkrachten.
Deze (ca.) 20 personen moeten als groep een goede afspiegeling zijn van het hele
lerarenkorps. Voor iedere groep geldt dat de samenstelling homogeen moet zijn (bijv.
vakspecifieke groepen, functie met betrekking tot leiding of kwaliteitsmanagement, duur
van diensttijd aan de school, etc.).

Voor het werk dient er een halve dag (ca. 5 uur) te worden ingepland.
De werkzaamheden moeten als een soort 'toets' plaatsvinden in een geschikte en rustige
omgeving en hiervoor zijn 4 lokalen nodig. Iedere groep staat onder de leiding van een
groepsleider (een externe persoon die vertrouwd is met de procedure).

De groepen beginnen met punt 1 en de daarin vermelde vraagstelling.
Eerst schrijven de deelnemers ieder voor zich hun antwoorden op kaarten die dan
vervolgens voor iedereen zichtbaar door de groepsleider worden geclusterd. Indien nodig
lichten de leden hun uitspraken toe. Klassikaal wordt gekeken of inderdaad de reële
situatie werd beschreven, dan wel een gewenste toestand. De kaarten worden vervolgens
gesorteerd en apart geclusterd naar reële en gewenste toestand. Voor ieder cluster wordt
een titel geformuleerd.

Punt 2 wordt op dezelfde manier als punt 1 behandeld.
Voor de volgende stappen in de procedure wordt slechts teruggegrepen op de uitspraken of
clusters die betrekking hebben op de reële situatie. De uitspraken die betrekking hebben op
een gewenste toestand, worden apart verzameld en kunnen dienen als basis voor een
mogelijk gewenste verandering.

In punt 3 wordt er gevraagd naar redenen.
De groepsleider vraagt de deelnemers per uitspraak of cluster naar de reden(en) waarom zij
hebben gehandeld zoals werd opgeschreven, of waarom net die door hen genoemde
structuren werden ingevoerd. De uitspraken worden vastgelegd op een flipchart.

Bij punt 4 wordt nagegaan wat er achter het handelen en de redenen schuilgaat.
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De groepsleider vraagt de deelnemers na te gaan op welke


basisovertuigingen: veronderstellingen waarom mensen zo zijn (bijv. 'van nature
egoïstisch' / 'principieel nieuwsgierig'), hoe mensen zich gedragen binnen
instellingen (bijv. 'het is niet meer dan menselijk zo min mogelijk te doen' /
'iedereen heeft behoefte aan een sociale omgeving waarin hij zich prettig voelt'),
hoe het leerproces functioneert (bijv. 'zonder druk gaat het niet' / 'mensen leren als
hun inspanningen worden beloond'), hoe mensen met elkaar omgaan ('het gaat niet
zonder regels' / 'ieder is voor zichzelf verantwoordelijk'),



motto's: spreekwoorden (bijv. 'jong geleerd, is ...' / ‘ieder is de smid van zijn eigen
fortuin'), met symboliek beladen uitspraken ('kroon der schepping'), verkorte
weergave van vermeend algemeen geldende principes (bijv. 'niet te veel vragen, dat
zorgt voor moeilijkheden') of



verborgen regels: veronderstelde principes voor de beoordeling van mensen en hun
handelen (bijv. 'wie kritiek heeft, wordt achtergesteld' / 'er zijn belangrijke vakken
en minder belangrijke vakken')

het handelen, de structuren en de genoemde redenen zijn gebaseerd. De deelnemers
schrijven in eerste instantie de antwoorden op verschillend gekleurde kaarten die
vervolgens voor iedereen zichtbaar worden gesorteerd.

De deelgroepen komen samen voor punt 5.
De ingevulde kaarten die gaan over basisovertuigingen, motto's en verborgen regels per
thema’s gesorteerd (bijv.: interactie tussen leraren en leerlingen; het optreden van de
schoolleiding; schoolorganisatie; interactie in het docentenkorps, teamwerk, etc.). De op
deze wijze gesorteerde uitspraken worden zichtbaar op borden gehangen (één bord per
thema).
Iedere deelnemer ontvangt per thema 3 zelfhechtende punten die hij kan toekennen aan
uitspraken die volgens hem de meeste instemming hebben in het docentenkorps.
Voor ieder thema worden vervolgens slechts de 3 uitspraken per thema behandeld die de
meeste punten hebben gekregen.
De grote groep gaat dan samen na of en op welke plekken er sprake is van
tegenstrijdigheden tussen de uitspraken. De antwoorden worden vastgelegd op een
flipchart.
Als laatste stap wordt er beraadslaagd over welke uitspraken bevorderlijk of hinderlijk zijn
voor een discussie op school over kwaliteit. Ook in dit geval worden de antwoorden
vastgelegd op een flipchart.

Na afsluiting van de werkzaamheden worden de resultaten in een geschikte vorm
uitgewerkt en aan het lerarenkorps ter beschikking gesteld.
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De t-procedure in een oogopslag

Reële situatie

Gewenste
situatie
1. Handelwijze
Wat doen wij momenteel tijdens de lessen /
op school om vast te stellen of de
onderwijs- en leersituaties succesvol zijn?

Wat beschrijft de
daadwerkelijke praktijk?

Wordt de in praktijk gebrachte
handelwijze of de gewenste handelwijze
beschreven?

Wat beschrijft de
gewenste praktijk?

2. Structuren
Welke richtlijnen / structurele
randvoorwaarden gelden er op onze school
om tot dergelijke conclusies omtrent
kwaliteit te komen?
Wat beschrijft de
structuren die relevant
zijn voor de praktijk
en het daadwerkelijke
gebruik ervan?

Wat beschrijf de
Worden die structuren beschreven die ech
bepalend zijn voor de praktijk, of gaat om structuren die van invloed
structuren die maatgevend zouden moeten
moeten zijn op de
praktijk?
zijn voor de praktijk?

3. Beweegredenen en maatgevende waarde
Wat zijn de beweegredenen voor het
vastleggen van de daadwerkelijke praktijk?
Wat zijn de beweegredenen om bepaalde
structuren op een bepaalde wijze te
hanteren voor het vastleggen?
4. Veronderstellingen en motto's
Bestaan er beweegredenen, motto's,
verborgen regels die een stempel drukken
op ons handelen?
5. Beoordeling
Hoe schatten wij de veronderstellingen en
motto's in?

Worden deze door de meerderheid
gedeeld?

Is er sprake van tegenstrijdigheden of
zijn ze consistent?

Welke zijn bevorderlijk en welke zijn
hinderlijk voor de discussie over
kwaliteit?
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ja

Wordt duidelijk dat er
een behoefte aan
verandering is?
nee
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